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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                 NESECRET 

  ACADEMIA DE POLIŢIE                Exemplar unic 

     „Alexandru Ioan Cuza”                Nr. 111544 din 30.03.2017 

                              
           SENATUL UNIVERSITAR 

                                                                                          

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 30 Martie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 21 din 31 membri), s-a prezentat pentru dezbatere şi 

aprobare solicitarea S.A.C.I.M. privind „Metodologia privind acordarea burselor pentru 

studenţi”. 

S-a trecut la analiza şi dezbaterea articol cu articol a „Metodologiei privind 

acordarea burselor pentru studenţi”, ocazie cu care au fost formulate observaţii şi propuneri, 

după cum urmează: 

La art. 5 – au fost formulate observaţii şi propuneri de către membrii Senatului 

Universitar: 

S-a introdus litera D. Bursă „Meritul Olimpic Internaţional” (conform Legii nr.235/2010). 

La art. 8 alin.(1) – au fost formulate observaţii şi propuneri de către membrii 

Senatului Universitar: 

S-a eliminat sintagma „bursele speciale”. 

S-a introdus alin.(3) cu următorul conţinut: „Bursele speciale se acordă pe perioada 

desfăşurării activităţii didactice (prin care se înţelege cursuri, seminare, laboratoare, 

proiecte, activităţi practice, sesiuni de examene) pe un an universitar.” 

S-a introdus alin.(4) cu următorul conţinut: „În cazul în care au apărut performanţe deosebite 

obţinute de alţi studenţi se va putea face evaluarea acestor performaţe semestrial şi se vor 

acordarea burse din fondul de burse disponibil.” 

Fostul alin.(3) devine alin.(5) cu următorul conţinut: „Studenţii din anii terminali beneficiază 

de burse de performanţă numai în perioada în care au calitatea de studenţi.” 

La art. 10 alin.(1) lit. c) –  au fost formulate observaţii şi propuneri de către 

membrii Senatului Universitar: 

Se elimină cuvântul (media)„generală” precum şi cifra „II”(semestrul I+II). 

La art. 11 alin.(1) lit. a) –  au fost formulate observaţii şi propuneri de către 

membrii Senatului Universitar, fiind înlocuit cu următoarea formulare: „media de promovare 

a anului universitar precedent să fie de minim 9,00”. 

La art. 12 alin.(4) –  au fost formulate observaţii şi propuneri de către membrii 

Senatului Universitar: 

Se elimină litera a). 

La alin.(6) se elimină sintagma „cu excepţia perioadei vacanţelor”. 

La art. 15 –  au fost formulate observaţii şi propuneri de către membrii Senatului 

Universitar: 

Se elimină alin.(2). 

La art. 18 –  au fost formulate observaţii şi propuneri de către membrii Senatului 

Universitar: 
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Se elimină alin.(4), iar alin.(5) devine alin.(4) cu următoarea formulare: „La echipe/ştafetă se 

acordă numărul de puncte, corespunzător locului ocupat, tuturor componenţilor echipei.” 

La art. 22 –  se modifică şi va avea următaorea formulare: „Studenţii care la data 

solicitării sunt restanţieri nu primesc tipul de bursă prevăzut la art.3 din prezenta 

Metodologie.” 

Se introduce art.221 cu următorul conţinut: „(1) Bursa «Merit olimpic internaţional» se 

acordă conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.235/2010 studenţilor din anul I 

care în calitate de elevi în clasa a XII-a au participat la olimpiadele şcolare internaţionale şi 

care s-au situat pe unul dintre primele trei locuri, indiferent de disciplina de învăţământ la care 

aceste olimpiade au fost organizate, conform listelor publicate pe site-ul Ministerului 

Educaţiei Naţionale la începutul anului universitar 

 (2) Bursa de merit olimpic internaţional se acordă pentru o perioadă de 12 luni, 

începând cu luna imediat următoare realizării performanţei şcolare prevăzute la art. 23, alin. 

(1), inclusiv a vacanţelor.  

 (3) Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic internaţional (stabilit prin Ordin al 

Ministerului Educaţiei Naţionale) este diferenţiat în funcţie de nivelul performanţei realizate 

la olimpiadele internaţionale, astfel:  

 a) pentru locul I (medalia de aur sau premiul I), cuantumul lunar al bursei de merit 

olimpic internaţional reprezintă echivalentul salariului minim garantat pe economie la data 

acordării acesteia;  

 b) pentru locul II (medalia de argint sau premiul al II lea), cuantumul lunar al bursei de 

merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul a 75% din salariul minim garantat pe 

economie la data acordării acesteia;  

 c) pentru locul III (medalia de bronz sau premiul al III lea), cuantumul lunar al bursei 

de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul a 50% din salariul minim garantat pe 

economie la data acordării acesteia;  

(4) Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic internaţional se calculează anual, în 

funcţie de valoarea salariului minim garantat pe economie stabilit prin hotărâre a Guvernului.” 

La art. 27, alin.(2) –  se modifică şi va avea următaorea formulare: „Fondul lunar 

pentru plata burselor se repartizează de Consiliul de Administraţie pe fiecare facultate 

conform criteriilor stabilite de Senatul Universitar.” 

La Anexa nr.1 se modifică punctul 7 cu următorul conţinut: 

- locul I: 100; 

- locul II: 85; 

- locul III: 75; 

- menţiune: 60. 

La Anexa nr.2 se modifică punctul 3 cu următorul conţinut: 

- internaţionale: 75; 

- naţionale: 60; 

- interuniversitare: 40; 

- organizate de Academia de Poliţie: 10. 

Având în vedere faptul că s-au contatat erori materiale de numerotare a articolelor 

precum şi de tehnoredactare, în unanimitate de voturi, membrii Senatului Universitar au decis 

renumerotarea articolelor şi corectarea erorilor. 

 

Drept consecinţă, Senatul Universitar, cu unanimitate de voturi,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă „Metodologia privind acordarea burselor pentru studenţi”, cu 

următorul conţinut: 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Având în vedere: 

- Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr.235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor 

premianţi la olimpiadele   

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi 

postuniversitar de stat cu taxă, aprobată prin Legea nr. 441/18.07.2001, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinul M.E.C.T.S. nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi 

obligaţiilor studentului; 

- ORDIN M.E.N. nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a 

burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul 

superior de stat, învăţământ cu frecvenţă; 

- Carta Universitară; 

- Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, 

 

Senatul Academiei adoptă prezenta metodologie : 

 

Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1 

(1) Prezenta Metodologie se aplică tuturor studenţilor Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”, denumită în continuare Academia, şcolarizaţi în regim cu finanţare 

de la buget (regim bugetat), curs cu frecvenţă, la ciclul studii universitare de licenţă, care 

îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru acordarea oricărei burse prevăzute de legislaţia în 

vigoare. 

(2) Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe perioada desfăşurării activităţilor 

didactice, prin care se înţelege cursuri, seminare, laboratoare, proiecte, activităţi practice, 

sesiuni de examene. Fac excepţie tipul de burse sociale stabilite de art.6 alin.6.  

(3) Pentru studenţii de la ciclurile de studii universitare de masterat şi doctorat tipurile 

de bursă prevăzute în prezenta Metodologie se acordă exclusiv din fondurile\sursele prevăzute 

în proiectele\granturile de cercetare prin care se desfăşoară; analiza dosarelor pentru 

aprobarea burselor la ciclurile de studii universitare de masterat şi doctorat se face de către o 

comisie alcătuită la nivelul managementului de proiect. 

Art. 2 

În cadrul Academiei de Poliţie se acordă următoarele categorii de burse: burse pentru 

stimularea performanţei, bursele pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri 

reduse şi burse speciale acordate studenţilor ce îndeplinesc condiţiile cerute de actele 

normative în vigoare.  

Art. 3 

(1) Bursele pentru stimularea performanţei (burse de merit şi burse de performanţă 

ştiinţifică) au rolul de a recompensa studenţii pentru rezultate academice deosebite sau pentru 

implicarea acestora în activităţi extracurriculare şi de voluntariat. 

(2) Bursele pentru stimularea performanţei, acordate din fonduri de la bugetul de 

stat, sunt:  

A. Burse de merit, pentru rezultate deosebite la învăţătură. 

 B. Burse de performanţă ştiinţifică, pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea 

de cercetare ştiinţifică, inovaţie şi brevete. 

Art. 4 

(1) Bursele pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse, sunt 

acordate din fonduri de la bugetul de stat, pe bază de cerere, în funcţie de situaţia 
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socioeconomică a familiei studentului şi a criteriilor generale stabilite prin legislaţia în 

vigoare şi a criteriilor specifice, elaborate conform prezentei metodologii.  

(2) Bursele pentru susţinerea financiară sunt: 

A. Burse sociale. 

B. Burse sociale ocazionale, acordate la cerere, în funcţie de situaţia materială a 

studentului/familiei studentului.  

 Art. 5 

 Bursele speciale acordate din fonduri de la bugetul de stat, sunt:  

A. Bursă de performanţă cultural-artistică, pentru rezultate deosebite obţinute în 

activitatea cultural-artistică; 

B. Bursă de performanţă sportivă, pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea 

sportivă. 

C. Bursă pentru implicarea în activităţi extracurriculare şi de voluntariat. 

D. Bursă „Meritul Olimpic Internaţional” (conform Legii nr.235/2010). 

  

Capitolul II 

STABILIREA CUANTUMULUI BURSELOR LA NIVELUL ACADEMIEI 

 

 Art. 6 

 (1) Fondul pentru acordarea burselor de la bugetul de stat este repartizat Academiei,  

proporţional cu numărul total al studenţilor înmatriculaţi la programe de studii universitare cu 

frecvenţă, cu finanţare de la bugetul de stat (fără taxă de studii), ciclurile de studii licenţă şi 

master din instituţia noastră.  

 (2) Academia poate suplimenta fondul pentru burse provenit de la bugetul de stat, 

pentru fiecare categorie de burse, cu fonduri provenite din venituri proprii. 

 (3) Cuantumul burselor, indiferent de tipul acestora este aprobat prin hotărâre a 

senatului, la propunerea Consiliului de administraţie, ca urmare a consultării cu reprezentanţii 

studenţilor, inclusiv a organizaţiilor studenţeşti reprezentative din universitate.  

(4) Cuantumul bursei sociale este stabilit pornind de la cuantumul minim propus 

anual de către Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (C.N.F.I.S.) şi 

reprezintă minimum 30 % din totalul fondului de burse.  

(5) În cazul în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în 

întregime, acesta se redistribuie pentru acordarea burselor de performanţă sau de merit. 

 (6) Bursele sociale se acordă şi pe perioada vacanţelor în cazul studenţii orfani de unul 

sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care 

nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale şi pentru studenţii 

bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli 

maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, 

epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, 

boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, 

fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, 

spondilită anchilozantă sau reumatism articular şi cu orice alte boli cronice pe care senatele 

universitare le pot lua în considerare. 

 Art. 7  

 (1) Fondul de burse aferent categoriilor de „burse pentru stimularea performanţei” şi 

„burse speciale” se stabileşte după ce au fost alocate sumele aferente „burselor sociale”.  

 (2) Destinaţia fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru burse nu poate fi 

schimbată. 

 Art. 8 

 (1) Bursele pentru stimularea performanţei şi bursele de ajutor social se analizează şi 

se acordă semestrial, pe perioada desfăşurării activităţilor didactice, prin care se înţelege 

cursuri, seminare, laboratoare, proiecte, activităţi practice, sesiuni de examene. 
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 (2) Fac excepţie de la dispoziţiile alin.1 bursele sociale acordate pentru situaţiile 

prevăzute la art.6 alin.6. 

(3) Bursele speciale se acordă pe perioada desfăşurării activităţilor didactice (prin care 

se înţeleg cursuri, seminare, laboratoare, proiecte, activităţi practice, sesiuni de examene) pe 

un an universitar. 

(4) În cazul în care au apărut performanţe deosebite obţinute de alţi studenţi se va 

putea face evaluarea acestor performanţe semestrial şi se vor acordarea burse din fondul de 

burse disponibil. 

 (5) Studenţii din anii terminali beneficiază de burse de performanţă numai în perioada 

în care au calitatea de studenţi. 

Art. 9 

 (1) După aprobare, Senatul asigură publicarea acestora pe site-ul instituţiei. 

(2) Cuantumul bursei de performanţă este mai mare decât cuantumul bursei de merit 

atribuită în Academie. Cuantumul bursei de merit este mai mare decât cuantumul bursei 

sociale.  

(3) Consiliul de Administraţie stabileşte semestrual/anual cuantumul tuturor burselor 

acordate în Academiei cu excepţia bursei sociale.  

 (4) Cuantumul bursei de ajutor social se stabileşte la nivelul cheltuielilor lunare 

minime de masă şi cazare ale studentului. 

 

Capitolul III 

CRITERII ŞI CONDIŢII DE ACORDARE A BURSELOR 

Secţiunea 1 

Burse pentru stimularea performanţei 

 

 Art. 10 

(1) Bursa de merit, pentru rezultate deosebite la învăţătură, se acordă studentului pe 

baza următoarelor criterii, îndeplinite cumulativ: 

a. media de promovare a anului universitar precedent sau după sesiunea I din anul 

universitar în curs, după caz,  să fie de minim 9,50; 

b. să nu fi fost sancţionat disciplinar pentru abateri grave în semestrul anterior 

acordării bursei (conform REGULAMENTULUI privind activitatea profesională a studenţilor 

din ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza” aplicabil); 

c. în cazul în care media semestrului I pentru studentul din anul I este egală cu media 

studentului din anul II - semestrul I şi se aplică criteriul de departajare al mediei de admitere. 

            (2) Bursele de merit se acordă în limita fondurilor alocate în acest scop. 

(3) Departajarea candidaţilor, care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute la alin. (1), se 

face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute. 

(4) În cazul în care pe ultimul loc eligibil pentru acordarea bursei se situează doi sau 

mai mulţi studenţi, care au aceeaşi medie, departajarea acestora se face în funcţie de media 

generală realizată pe toată durata studiilor efectuate la programul de studii la care urmează să 

primească bursa, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute; dacă se menţine egalitatea se 

aplică criteriul mediei de admitere şi ulterior, dacă este cazul, al mediei de bacalaureat. 

 (5) Bursa de merit se acordă semestrial, pe durata unui semestru al anului universitar, 

cu excepţia perioadei vacanţelor. 

 Art. 11 

(1) Bursa de performanţă ştiinţifică se acordă prin concurs, pentru activitatea 

desfăşurată de student în ultimele 12 luni, în următoarele condiţii: 

a. media de promovare a anului universitar precedent să fie de minim 9,00; 

b. să nu fi fost sancţionat disciplinar pentru abateri grave în semestrul anterior 

acordării bursei (conform REGULAMENTULUI privind activitatea profesională a studenţilor 

din ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza” aplicabil); 
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c. să cumuleze minim 100 de puncte, prin aplicarea criteriilor stabilite în Anexa 1. 

(2) Bursele de performanţă ştiinţifică se acordă în limita fondurilor alocate în acest 

scop. 

(3) Departajarea candidaţilor, care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute la alin. (1), se 

face pe baza datelor din Chestionarul de autoevaluare (Anexa 4) completat, în ordinea 

descrescătoare a punctajului realizat. În cazul în care pe ultimul loc eligibil pentru acordarea 

bursei se situează doi sau mai mulţi studenţi, care au acelaşi punctaj, departajarea acestora se 

face prin aplicarea criteriilor de la art.10, alin.4.  

(4) Bursa de performanţă ştiinţifică se poate acorda începând cu anul al doilea de 

studii, în urma recunoaşterii performanţelor de către Academie, pentru o perioadă de un an 

calendaristic, dar nu mai mult de finalizarea studiilor. 

 

Secţiunea 2 

Burse pentru susţinere financiară 

 

Art. 12 

(1) Bursa socială poate fi acordată: 

a. studenţilor orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca 

măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea 

bursei sociale; 

b. studenţilor bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care 

suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, 

astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli 

imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie 

etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu 

handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular şi cu orice alte boli 

cronice pe care senatele universitare le pot lua în considerare; 

c. studenţilor a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea 

semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât 

salariul de bază minim net pe economie. 

(2) Bursele se acordă şi pe perioada vacanţelor pentru cei prevăzuţi la alin.1 lit. a şi b. 

(3) La stabilirea venitului lunar net mediu pe membru de familie se iau în calcul toate 

veniturile nete realizate de familie. 

(4) Pentru a beneficia de bursă de ajutor social, studentul încadrat în oricare din 

categoriile prevăzute la alin. (1), trebuie să nu fi fost sancţionat disciplinar pentru abateri 

grave (conform REGULAMENTULUI privind activitatea profesională a studenţilor din 

ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza” aplicabil) în semestrul anterior acordării 

bursei. 

(5) Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de 

ani. 

(6) Bursa socială se acordă semestrial, pe durata unui semestru al anului universitar. 

 Art. 13 

 Bursa socială ocazională se acordă studenţilor la cerere, pe baza documentelor 

justificative,  indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă. Bursa 

socială ocazională poate fi: 

 a. bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, care 

se poate acorda studenţilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi, respectiv pentru care s-a dispus 

ca măsură de protecţie plasamentul, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere 

socioeconomic, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru 

acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de familie din salariul 

minim net la nivel naţional. Această categorie de bursă se poate acorda aceluiaşi student de 

două ori în cursul unui an universitar; 
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 b. bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau 

studentului a cărui soţie nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul de 

bază minim net la nivel naţional şi constă într-o bursă pentru naştere şi lăuzie şi o bursă 

pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut, care se acordă o singură dată în cursul 

anului universitar pentru fiecare copil născut; 

 c. bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru 

decesul unui membru al familiei studentului (ei). Prin membru de familie se înţelege soţ, 

soţie, copil. În cazul decesului studentului(ei) necăsătorită), căsătorit(ă) cu soţie/soţ care nu 

realizează venituri, bursa se acordă rudelor de gradul I/succesorului legal, o singură dată în 

cursul anului universitar. 

Art. 14 

 Dosarul pentru bursa de ajutor social va cuprinde: 

a. cererea-tip pentru acordarea bursei (Anexa 5); 

b. declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului din care să reiasă că el şi familia 

sa nu mai au alte venituri decât cele declarate; 

c. acte doveditoare de la părinţii studentului (adeverinţe de salariu, cupoane de 

pensie sau de ajutor social etc.), privind veniturile nete realizate în ultimele trei luni, 

anterioare începerii semestrului;  

d. adeverinţă de la primăria de pe raza căreia îşi are domiciliul, din care să reiasă 

venitul net realizat din  exploatarea proprietăţilor studentului şi a familiei sale (terenuri, 

clădiri etc.);  

e. documente justificative de la Administraţia Financiară, privind veniturile obţinute 

de membrii familiei din activităţi autorizate; 

f. adeverinţă din care să rezulte veniturile totale lunare ale soţului sau soţiei (unde 

este cazul); 

g. declaraţia membrului de familie care nu desfăşoară nicio activitate din care  să 

obţină un venit, autentificată la notariat (unde este cazul); 

h. acte pentru persoanele aflate în întreţinerea părinţilor, care sunt în continuarea 

studiilor până la vârsta de 25 de ani, din care să rezulte dacă acestea beneficiază  de burse 

(adeverinţă de elev sau student - curs cu frecvenţă şi copie după certificatul de naştere sau 

cartea de identitate); 

i. copie după certificatul de naştere, pentru fraţii (surorile) sau copiii studentului care 

nu au împlinit vârsta de şcolarizare.  

j. pentru situaţiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii 

pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă 

socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situaţia exactă a familiei 

acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează sau 

domiciliază în străinătate;  

k. copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor, dacă este 

cazul;  

l. certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să 

se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul şi care se 

încadrează în prevederile art. 12 lit. b). din prezenta Metodologie. 

 

Secţiunea 3 

Burse speciale 

 

 Art. 15 

(1) Bursa de performanţă cultural-artistică se acordă prin concurs, pentru 

activitatea desfăşurată de student în ultimele 12 luni, în următoarele condiţii: 

a. media de promovare a anului universitar precedent să fie de minim 8,00; 

b. să nu fi fost sancţionat disciplinar pentru abateri grave în semestrul anterior 

acordării bursei (conform REGULAMENTULUI  privind activitatea profesională a studenţilor 

din ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza” aplicabil); 

http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00184172
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00184172
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c. să cumuleze minim 100 de puncte, prin aplicarea criteriilor stabilite în Anexa 2. 

(2) Departajarea candidaţilor, care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute la alin. (1), se 

face pe baza datelor din Chestionarul de autoevaluare (Anexa 4) completat, în ordinea 

descrescătoare a punctajului realizat. În cazul în care pe ultimul loc eligibil pentru acordarea 

bursei se situează doi sau mai mulţi studenţi, care au acelaşi punctaj, departajarea acestora se 

face prin aplicarea criteriilor de la art.10, alin.4. 

 Art. 16 

(1) Bursa de performanţă sportivă se acordă prin concurs, pentru activitatea 

desfăşurată de student în ultimele 12 luni, în următoarele condiţii: 

a. media de promovare a anului universitar precedent să fie de minim 8,00; 

b. să nu fi fost sancţionat disciplinar pentru abateri grave în semestrul anterior 

acordării bursei (conform REGULAMENTULUI  privind activitatea profesională a studenţilor 

din ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza” aplicabil); 

c. să cumuleze minim 100 de puncte, prin aplicarea criteriilor stabilite în Anexa 3. 

(2) Departajarea candidaţilor, care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute la alin. (1), se 

face pe baza datelor din Chestionarul de autoevaluare (Anexa 4) completat, în ordinea 

descrescătoare a punctajului realizat. În cazul în care pe ultimul loc eligibil pentru acordarea 

bursei se situează doi sau mai mulţi studenţi, care au acelaşi punctaj, departajarea acestora se 

face prin aplicarea următoarelor criterii:  

a. Rezultatul/punctajul superior obţinut la competiţiile internaţionale: campionate 

mondiale/europene/balcanice; 

b. Rezultatul/punctajul superior obţinut la finala Campionatului Naţional Universitar; 

c. Rezultatul/punctajul superior obţinut la alte competiţii sportive; 

d. Media generală la învăţătură în anul universitar anterior depunerii dosarului pentru 

acordarea bursei de performanţă sportivă. 

(3) În cazul participării la mai multe probe, în cadrul aceleiaşi competiţii (cu excepţia 

probei de ştafetă şi a crosului) se ia în considerare punctajul cel mai bun de la o singură probă 

sportivă. 

(4) La echipe/ştafetă se acordă numărul de puncte, corespunzător locului ocupat, 

tuturor componenţilor echipei. 

 Art. 17 

 Situaţia disciplinară a studentului care urmează să beneficieze de orice tip de bursă va 

fi confirmată Comisiei de acordare a burselor pe facultate de către instructorul 

detaşamentului de studenţi (instructorul superior de an/îndrumător de an) din care acesta face 

parte, printr-un aviz ce se va regăsi pe cererea-tip de acordare a bursei.  

 Art. 18 

 (1) Studenţii pot beneficia de orice tip de bursă pentru un singur program de licenţă.   

 (2) Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeaşi categorie, dar 

are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai 

îndelungată de timp. 

 (3) Prin excepţie de la alin. (2), studenţii care beneficiază de bursă socială pot primi şi 

orice alt tip de bursă reglementat în prezenta Metodologie. 

 (4) Studenţii care se încadrează în prevederile alin. (3) şi care au dreptul să primească 

atât bursă de performanţă, cât şi bursă de merit trebuie să opteze pentru una dintre ele, putând 

să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai îndelungată 

de timp. 

 Art. 19 

(1) Studenţii Academiei care au urmat anterior cursurile unei alte instituţii de 

învăţământ superior de stat, precum şi studenţii reînmatriculaţi, pot primi burse, cu condiţia ca 

numărul anilor în care au beneficiază de bursă de la bugetul de stat să nu depăşească numărul 

anilor de studiu prevăzut ca durată normală de şcolarizare la specializarea respectivă. 

(2) Studenţii care se încadrează în oricare din categoriile menţionate la alin.1 odată cu 

cererea de acordare a bursei vor depune un act doveditor eliberat de insitituţia de învăţământ 

superior pe care a urmat-o anterior din care sa rezulte perioada în care a beneficiat de burse.    
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Art. 20 

 Studenţii care la data solicitării sunt restanţieri nu primesc tipul de bursă prevăzut la 

art.3 din prezenta Metodologie.  

 Art. 21  

 (1) Bursa «Merit olimpic internaţional» se acordă conform Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr.235/2010 studenţilor din anul I care în calitate de elevi în clasa a XII-a au 

participat la olimpiadele şcolare internaţionale şi care s-au situat pe unul dintre primele trei 

locuri, indiferent de disciplina de învăţământ la care aceste olimpiade au fost organizate, 

conform listelor publicate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale la începutul anului 

universitar 

 (2) Bursa de merit olimpic internaţional se acordă pentru o perioadă de 12 luni, 

începând cu luna imediat următoare realizării performanţei şcolare prevăzute la art. 23, alin. 

(1), inclusiv a vacanţelor.  

 (3) Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic internaţional (stabilit prin Ordin al 

Ministerului Educaţiei Naţionale) este diferenţiat în funcţie de nivelul performanţei realizate 

la olimpiadele internaţionale, astfel:  

 a) pentru locul I (medalia de aur sau premiul I), cuantumul lunar al bursei de merit 

olimpic internaţional reprezintă echivalentul salariului minim garantat pe economie la data 

acordării acesteia;  

 b) pentru locul II (medalia de argint sau premiul al II lea), cuantumul lunar al bursei de 

merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul a 75% din salariul minim garantat pe 

economie la data acordării acesteia;  

 c) pentru locul III (medalia de bronz sau premiul al III lea), cuantumul lunar al bursei 

de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul a 50% din salariul minim garantat pe 

economie la data acordării acesteia;  

 (4) Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic internaţional se calculează anual, în 

funcţie de valoarea salariului minim garantat pe economie stabilit prin hotărâre a Guvernului.  

  

 

Capitolul IV 

COMISIILE PENTRU ACORDAREA BURSELOR 

 

Art. 22 

 În vederea acordării burselor, se constituie Comisia centrală de acordare a burselor şi 

comisii de acordare a burselor pe facultăţi. 

 Art. 23 

(1) Comisia de acordare a burselor pe facultate este formată din: 

Preşedinte: decanul facultăţii (prodecanul desemnat) 

Membri:  

- două cadre didactice membre din Consiliului Facultăţii 

- un reprezentant al studenţilor, membru al Consiliului Facultăţii 

- un instructor superior de an/îndrumător de an  

Secretar: un reprezentant al secretariatului facultăţii. 

(2) Comisia are următoarele atribuţii: 

a. primeşte şi analizează, la începutul fiecărui an universitar şi la începutul 

semestrului al II-lea, cererile studenţilor de acordare a burselor; 

b. formulează propunerile de acordare a burselor, separat, pe categorii de burse, pe 

baza îndeplinirii de către solicitanţi a criteriilor şi condiţiilor stabilite; 

c. prezintă Consiliului Facultăţii propunerile privind acordarea burselor; 

d. primeşte şi înaintează spre soluţionare Comisiei centrale de acordare a burselor, 

contestaţiile, depuse în termen legal, cu privire la atribuirea burselor. 
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Art. 24  

(1) Comisia centrală de acordare a burselor este formată din: 

Preşedinte: prorectorul desemnat  

Membri: 

- Secretarul Şef al Academiei 

- Şeful Serviciului Financiar 

- Şeful Serviciul Resurse Umane 

- câte un reprezentant al studenţilor din fiecare facultate, desemnaţi de consiliile 

facultăţilor. 

Secretar: un reprezentant al Secretariatului Academiei. 

(2) Comisia centrală de acordare a burselor are următoarele atribuţii: 

a. primeşte şi analizează propunerile comisiilor de acordare a burselor pe facultăţi; 

b. verifică respectarea procedurii şi criteriilor de acordare a burselor;  

c. transmite Consiliului  de Administraţie, centralizat, propunerile de acordare a 

burselor, în vederea aprobării; 

d. soluţionează contestaţiile cu privire la atribuirea burselor; 

e. urmăreşte aplicarea prevederilor actelor normative privind indexarea burselor. 

 Art. 25 

 Componenţa nominală a comisiilor de acordare a burselor pe facultăţi şi a Comisiei 

Centrale de Acordare a Burselor se stabileşte la începutul fiecărui an universitar, prin 

Dispoziţia Zilnică a Rectorului, la propunerea consiliilor facultăţilor. 

 

 

Capitolul V 

PROCEDURA DE ACORDARE A BURSELOR 

  

Art. 26 

(1) Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat este repartizat Academiei, 

de către Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), proporţional cu numărul total al studenţilor 

înmatriculaţi la programe de studii universitare cu frecvenţă, fără taxă de studii, ciclurile de 

studii licenţă din instituţia respectivă, în baza contractului instituţional pentru fondul de burse.  

 (2) Fondul lunar pentru plata burselor se repartizează de Consiliul de Administraţie 

pe fiecare facultate, conform criteriilor stabilite de Senatul Universitar. 

(3) Cuantumul Fondului lunar pentru plata burselor şi modul de repartizare a acestuia 

pe facultăţi se comunică Senatului Academiei. 

(4) Academia poate completa fondul de burse provenit de la bugetul de stat cu fonduri 

provenite din venituri proprii. 

 Art. 27 

(1) În vederea acordării oricărei burse, studentul(a) care îndeplineşte toate condiţiile 

specifice categoriei de burse solicitate, va completa o cerere tip, adresată Comisiei de 

acordare a burselor pe facultate.  

(2) Cererea, împreună cu actele doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor de 

acordare a bursei, vor fi depuse la Secretariatul facultăţii din care face parte studentul(a), până 

la data de 31 octombrie - pentru semestrul I, respectiv 4 aprilie - pentru semestrul al II-lea.  

(3) Cererile se înregistrează la secretariatul facultăţii. 

(4) Nedepunerea cererii şi a tuturor documentelor necesare pentru acordarea bursei, în 

termenele prevăzute la alin.2, conduce la pierderea dreptului de a solicita bursă pentru 

anul/semestrul respectiv. 

Art. 28 

(1) Secretariatele facultăţilor transmit Comisiei de acordare a burselor pe facultate 

toate cererile de acordare a burselor şi documentele doveditoare, depuse în termen. 
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(2) Comisia de acordare a burselor pe facultate analizează solicitările, verifică 

îndeplinirea condiţiilor de acordare specifice fiecărei burse, aplică toate criteriile de 

departajare, după caz, stabileşte studenţii beneficiari, pe fiecare categorie de burse în parte şi 

întocmeşte Lista nominală a studenţilor bursieri pe facultate.  

(3) Lista studenţilor bursieri este supusă aprobării Consiliului facultăţii. 

Art. 29 
(1) Comisia de acordare a burselor pe facultate înaintează Comisiei centrale de 

acordare a burselor, pentru validare, Lista nominală a studenţilor bursieri pe facultate, 

aprobată de Consiliul facultăţii, cel târziu până la data de 15 noiembrie, pentru semestrul I, 

respectiv 30 aprilie, pentru semestrul al II - lea al anului universitar.  

(2) Comisia centrală de acordare a burselor analizează propunerile facultăţilor, 

verifică respectarea criteriilor de acordare a burselor stabilite şi transmite propunerile, 

centralizat, Consiliului de Administraţie. 

(2) După aprobarea Consiliului de Administraţie, secretarul Comisei centrale de 

acordare a burselor întocmeşte referatul pentru Dispoziţia Zilnică a Rectorului, ce va 

cuprinde nominal toţi studenţii beneficiari şi categoriile de burse acordate. 

 Art. 30 

(1) Decizia emisă de Comisia centrale de acordare a burselor poate fi contestată de 

student, în termen de două zile lucrătoare de la data afişării Listei nominale cuprinzând 

studenţii bursieri.  

(2) Contestaţiile se depun la Secretariatul facultăţii care le înaintează spre soluţionare 

Comisiei centrale de acordare a burselor. 

(3) Comisia centrală de acordare a burselor soluţionează contestaţia în 2 zile de la 

expirarea termenului de depunere a acestora.  

(3) Decizia de soluţionare a contestaţiei se va comunica în scris petentului de către 

Comisie. 

 

Capitolul VI 

 DISPOZIŢII FINALE 

  

Art. 31 

 Studenţii care beneficiază de burse pot fi sancţionaţi prin retragerea temporară sau 

definitivă a bursei, dacă nu îşi îndeplinesc obligaţiile ori nu respectă disciplina universitară, 

potrivit prevederilor Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor din 

Academia de Poliţie aplicabil. 

 Art. 32 

 Dosarele personale cu documentele justificative ale studenţilor care solicită bursă de 

ajutor social se păstrează şi se arhivează la Secretariatele facultăţilor. 

Art. 33 

 Prezentarea unor documente false, în scopul obţinerii oricărei burse, atrage 

răspunderea juridică, potrivit dispoziţiilor specifice din domeniu. 

 Art. 34 

 Anexele 1-5 sunt parte integrantă a prezentei Metodologii. 

 Art. 35 

 Metodologia privind acordarea burselor pentru studenţi a fost discutată şi aprobată în 

şedinţa Senatului Academiei din data de 30.03.2017 şi intră în vigoare imediat.  
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Anexa 1 

Criterii şi punctaje pentru departajare în vederea acordării bursei de performanţă 

ştiinţifică: 

 

Nr.crt. Criteriu Nivel Punctaj 

1. Publicarea de cărţi, 

monografii, tratate în 

domeniul ştiinţelor 

juridice, ordine siguranţă  

publică, istorie şi 

inginerie 

unic sau prim autor 200 

Coautor1 150 

2. Publicarea de articole 

sau studii ştiinţifice de 

specialitate2 în 

reviste de specialitate din România sau 

din străinătate cotate ISI 

150 

reviste de specialitate din străinătate 

indexate în minim 5 baze de date 

internaţionale 

100 

reviste de specialitate din România cotate 

cel puţin B+ indexate în 2 baze de date  

75 

reviste de specialitate din România, 

indexate în 2 baze de date 

60 

volume ale unor manifestări ştiinţifice 

internaţionale 

50 

volume ale unor manifestări ştiinţifice 

naţionale, cu excepţia celor organizate de 

Academia de Poliţie 

25 

volume ale unor manifestări ştiinţifice 

organizate de Academia de Poliţie 

20 

3. Prezentarea de articole 

sau studii ştiinţifice la 

sesiuni ştiinţifice de 

profil3 

din străinătate 75 

naţionale, cu excepţia celor organizate de 

Academia de Poliţie 

50 

organizate de Academia de Poliţie 20 

4. Membru în proiecte de 

cercetare ştiinţifică 

 50 

5. Obţinerea de Brevete  de invenţie 150 

de inovaţiei 100 

6. Participarea la cercurile 

ştiinţifice studenţeşti cu 

articole sau studii 

ştiinţifice 

unic autor 10 

coautor 5 

7. Obţinerea de premii la 

concursuri 

interuniversitare cu 

caracter ştiinţific4 

locul I 150 

locul II 85 

locul III 70 

menţiune 60 

8. Participarea în 

comitetele de organizare  

a unor manifestări 

ştiinţifice de profil 

 10 

 

 

                                                
1 Punctajul se împarte la numărul de coautori (ex. 3 coautori pe un tratat, curs, monografie au 150 puncte, deci 50 puncte/autor) 
2 Punctajul se împarte la numărul de autori/coautori 
3 Punctajul se împarte la numărul de autori/coautori 
4 Punctajul se împarte la numărul de autori/coautori 
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Anexa 2 

      Criterii şi punctaje pentru  departajare în vederea acordării bursei de performanţă cultural-

artistică: 

 
Nr.crt. CRITERIU NIVEL  PUNCTAJ 

1. Premii individuale obţinute 

la concursuri cultural-

artistice 5 

internaţionale locul I 100 

locul II 95 

locul III 90 

  

naţionale locul I 50 

locul II 40 

locul III 30 

  

interuniversitare locul I 30 

locul II 20 

locul III 10 

  

organizate de Academia de Poliţie 

(pe batalione)  

locul I 20 

locul II 15 

locul III 10  

  

2. Premii pe echipe obţinute la 

concursuri cultural-

artistice6 

internaţionale locul I 100 

locul II 95 

locul III 90 

  

naţionale locul I 50 

locul II 40 

locul III 30 

  

interuniversitare locul I  30 

locul II 20 

locul III 10 

  

organizate de Academia de Poliţie 

(pe batalione) 

locul I 20 

locul II 15 

locul III 10 

  

3. Participarea cu lucrări la 

expoziţii7 

internaţionale  75 

naţionale  60 

interuniversitare  40 

organizate de Academia de Poliţie  10 

4. Participarea în comitetele 

de organizare a unor 

concursuri cultural artistice 

sau expoziţii 

internaţionale  50 

naţionale  30 

interuniversitare  20 

organizate de Academia de Poliţie  10 

5. Articole, eseuri, poezii etc. 

într-o publicaţie 8 

internaţională  100 

naţională  75 

interuniversitară  50 

a Academiei de Poliţie  15  

 

                                                
5 Pentru acordarea punctajului la acest criteriu, trebuie îndeplinită condiţia  participării studentului la eveniment în calitate de reprezentant al 

Academiei de Poliţie 
6 Pentru acordarea punctajului la acest criteriu, trebuie îndeplinită condiţia participării studentului la eveniment în calitate de reprezentant al 

Academiei de Poliţie. Punctajul se împarte la numărul de membrilor echipei 
7 Pentru acordarea punctajului la acest criteriu, trebuie îndeplinită condiţia participării studentului la eveniment în calitate de reprezentant al 

Academiei de Poliţie. Punctajul se împarte la numărul de membrilor echipei 
8 Pentru acordarea punctajului la acest criteriu, trebuie îndeplinită condiţia participării studentului la eveniment în calitate de reprezentant al 

Academiei de Poliţie. Punctajul se împarte la numărul autorilor/coautorilor 
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Anexa 3 

 

Criterii şi punctaje pentru departajare în vederea acordării bursei de performanţă sportivă:  

 

Criteriu Nivel  Punctaj 

Premii individuale şi 

pe echipe obţinute la 

competiţii sportive 9 

Finalele Campionatelor Mondiale  locul I 350 

locul II 325 

locul III 300 

Finalele Campionatelor Europene  locul I 300 

locul II 275 

locul III 250 

Finalele Campionatelor Balcanice locul I 250 

locul II 225 

locul III 200 

Finalele Campionatelor Naţionale 

Universitare 

locul I 200 

locul II 175 

locul III 150 

Finalele Campionatelor Naţionale 

ale MAI sau Campionatul 

Intituţiilor de Învăţământ ale 

MAI 

locul I 150 

locul II 125 

locul III 100 

 

 

Anexa 4  

 

 

CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE 

a activităţii ştiinţifice/artistice/sportive a studentului ______________________________ 

în anul universitar __________ 

 în vederea acordării unei burse de performanţă ştiinţifică/artistică/sportivă  

 

 

Nr. 

crt. 

Date privind activitatea desfăşurată în perioada de referinţă Punctajul 

realizat Natura  

performanţei 

Data  

realizării 

Locul 

realizării 

performanţei 

Nivelul de 

performanţă 

atins 

Actul/ 

Documentul 

doveditor 

1       

2       

3       

4       

…..   

 

    

 

TOTAL PUNCTAJ 

 

 

 

Data,                                                                                                                     Semnătura 

 

                                                
9 Pentru acordarea punctajului la acest criteriu, trebuie îndeplinită condiţia participării studentului sau a echipe la eveniment în calitate de 

reprezentant al Academiei de Poliţie sau MAI 
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Anexa 5 – Cerere-tip de acordare a unei burse 
 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Facultatea ________________________ 

Student __________________________ 

 

Către, 

Comisia de Acordare a Burselor pe Facultate  

 

Subsemnatul _______________________________________ , student în anul ___, la 

specializarea _____________________________________, vă rog să  aprobaţi  acordarea 

unei burse _______________________________________, pe semestrul ___ al anului 

universitar _________________. 

 

Media de promovare a anului universitar precedent/ Media după sesiunea I din anul 

universitar în curs este de  __________ 

 

* Declar pe propria răspundere că familia este compusă din ______________ membri, 

care realizează un venit total lunar de __________________________ lei , rezultând un venit 

pe membru de familie lunar de __________________________ lei. 

* Declaraţia se va completa doar de studenţii care solicită bursă socială 

 

Prezentei cereri îi anexez următoarele: 

1. adeverinţă de venit (tată)     

2. adeverinţă de venit (mamă)   

3. adeverinţă venit membru familie (unde este cazul)   

4. declaraţie notarială (unde este cazul)   

5. adeverinţă administraţie financiară   
6. adeverinţă pentru venituri agricole   

7. cupoane pensie (unde este cazul)   

8. cupoane şomaj (unde este cazul)   
9. adeverinţă şcolară/facultate (unde este cazul)   

10. certificat deces (unde este cazul)   
11. copie după actul de divorţ (unde este cazul)  
12. chestionar de autoevaluare (unde este cazul)  
13. act doveditor privind perioada în care am beneficiat de bursă (unde este cazul)  

 

      Menţionez că îndeplinesc toate condiţiile privind acordarea bursei solicitate. 

   

   Data______________                                                                  Semnătura ______________ 

 

INSTRUCTORUL SUPERIOR DE AN: Studentul a fost/nu a fost sancţionat disciplinar 

pentru abateri grave, în semestrul ____ al anului universitar ___________________                                                                

Gradul, numele şi prenumele _____________________________________________ 

Data______________                                                        Semnătura ___________________ 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                   Dragoş-Andrei IGNAT  
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                 NESECRET 

  ACADEMIA DE POLIŢIE                Exemplar unic 

     „Alexandru Ioan Cuza”                Nr. 111528 din 27.03.2017 

                              
           SENATUL UNIVERSITAR 

                                                                                          

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 27 Martie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 24 din 31 membri), s-a prezentat pentru dezbatere şi 

aprobare solicitarea S.A.C.I.M. privind „Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului de admitere la studiile universitare de masterat în facultăţile Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza” în anul universitar 2017-2018”. 

S-a trecut la analiza şi dezbaterea articol cu articol a „Regulamentului privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de masterat în 

facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul universitar 2017-2018”, 

ocazie cu care au fost formulate observaţii şi propuneri, după cum urmează: 

La art. 9 – au fost formulate observaţii şi propuneri de către membrii Senatului 

Universitar, după cum urmează: 

Se elimină alin.(2).  

La art. 15 – au fost formulate observaţii şi propuneri de către membrii Senatului 

Universitar: 

Se elimină alin.(4) și (5). 

La art. 19 – au fost formulate observaţii şi propuneri de către membrii Senatului 

Universitar: 

Se modifică alin. (1) după cum urmează:  

 „ (1)  Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru programele de 

studii universitare de masterat se constituie următoarele comisii: 

a) Comisia centrală de admitere la nivelul fiecărei facultăţi; 

b) Comisie de admitere la nivel de departament/program de studii;  

c) Comisie de analiză a contestaţiilor la nivel de facultate;  

d) Comisia tehnică/secretariat tehnic la nivel de facultate/departament.” 

Totodată, membrii Senatului Universitar au decis utilizarea sintagmelor de la lit. a) 

- d) în toate situațiile ulterioare în care sunt utilizate în cadrul prezentului act normativ. 

La art. 20 – au fost formulate observaţii şi propuneri de către membrii Senatului 

Universitar: 

Se modifică după cum urmează:  

„ (1) Comisia centrală de admitere la nivelul fiecărei facultăţi coordonează activitatea 

de organizare şi desfăşurare a concursului şi este formată din: 

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

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

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

(2) Comisia Centrală de admitere la nivelul fiecărei facultăţi are următoarele atribuţii: 

a) coordonează activitatea comisiilor de admitere/ analiză a contestaţii de la nivel de 

departament/program de studii;  
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 b) instruieşte preşedinţii comisiilor de admitere/analiză a contestaţiilor de la nivel de 

departament/program de studii; 

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

concursului de admitere pentru programele de studii universitare de masterat; 

d) validează rezultatele concursului de admitere; 

e) propune Senatului universitar modificarea activităţilor necesare desfăşurării 

concursului de admitere.”  

În urma discuțiilor purtate de către membrii Senatului Univeristar la acest articol, 

sintagma „membri supleanți” se va elimina din conținutul întregului act normativ.  

Art. 21 alin.(2) lit. b) se modifică după cum urmează:  

„b) asigură elaborarea testelor-grilă/interviului/proiectului, criteriile de verificare şi 

notare /grilele de corectare/evaluare,  baremele de notare, după caz, pentru probele 

concursului de admitere;” 

La art. 30 alin.(1) – au fost formulate observaţii şi propuneri de către membrii 

Senatului Universitar, în urma cărora a fost eliminată sintagma „un număr între 15-45”. 

La art. 41 – au fost formulate observaţii şi propuneri de către membrii Senatului 

Universitar în urma cărora, s-a hotărât eliminarea acestui articol; 

Având în vedere faptul că s-au contatat erori materiale de numerotare a articolelor 

precum şi de tehnoredactare, în unanimitate de voturi, membrii Senatului Universitar au decis 

renumerotarea articolelor şi corectarea erorilor. 

 

Drept consecinţă, Senatul Universitar, cu majoritate de voturi (21 pentru, 1 

împotrivă, 0 abțineri – deoarece la votul final pe acest punct al ordinii de zi au rămas 

doar 22 membri ai Senatului Universitar),  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă „Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de 

admitere la studiile universitare de masterat în facultăţile Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza” în anul universitar 2017-2018”, cu următorul conţinut: 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Capitolul I 

CONSIDERAŢII GENERALE  

 

Art. 1  

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

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

domenii înrudite cu cele de licenţă, relevante din punct de vedere profesional pentru 

Ministerul Afacerilor Interne. 

 

Art. 2  

Admiterea la masterat se face prin concurs, acesta fiind organizat şi desfăşurându-se în 

conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: 

- Legea nr.1/2011 a Educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr.404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare 

de masterat; 

- Hotărâre Guvernului nr.                  privind domeniile şi programele de studii universitare de 

master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017– 

2018;  

- OMENCS nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea 

admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat;  

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi 

postuniversitar de stat cu taxă peste locurile finanţate de la bugetul de stat cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- OMENCS nr. 3775/16.05.2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi 

şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, în 

instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate; 

- OMENCS nr. 3922/02.06.2016 privind şcolarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul 

stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani şi Diaspora, în învăţământ superior de 

stat şi particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 

2016-2017; 

- OMECTS nr. 6000/15.10.2012 privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii şi 

şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE, cu modificările şi completările ulterioare; 

- OMENCS nr. 3748O/09.05.2016 privind aprobarea regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; 

- OMENCS nr. 6121/2016 din 20 decembrie 2016  privind aprobarea Metodologiei de 

recunoaştere a actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de 

instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate; 

- Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare 

de masterat; 

- Instrucţiunile nr.45 din 8 mai 2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din 

instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 4 din 20 

Capitolul II 

PREVEDERI GENERALE DE ORGANIZARE A ADMITERII  

 

Art. 3  
(1) Programele de studii universitare de masterat la care Academia organizează 

concursuri de admitere în anul 2017 sunt cuprinse în Oferta educaţională1 (a se vedea Anexa 

nr. 3 a prezentului Regulament).  

(2) După repartizarea cifrei de şcolarizare, numărul de locuri prevăzut pentru fiecare 

program de studii este aprobat de către Senatul Academiei şi publicat pe site-ul Academiei. 

 

Art. 4  

(1) În Academie se organizează concurs de admitere la programele de studii 

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

universitare de masterat: 

a) Drept; 

b) Ordine publică şi siguranţă naţională; 

c) Inginerie civilă şi instalaţii; 

d) Istorie. 

 

Art. 5  

 (1) Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere sunt de competenţa Comisiei 

Centrale de admitere a Academiei de Poliţie „Al.I.Cuza” şi a Comisiilor de admitere ale 

facultăţilor/departamentelor/programelor de studii, care răspund pentru aplicarea prezentei 

metodologii 

(2) Programele de studii universitare de masterat se organizează la forma de 

învăţământ cu frecvenţă (IF) cu o durată normală de 1-2 ani şi corespund unui număr minim 

de credite de studii transferabile, cuprins între 60 şi 120. 

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

(fără taxă) şi locuri în regim cu taxă. 

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

masterand. 

 (6) La studiile universitare de masterat, locuri finanţate de la buget (fără taxă) 

şi locuri în regim cu taxă se ocupă în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere. 

 

Art. 6   

Academia organizează două tipuri de programe de studii universitare de masterat: 

a) profesionale, orientate preponderent spre formarea competenţelor profesionale 

specializate care completează competenţele profesionale de bază obţinute prin programele de 

licenţă. 

b) de cercetare, orientate preponderent spre formarea competenţelor de cercetare 

ştiinţifică şi care creează, în special, premisele accesului la studiile universitare de doctorat. 

 

 Art. 7 

(1) Perioada de înscriere la studiile universitare de masterat este între 03-15.07.2017 și 

01.09.2017-18.09.2017, de luni până vineri între orele 900-1500 şi sâmbăta între orele 900-1300.  

                                                
1 Oferta educaţională este în acord cu dispoziţiile Proiectului de Hotărâre a Guvernului privind domeniile şi programele de studii universitare 

de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 – 2018. 
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(2) Admiterea în învăţământul universitar de masterat la Academia de Poliţie 

„Al.I.Cuza” se organizează într-o singură sesiune de admitere în data de  22 septembrie 2017.  

(3) Tematica şi bibliografia pentru concurs sunt întocmite de Consiliile 

facultăţilor/similar, se aprobă de Senat şi se publică pe site-ul Academiei, pentru fiecare 

program de studii universitare de masterat.  

    (4)  Academia organizează programe de studii universitare de masterat atât pentru 

personalul din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cât şi pentru celelalte 

categorii de persoane în condiţiile stabilite prin prezentul regulament, în limita locurilor 

alocate Academiei prin ordinele M.E.N. sau în limita locurilor stabilite în cadrul unor 

proiecte/granturi. 

 

Art.8 

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

a) absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în România sau echivalentă, indiferent de 

anul absolvirii programului de licenţă, cu condiţia ca acesta să fie acreditat sau autorizat să 

funcţioneze provizoriu, conform legii, fără nici o discriminare, asigurându-se deplina egalitate 

de şanse persoanelor cu handicap, apţi pentru profilul la care candidează; 

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

specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale (M.E.N.) ca fiind studii universitare de licenţă. 

(2) La admitere pot candida românii de pretutindeni, cetăţenii statelor membre ale 

Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi al Confederaţiei 

Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce 

priveşte taxele de şcolarizare şi conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale 

şi ofertelor unilaterale ale României,  metodologiilor special elaborate de M.E.N. şi 

reglementărilor specifice elaborate de M.A.I. (prin Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan 

Cuza”) pentru aceştia. 

   (3) Prin excepţie, programele de studii universitare de masterat derulate în cadrul unor 

proiecte naţionale sau europene sunt accesibile candidaţilor în condiţiile şi pe baza criteriilor 

stabilite în cadrul respectivului proiect/grant. 

 

Art.9 

Admiterea la studiile universitare de masterat se susţine în limba română. 

       

Art. 10.  

(1) Concursul de admitere se organizează într-o singură sesiune ce constă în susţinerea 

unui examen sub forma unui test-grilă/interviu/ proiect de cercetare din tematica avizată de 

Consiliile Facultăţilor/similar şi prin grija exclusivă a Facultăţilor Academiei.  

(2) Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se fac publice cu 

cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere, prin grija facultăţilor, prin 

afişare la sediul instituţiilor de învăţământ superior şi prin publicare pe pagina web proprie.  

(3) Programul de desfăşurare a concursului de admitere se afişează cel târziu în 

preziua probei, indicându-se: 

a) pentru proba scrisă: denumirea probei de concurs, data şi ora începerii concursului, 

durata de desfăşurare, repartizarea pe săli a candidaţilor;  

b) pentru proba orală, la care examinarea se desfăşoară individual, pe lângă 

informaţiile menţionate anterior la lit.a) se va indica şi ora aproximativă/intervalul orar de 

intrare la examen a fiecărui candidat. 

(4) Nu vor fi programate două probe de concurs în aceeaşi zi.  

(5) Subiectele vor fi stabilite în ziua concursului, de către cel puţin două cadre 

didactice pentru fiecare probă de concurs, din tematica anterior adusă la cunoştinţa 

candidaţilor prin afişare.  

(6) Subiectele pentru proba scrisă vor fi redactate şi multiplicate într-un număr 

suficient de exemplare, pentru ca fiecare candidat să primească câte unul.  
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(7) Candidaţii care copiază sau care săvârşesc orice alt act de fraudare a examenului 

sunt eliminaţi din concurs. Decizia  este luată de comisia de admitere pe facultate, la 

propunerea comisiei de supraveghere a sălii în care s-a aflat candidatul. 

 

Art.11 

Desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de masterat atât pentru 

ocuparea locurilor finanţate de la buget cât şi pentru ocuparea locurilor în regim cu taxă 

presupune:  

a) înscrierea;  

b) susţinerea examenului constand în testul-grilă/interviul/proiectul de cercetare pe 

baza unei tematici şi bibliografii;  

c) afişarea listelor candidaţilor  definitive repartizaţi pe locuri finanţate de la buget şi 

cu taxă;   

d) confirmarea locului finanţat de la buget, prin depunerea originalului diplomei de 

licenţă/adeverinţei de absolvire (pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a 

studiilor în sesiunea 2017)  

e) afişarea listelor finale candidaţilor admişi şi a celor declaraţi respinşi. 

 

Art. 12   

(1) Candidaţii care au promovat în România examenul de licenţă în sesiunile  

anterioare anului universitar curent prezintă la înscriere diploma de licenţă, iar candidaţii care 

au promovat în România examenul de licenţă în sesiune corespunzătoare anului universitar 

curent prezintă la înscriere diploma de licenţă sau adeverinţa eliberată de către instituţia de 

învăţământ superior. 

(2) Cetăţenii români de pretutindeni, precum şi cetăţenii din state terţe Uniunii 

Europene declaraţi admişi în ciclul de studii universitare de master, se pot înmatricula numai 

în baza diplomei de licenţă, recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către 

direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale (informaţii suplimentare: 

http://www.cnred.edu.ro). 

  (3) În vederea confirmării locului bugetat şi înmatriculării, candidaţii admişi pe 

locurile finanţate de la bugetul de stat au obligaţia să depună în original, până la data de 

27.09.2017, diploma/atestatul de recunoaştere a diplomei/adeverinţa de licenţă la secretariatul 

facultăţii/ departamentului. Adeverinţa este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat 

examenul de licenţă în sesiunile anului universitar curent. 

(4) Neprezentarea diplomei de licenţă/atestatului de recunoaştere a diplomei sau a 

adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului declarat admis, până la data de 

27.09.2017, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat. 

 

Art.13 

(1) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru 

un singur program de masterat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

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

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

program de studii universitare în cadrul aceluiaşi ciclu de studii universitare astfel:  

a)  în regim cu taxă, dacă Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” organizează 

programul şi în acest mod;  
b) în regim gratuit, cu finanţare de la bugetul de stat, în condiţiile în care, la înscriere, persoana face 

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

stat, integral sau parţial, în cazurile în care programul de studii de masterat la care a fost admis 

este organizat doar cu finanţare integrală de la buget. 

         (3) Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare şi care 

optează pentru un program de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, va depune în 
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original, diploma/adeverinţa ciclului de studii universitare anterior absolvit, pentru acest tip 

de program (finanţat de la buget), la facultatea pe care doreşte să o urmeze, până la data de 

27.09.2017.  

(4) În situaţii excepţionale, în cazul pierderii sau deteriorării diplomei de licenţă 

Comisia Centrală de admitere va aproba confirmarea locului de la buget cu documentele 

justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităţilor legale privind întocmirea unui 

duplicat al diplomei de licenţă (declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notariat, 

anunţul din Monitorul Oficial privind pierderea/deteriorarea actului de studii, adresa din 

partea universităţii absolvit(e) din care să reiasă faptul că absolventul a depus solicitare 

privind eliberarea unui duplicat al diplomei de licenţă şi adeverinţa în original, din care să 

reiasă rezultatele obţinute la examenul de licenţă. De asemenea, candidatul declarat admis 

trebuie să dea o declaraţie din care să rezulte că va depune diploma de licenţă în original în 

maxim 30 de zile calendaristice de la data când a începutul anului universitar 2017-2018. 

         (5) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de 

studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă. 

   

Capitolul II 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURS 

 

 

 Art. 14 

(1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de 

identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în metodologia proprie de 

admitere. 

(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de 

către o altă persoană, pe bază de procură. 

(3) Înscrierea la concursul de admitere se va face, astfel:  

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

Jandarmi, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Facultatea de Arhivistică şi Şcoala 

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

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

Bucureşti.  

       (4) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat într-un 

domeniu, se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă.  

(5) Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de masterat au dreptul 

să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma de 

învăţământ. 

 

 Art. 15 
(1) Cuantumul taxei de înscriere la concursul de admitere la masterat este aprobat de 

Senatul Universitar și este în valoare de 100 lei. Taxa de înscriere se plăteşte exclusiv la 

casieriile Academiei (nu se acceptă efectuarea plăţii prin ordin de plată, mandat poştal etc.). 

Dovada plăţii taxei de înscriere se depune la dosarul de înscriere. 

(2) Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere: 

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

b) copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat ,  

(3) Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt 

scutiţi de plata taxei de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de masterat 

doar o singură dată. Dovada calităţii de personal didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate 

sau pensionat a părintelui candidatului se face prin adeverinţă eliberată de unitatea de 

învăţământ în cadrul căreia îşi desfăşoară/şi-a desfăşurat activitatea, iar dovada faptului că 

beneficiază pentru prima dată de scutirea taxelor de înscriere se face prin declaraţie pe proprie 

răspundere. 
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Art. 16 

La înscrierea pe locurile finanţate de la bugetul de stat, candidaţii pot depune o 

declaraţie pe proprie răspundere prin care îşi exprimă acordul ca, în cazul în care sunt 

declaraţi respinşi în urma concursului de admitere (cu media examenului de admitere minim 

6,00) şi în situaţia în care au rămas locuri libere în regim cu taxă, să poată fi repartizaţi pe 

acestea, în cadrul aceluiaşi program de studii şi în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute, 

cu respectarea tuturor criteriilor iniţiale de înscriere/admitere. 

 

Art. 17  

(1) Dosarul de înscriere pentru programele de studii universitare de masterat 

organizate de Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Facultatea de Poliţie, Facultatea 

de Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi, Facultatea de Pompieri, Facultatea de 

Arhivistică şi Şcoala Doctorală se constituie astfel: 

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

vor depune următoarele documente: 

1. cerere de înscriere (se completează la depunerea dosarului, în funcţie de programul 

de studii şi regimul de finanţare ales) Anexa nr.2; 

2. cartea de identitate în original sau paşaportul în original (pentru cei care şi-au 

schimbat numele – copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind 

schimbarea numelui) 

 3. diploma de bacalaureat, în original şi copia documentului care va fi certificată cu 

originalul de către personalul desemnat şi se va semna de către acesta; în cazul în care se 

prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă; 

  4. diplomă de licenţă în original şi copia documentului care va fi certificată cu 

originalul de către personalul desemnat; în cazul în care se prezintă copia legalizată, aceasta 

se acceptă; pentru candidaţii care au promovat în România examenul de licenţă în sesiunile 

corespunzătoare anului universitar curent, se va prezenta adeverinţa eliberată de către 

instituţia de învăţământ în original şi copia documentului care va fi certificată cu originalul de 

către personalul desemnat şi se va semna de către acesta, în care se menţionează: media 

generală, mediile obţinute în anii de studiu; în cazul în care se prezintă copia legalizată, 

aceasta se acceptă; 

  5. foaie matricolă a studiilor de licenţă/supliment la diplomă în original copia 

documentului care va fi certificată cu originalul de către personalul desemnat şi se va semna 

de către acesta (cu excepţia absolvenţilor promoţiei din anul admiterii); în cazul în care se 

prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă; 

6. copia certificatului de naştere; 

7. copia certificatului de căsătorie, pentru femeile/bărbaţii care şi-au schimbat numele 

în urma căsătoriei; 

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

a urma studii universitare de masterat; 

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

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

beneficiază de scutire de plata taxei, conform art. 15 din prezentul regulament;  

11. un dosar ”plic” pe coperta căruia vor fi trecute datele de identificare ale 

candidatului: numele (pentru persoanele căsătorite, în paranteză, numele dobândit din 

căsătorie), iniţiala tatălui, prenumele, programul de studii, programul de studii la care se 

înscrie; regimul de finanţare – buget sau taxă şi numărul de telefon. 

(2) Originalele actelor de studii precum şi a actelor doveditoare (art. 15, alin.2) 

prezentate în vederea înscrierii se restituie candidatului.   

 

              B. Pentru programele de studii universitare de masterat în regim bugetat organizate 

de Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie 
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de Frontieră, Facultatea de Jandarmi şi Facultatea de Pompieri candidaţii vor depune 

documentele prevăzute la art.17, alin.1, lit. „A” punctele 1 -11, la care se vor adăuga: 

 adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte că este angajat în sistemul de ordine 

publică şi siguranţă naţională; 

 raport avizat de şeful structurii/similar şi aprobat de inspectorul şef/directorul 

general/similar care să ateste că studiile asigură specializarea potrivită nevoilor unităţii; 

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

studii sau un ciclu complet de studii universitare de masterat sau echivalente, în regim 

bugetat. Declaraţia trebuie să nu admită interpretări şi să conţină precizarea: ,,Declar că nu 

am beneficiat/ am beneficiat de finanţare de la bugetul de stat (inclusiv pe locuri finanţate din 

fonduri europene) în calitate de student masterand”. 

 declaraţie autentificată din care să rezulte că nu a fost exmatriculat de la un program 

universitar de studii de masterat. Declaraţia trebuie să nu admită interpretări şi să conţină 

precizarea: „Declar că nu am fost exmatriculat de la un program de studii universitare de  

masterat”. 

 

C. Pentru programele de studii universitare de masterat în regim bugetat organizate de 

Facultatea de Arhivistică şi de Şcoala Doctorală candidaţii vor depune documentele prevăzute 

la art.17, alin.1, lit. „A”, punctele 1 -11, la care se vor adăuga: 

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

studii sau un ciclu complet de studii universitare de masterat sau echivalente, în regim 

bugetat. Declaraţia trebuie să nu admită interpretări şi să conţină precizarea: ,,Declar că nu 

am beneficiat/ am beneficiat de finanţare de la bugetul de stat (inclusiv pe locuri finanţate din 

fonduri europene) în calitate de student-masterand”. 

 declaraţie autentificată din care să rezulte că nu a fost exmatriculat de la un program 

universitar de studii de masterat. Declaraţia trebuie să nu admită interpretări şi să conţină 

precizarea: „Declar că nu am fost exmatriculat de la un program de studii universitare de  

masterat”. 

 

D. Pentru programul de studii universitare de masterat “Managementul situaţiilor de 

urgenţă”  în regim bugetat sau cu taxă organizat de Facultatea de Pompieri candidaţii vor 

depune documentele prevăzute la art.17 alin.1, lit.”A” punctele 1 -11 şi „B”, la care se vor 

adăuga: 

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

siguranţă naţională; 

 raport avizat de şeful structurii/similar şi aprobat de inspectorul şef/directorul 

general/similar care să ateste că studiile asigură specializarea potrivită nevoilor unităţii.  

 

  (3) Pentru programele de studii universitare de masterat unde candidaţii au nevoie de 

avizul privind accesul la informaţii clasificate, aceştia au obligaţia să depună la dosarul de 

înscriere, o adeverinţă care să ateste nivelul de acces la informaţii clasificate. 

 (4) Prezentarea de înscrisuri false atrage după sine eliminarea din concurs a 

candidatului respectiv şi se pedepseşte conform legii. 

 (5) În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidatul 

respectiv pierde locul obţinut prin fraudă. 

 

Art. 18 

Dosarele ce nu cuprind documentele solicitate conform art.17 sunt considerate 

incomplete, iar persoanele nu sunt înscrise la concursul de admitere. 
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Capitolul III 

COMISIILE CONCURSULUI DE ADMITERE 

 

Art. 19   

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

studii universitare de masterat se constituie următoarele comisii: 

a) Comisia centrală de admitere la nivelul fiecărei facultăţi; 

b) Comisie de admitere la nivel de departament/program de studii;  

c) Comisie de analiză a contestaţiilor la nivel de facultate;  

d) Comisia tehnică/secretariat tehnic la nivel de facultate/departament. 

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

facultăţilor/departamentelor/ program de studii/similar, aprobată de Senatului universitar şi 

numite prin Dispoziţia Rectorului. 

 

Art. 20 

(1) Comisia centrală de admitere la nivelul fiecărei facultăţi coordonează activitatea de 

organizare şi desfăşurare a concursului şi este formată din: 

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

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

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

(2) Comisia Centrală de admitere la nivelul fiecărei facultăţi are următoarele atribuţii: 

a) coordonează activitatea comisiilor de admitere/ analiză a contestaţii de la nivel de 

departament/program de studii;  

 b) instruieşte preşedinţii comisiilor de admitere/analiză a contestaţiilor de la nivel de 

departament/program de studii; 

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

concursului de admitere pentru programele de studii universitare de masterat; 

d) validează rezultatele concursului de admitere; 

e) propune Senatului universitar modificarea activităţilor necesare desfăşurării 

concursului de admitere. 

 

Art. 21 

(1) Comisiile de admitere la nivel de facultate/departament/program de studii pentru 

programele de studii universitare de masterat sunt formate din: 

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

militar principal I; 

b) doi membri – cadre didactice cu gradul cel puţin de lector universitar sau instructor 

militar principal I, 

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

militar V.  

(2) Comisiile de admitere la nivel de departament/program de studii pentru programele 

de studii universitare de masterat  au următoarele atribuţii: 

a) răspund de pregătirea şi desfăşurarea concursului de admitere la facultate; 

b) asigură elaborarea testelor-grilă/interviului/proiectului, criteriile de verificare şi 

notare /grilele de corectare/evaluare,  baremele de notare, după caz, pentru probele 

concursului de admitere; 

c) asigură multiplicarea/distribuirea testelor-grilă şi a grilelor de corectare la sălile de 

concurs; 

  d) stabilesc personalul didactic care participă la supravegherea, verificarea şi 

notarea/evaluarea candidaţilor; 

e) completează borderourile de examen cu punctajul obţinut de candidaţi şi notele 

echivalente acestora şi le predau Comisiei tehnice, împreună cu formularele de răspuns. 

 

Art. 22    

(1) Comisia de analiză a contestaţiilor la nivel de facultate este formată din: 
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a) preşedinte – cadru didactic cu gradul cel puţin de lector universitar sau instructor 

militar principal I; 

b) doi membri – cadre didactice cu gradul cel puţin de lector universitar sau instructor 

militar principal I; 

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

poliţie/doctorand/ sau instructor miliatar V. 

(2) Comisia de analiză a contestaţiilor la nivel de facultate pentru fiecare program de 

masterat are sarcina de a soluţiona contestaţiile depuse de candidaţi. 

 

Art. 23 

Comisia tehnică/secretariat tehnic la nivel de facultate se subordonează Comisiei de 

admitere la nivel de facultate şi are următoarele atribuţii: 

a) întocmeşte graficul activităţilor necesare desfăşurării concursului de admitere; 

b) primeşte şi verifică dosarele candidaţilor înscrişi în vederea organizării examenului 

de admitere; 

c) aprobă scutirea de la plata taxelor, pe baza documentelor doveditoare prezentate de 

candidaţi şi prevăzute în prezenta metodologie.” 

d) întocmeşte listele candidaţilor înscrişi pentru fiecare program de studii universitare 

de masterat pe baza dosarelor primite; 

e) întocmeşte borderourile pentru fiecare program de studii şi le predă secretarilor 

comisiilor de examen; 

    f) întocmeşte situaţia finală a notelor obţinute de candidaţi, pe fiecare program de 

studii; 

    g) primeşte, înregistrează şi aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare pe site-ul 

Academiei notele obţinute şi rezultatele contestaţiilor la concursul de admitere; 

    h) editează lista finală a rezultatelor, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute şi 

a locurilor alocate, pe care o supune aprobării comisiei centrale în vederea afişării 

rezultatelor; 

    i) elaborează şi supune aprobării Rectorului dispoziţia de înmatriculare a candidaţilor 

declaraţi admişi. 

    j) asigură repartizarea candidaţilor în temeiul art. 16. 

             

 

Capitolul IV 

VERIFICAREA ŞI NOTAREA PROBELOR DE CONCURS 

 

Art. 24  

  Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza 

mediilor obţinute. 

  

Art.25  

Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la 

examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media 

generală minimă de admitere pentru studii universitare de masterat nu poate fi mai mică de 

6,00 (şase). 

 

Art.26  

(1) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la 

probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire. 

(2) Criterii de departajare a candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la 

concursul de admitere sunt următoarele: 

a) media obţinută la examenul de licenţă; 

b) media generală de absolvire a studiilor de licenţă; 



Pagina 12 din 20 

c) media de la bacalaureat; 

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

finanţare, nu va depăşi cifra de şcolarizare repartizată fiecărui domeniu/program de studii 

universitare de masterat conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Art. 27  

Comisia  tehnică pe facultate/departament va afişa planificarea pe săli a examenelor de 

admitere pentru fiecare program de studii la sediul facultăţilor conform art.14 alin.3 şi pe site-

ul Academiei, cu cel puţin 24 de ore înainte de susţinerea probelor scrise.  

 

Art. 28 

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

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

 (2) Membrii comisiei de admitere vor verifica identitatea candidaţilor şi le vor 

distribui acestora materialele pentru concurs. 

 

Art. 29 

(1) Candidaţii care nu vor fi prezenţi în sală la data şi ora planificată pierd dreptul de a 

susţine proba de examen.   

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

concurs, se sancţionează cu eliminarea candidatului din concurs. 

 

Art. 30  

(1) Pentru Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Facultatea de Poliţie, 

Facultatea de Jandarmi, şi Facultatea de Poliţie de Frontieră, examenul de admitere pentru 

programele de studii universitare de masterat, constă într-un interviu sau test – grilă care va 

cuprinde întrebări din tematica de concurs. 

     (2) Evaluarea la testul-grilă se face astfel:  

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

  (3) Pentru a putea fi declarat „Admis” candidatul  trebuie să obţină cel puţin nota 6 

(şase). 

  (4) Mediile generale/ Punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere, sunt 

valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare la Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”, unde 

aceştia au candidat. 

 

Art. 31 

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

anume: - prezentarea unui proiect de cercetare cu aplicabilitate în domeniul arhivistic/interviu 

(ex.: studiu de caz privind prelucrarea arhivistică şi/sau valorificarea documentelor de la 

Arhivele Naţionale şi/sau creatorii şi deţinătorii de documente). Tema proiectului se va 

încadra în tematica indicată” 

Evaluarea se face astfel:  

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

oficiu. 

(2) Pentru a putea fi admis, candidatul  trebuie să obţină cel puţin nota 6 (şase).  

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

clasificare numai la Facultatea de Arhivistică, unde aceştia au candidat. 

 

Art. 32  

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

susţine sub formă de test - grilă şi va cuprinde un număr de 15 - 45 de întrebări din tematica 

propusă.  

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

(2) Pentru a putea fi admis, candidatul  trebuie să obţină cel puţin nota 6 (şase) sau un 

număr minim de puncte echivalent. 

    (3) Mediile generale/ Punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere, sunt 

valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai pentru programele studiilor universitare 

de masterat organizate la Facultatea de Pompieri, unde aceştia au candidat. 

     

Art. 33  

(1) Pentru Şcoala Doctorală examenul de admitere constă într-o probă care se susţine 

sub formă de test - grilă şi va cuprinde un număr de 15 - 45 de întrebări din tematica propusă.  

 Evaluarea se face astfel:  

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

(2) Pentru a putea fi admis, candidatul  trebuie să obţină cel puţin nota 6 (şase) sau un 

număr minim de puncte echivalent. 

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

clasificare numai la Şcoala Doctorală, unde aceştia au candidat. 

 

Capitolul V 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE 

 

Art. 34 

Rezultatele concursului de admitere, aprobate de Comisiile de admitere pe 

facultate/departament se fac publice şi se aduc la cunoştinţă candidaţilor, prin afişare la sediul 

Academiei, conform prevederilor art.14 alin.3 şi prin postarea pe site-ul Academiei.  

 

Art. 35  

(1) Candidaţii pot depune contestaţii în termen maxim de 24 de ore de la afişarea 

rezultatelor. 

(2) Depunerea contestaţiilor se va face la sediul Academiei conform prevederilor 

art.14 alin.3.  

(3) Nu se admit contestaţii pentru probele orale. 

(4) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere. 

(5) Contestaţiile se vor soluţiona de către Comisia de analiză a contestaţiilor pe 

facultate/departament/program de studii în cel mult 24 de ore de la încheierea termenului de  

depunere.  

(6) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, 

rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat. 

(7) Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa comisiei de analiză a 

contestaţiilor. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. 

 

Art. 36 

(1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, 

generându-se cel puţin două tipuri de liste: 

a) liste provizorii - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere; 

b) liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea 

contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile. 

(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii: 

a) Lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului 

de locuri repartizate, dacă este cazul; 
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b) Lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de 

locuri repartizate, dacă este cazul; 

c) Lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.  

(3) După soluţionarea contestaţiilor, listele definitive ale concursului de admitere, 

aprobate de Comisia centrală de admitere, se afişează  la sediul Academiei conform 

prevederilor art.14 alin.3 şi se postează pe site-ul Academiei. 

 

Capitolul VI 

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI „ADMIS”  

 

Art. 37 

(1) În prima zi lucrătoare a lunii octombrie, candidaţii admişi sunt înmatriculaţi în anul 

I, pentru anul universitar 2017-2018, prin dispoziţia rectorului. Candidaţii declaraţi admişi 

trebuie să semneze contractul de studii în termen de 30 de zile de la începerea programului de 

masterat. Nesemnarea contractului de studii determină pierderea dreptului câştigat prin 

concurs. 

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

(RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la 

specializarea/programul la care au fost admişi.  

(3)  În cazul în care, după finalizarea concursului de admitere şi afişarea listelor finale, 

un candidat declarat admis pe locurile finanţate de la buget solicită retragerea dosarului, locul 

ocupat de acesta va fi redistribuit primului candidat declarat admis pe locurile finanţate prin 

taxe de şcolarizare, care a promovat examenul, a optat pentru finanţare de la buget pentru 

programul de studii la care a fost declarat admis şi are dreptul să beneficieze de finanţare de la 

bugetul de stat. În cazul în care la programul mai sus menţionat nu există candidaţi cu opţiuni 

eligibile, locul rămas disponibil va fi redistribuit către alte programe.  

(4) În cazul în care, după finalizarea concursului de admitere şi afişarea listelor finale, 

un candidat declarat admis pe locurile cu taxă solicită retragerea dosarului, locul ocupat de 

acesta va fi ocupat de primul candidat declarat respins, dar care are media de admitere minim 

6 (şase). 

 

Art. 38  

(1) În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi pe locurile finantate de la 

buget, au obligaţia să depună până la data 27.09.2017, în original, diploma de 

licenţă/adeverinţele de absolvire (pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare 

a studiilor în anul 2017). 

     (2) Neprezentarea diplomei de licenţă/ adeverinţei de absolvire, în original, în 

termenul prevăzut la alin. (1) duce la pierderea locului câştigat prin concurs. 

     

Art. 39  
Drepturile şi obligaţiile candidatului declarat admis şi înmatriculat la Academia de 

Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” sunt stabilite prin contractul de studii şi alte contracte semnate 

între părţi la începutul anului universitar. 

 

Capitolul VII 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 40 

(1) Înscrierea la concursul de admitere confirmă acceptarea completă din partea 

candidaţilor a prezentei metodologii 

(2) Pentru candidaţii declaraţi respinşi la concursul de admitere, taxa de înscriere nu se 

restituie. 
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(3) Prin excepţie de la prevederile alin. 1, taxa plătită de candidaţii înscrişi, care nu s-

au prezentat la concurs din motive neimputabile lor şi dovedite, se va restitui, după afişarea 

rezultatelor finale ale concursului, pe baza unei cereri depuse la secretariatele 

facultăţilor/departamentelor prin procedură specifică.  

 

Art.41       

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

declaraţii/documente false conduce la pierderea locului câştigat prin concurs sau la  

exmatricularea acestuia fără restituirea sumelor plătite ca taxe. 

 

Art.42 

După afişarea rezultatelor finale la concursul de admitere nu sunt admise transferuri. 

 

Art.43  

(1) Până la înmatricularea în anul I, candidaţilor nu li se pot elibera adeverinţe care să 

certifice calitatea de student, deoarece până atunci ei nu au relaţii instituţionale cu Academia 

de Poliţie „Al.I.Cuza”.  

(2) Pot fi eliberate, la cerere, doar adeverinţe care să certifice rezultatul admiterii.  

 

Art. 44 

Documentele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin 

concurs se restituie, în cel mult două zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, 

fără perceperea unei taxe suplimentare, în programul de lucru cu publicul stabilit de 

Academie. 

 

 

Art. 45 

(1) Prezentul Regulament a fost discutat şi aprobat în Şedinţa Senatului Academiei în 

data de 27.03.2017 şi intră în vigoare de la data aprobării. 

     (2) La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, toate regulamentele anterioare 

se abrogă. 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI, 

Comisar şef de poliţie     

Conf.univ.dr.   

               Dragoș-Andrei IGNAT  
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                   Anexa 1  

 

Graficul desfăşurării concursului de admitere la programele de studii universitare de 

masterat, 

anul universitar 2017-2018 

 

  

ETAPA 1 iulie 2017   

Înscrieri, de luni până vineri între orele 900-1500 

sâmbătă între orele 900-1300 

 

03-15 iulie  2017 

 

ETAPA 2 septembrie 2017  

1. Înscrieri, de luni până vineri între orele 900-1500 

și sâmbătă între orele 900-1300; 

01 septembrie -18 septembrie 2017  

 

2. Afişarea repartizării pe săli pentru susţinerea 

examenului;  

20 septembrie 2017 

 

3. Susţinerea examenului; 22 septembrie 2017  

 

4. Afişarea listelor provizorii cu ierarhizarea 

candidaţilor, generate după admitere,  şi depunerea 

contestaţiilor pentru rezultatele obţinute la 

examenul, între orele 0800-1200; 

23-25 septembrie  2017 

 

 

 

5. Soluționarea contestațiilor  26 septembrie 2017 

 6. Depunerea diplomelor de licență/adeverințelor                                                                                                       

de absolvire (pentru absolvenţii care au promovat 

examenul de finalizare a studiilor în sesiunea 

2017), în original, depunerea cererilor de renunţare, 

restituirea, la cerere, a dosarelor; 

26-27 septembrie 2017 

7. Înmatricularea în anul I;  

 

29 septembrie 2017 

8. Afişarea listelor finale a candidaţilor admişi pe 

locuri finanţate de la buget şi taxă, cât şi a celor 

respinşi, pe programe; 

02 octombrie 2017 

9. Semnarea contractelor de studii.  Primele 30 de zile calendaristice ale anului 

universitar 2017-2018  

 

 

 

În funcţie de numărul candidaţilor înscrişi, Comisia Centrală de admitere a Academiei 

de Poliţie îşi rezervă dreptul de a modifica graficul desfăşurării admiterii 2017-2018 . 
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Anexa nr.2 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE PENTRU ABSOLVENŢII CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ 

 CARE DORESC SĂ URMEZE STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTERAT  

ANUL UNIVERSITAR 2017 - 2018  

 

 

DOMENIUL:     □Drept     □Ordine publică și siguranță națională  

       □Istorie     □Inginerie civilă și instalații 
 

FACULTATEA _____________________________________________________________ 

PROGRAMUL DE STUDII ___________________________________________________ 

 

1. Numele2, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumele candidatului: 

___________________________________________________________________________ 

2. Cetăţenia:___________________,  

3. Naţionalitatea ___________________  

4. Data naşterii: ziua ________, luna ___________________, anul _________  

5. Locul naşterii: localitatea _________________________, judeţul/sectorul _____________  

6. C.I./Paşaport: seria _______, nr. _________________________________, eliberat de 

_______ ____________________________, la data de ___________________  

7. Domiciliul stabil: localitatea _________________________________________________, 

judeţul/sectorul ________________________, cod poştal _________________________, str. 

__________________________________, nr. ____, bl. ___, sc. ___ , et. ___, ap. ___, 

telefon:__________________  

8. Liceul absolvit: ___________________________________________________________, 

din localitatea ______________________, specializarea absolvită ___________________, 

______________________________________________ anul absolvirii ______________  

9. Am absolvit: a) Facultatea _______________________________________________, din 

localitatea ______________________________________, în anul ___________, în 

profilul/domeniul __________________, specializarea ____________  

10. Media generală a anilor de studii: _____________________________ (în cifre şi litere)  

11. Media examenului de licenţă/diplomă: ________________________ (în cifre şi litere)  

12. Seria şi numărul diplomei de licenţă: ________________________  

13. Specializarea pe care am absolvit-o: studii de masterat/studii academice (dacă este 

cazul): _______________________________________________ în regim fără taxă/cu 

taxă, Facultatea ____________________________________Universitatea ______________, 

din localitatea _________________, în anul ______,cu media generală _________________, 

(în cifre şi litere) nota ____________________ la examenul de disertaţie (în cifre şi litere)  

14. a) Facultatea la care se înscrie ______________________________________________  

      b) Programul de studii pe care doreşte să îl urmeze:  

            1. 

_________________________________________________________________________ 

            2. 

_________________________________________________________________________ 

15. Locuri cu finanţare3 fără taxă/în regim cu taxă:   

_________________________________ 

16. Acces informaţii clasificate4 (dacă este cazul):  _________________________________ 

17. Locul de muncă: ________________________________________________________ 

din localitatea _______________________________ judeţul/sectorul ___________________ 

telefon: ________________  

                                                
2 Se va trece cel din certificatul de naştere  
3 Se completează „Buget” sau „Taxă” 
4 Doar pentru programele de studii universitare de masterat unde candidaţii au nevoie de avizul privind accesul la informaţii clasificate, 

aceştia au obligaţia să depună, la dosarul de înscriere, o adeverinţă care să ateste nivelul de acces la informaţii clasificate şi să completeze la 

punctul 16. nivelul de acces la informaţii clasificate 
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18. Numărul chitanţei pentru plata taxei de înscriere la concursul de admitere5 

___________________________________________________________________________ 

 

19. Subsemnatul declar cele de mai sus pe propria răspundere. Am luat la cunoştinţă că 

declararea unor informaţii false conduce automat la pierderea locului ocupat prin concursul de 

admitere. De asemenea am luat la cunoştinţă că Academia de Poliţie „Al.I.Cuza” din 

Bucureşti prelucrează datele mele cu caracter personal în scopul admiterii şi finalizării 

studiilor şi de faptul că sunt obligat să furnizez datele cunoscând că refuzul determină 

neînscrierea la concursul de admitere. Datele vor fi dezvăluite Ministerului Educaţiei 

Naţionale. Conform Legii nr. 677/2001, cu modificările ulterioare, cunosc faptul că beneficiez 

de dreptul la informare, dreptul de acces, de intervenţie şi opoziţie asupra datelor furnizate 

precum şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, prin înaintarea unei cereri scrise, 

datată şi semnată, Academiei de Poliţie „Al.I.Cuza” din Bucureşti. De asemenea, am luat la 

cunoştinţă că beneficiez de dreptul de a mă adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de 

Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal şi justiţiei.  

 

20. Subsemnatul declar pe propria răspunderedoresc că sunt/nu sunt de acord ca, în cazul în 

care sunt declarat respins în urma concursului de admitere (cu media examenului de admitere 

minim 6,00) şi în situaţia în care au rămas locuri libere în regim cu taxă, să pot fi repartizat, în 

cadrul aceluiaşi program de studii şi în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute, cu 

respectarea tuturor criteriilor iniţiale de înscriere/admitere pe locurile rămase libere la 

programul de masterat 

___________________________________________________________________________

______. 

 

 

 

 

Candidat: Semnătura _________________________, Data _______________________  

 

 

                                                
5 În cazul în care candidatul este scutit de taxa de înscriere acesta va menţiona: „Sunt orfan de ambii părinţi şi nu am împlinit vârsta de 26 

ani sau sunt copil al personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat”. 
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Anexa nr.3 

Oferta educaţională6 

 

Nr. 

crt. 

Domeniul 

de studii 

universitare 

de master 

Denumirea programului de 

studii universitare de 

master 

Locaţia 

geografică 

Limba 

de 

predare 

Forma de 

învăţământ 

Numărul de 

credite de 

studiu 

transferabile 

Numărul 

maxim de 

studenţi ce 

pot fi 

şcolarizaţi 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Inginerie 

civilă şi 

instalaţii 

Managementul situaţiilor 

de urgenţă 
Bucureşti română IF 90 

100 
Ingineria securității la 

incendiu 
Bucureşti română IF 90 

Modelarea termohidraulică 

în procese de ardere şi 

stingere a incendiilor 

Bucureşti română IF 90 

2 Drept 

Cercetări criminalistice 

aplicate 
Bucureşti română IF 120 

450 

Combaterea traficului ilicit 

de droguri 
Bucureşti română IF 90 

Drept administrativ Bucureşti română IF 120 

Dreptul afacerilor Bucureşti română IF 120 

Investigarea criminalistică 

a infracţiunilor 
Bucureşti română IF 90 

Managementul pregătirii 

operaţionale de jandarmi 
Bucureşti română IF 90 

Managementul resurselor 

umane în sistemul 

autorităţilor de ordine 

publică 

Bucureşti română IF 90 

Relații și organizații 

internaționale în dreptul 

contemporan 

București Română IF 120 

Ştiinţe penale Bucureşti română IF 90 

Tehnică criminalistică Bucureşti română IF 90 

3 

Ordine 

publică şi 

siguranţă 

naţională 

Cercetări fundamentale în 

domeniul ordinii publica şi 

siguranţei naţionala 

Bucureşti română IF 120 

450 
Combaterea criminalităţii 

organizate 
Bucureşti română IF 120 

Comunicare socială 

proactivă a poliţiei 
Bucureşti română IF 120 

Managementul activităţilor Bucureşti română IF 120 

                                                

6 Oferta educaţională este în acord cu dispoziţiile Proiectului de Hotărâre a Guvernului privind domeniile şi programele de studii universitare 

de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 – 2018. 
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de ordine publică şi 

siguranţă naţională 

Managementul activităţilor 

informative 
Bucureşti română IF 120 

Managementul cooperării 

poliţieneşti internaţionale 
Bucureşti română IF 120 

Managementul investigării 

fraudelor 
Bucureşti română IF 120 

Managementul operaţional 

la frontiera externă 

Schengen 

Bucureşti română IF 120 

Poliţie judiciară Bucureşti română IF 120 

4 Istorie 
Arhivistică contemporană Bucureşti română IF 120 

100 
Limbi vechi şi paleografii Bucureşti română IF 120 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 
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CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1. (1) Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat în Academia 

de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” (denumită în continuare Academia) se face numai 

prin concurs de admitere la doctorat potrivit prezentei metodologii şi numai pentru 

domeniile de doctorat autorizate provizoriu sau acreditate. 

(2) Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la 

studii universitare de doctorat este validată de către Consiliul pentru Studii 

Universitare de Doctorat (denumit în continuare C.S.U.D.) şi aprobată de Senatul 

universitar al Academiei. 

(3) Prezenta metodologie este elaborată în conformitate cu prevederile 

următoarelor acte normative: 

a) Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

b) Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

c) H.G.R. nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de 

Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul M.A.I., cu modificările şi completările 

ulterioare; 

d) H.G.R. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de 

doctorat, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) O.M.E.N.C.S. nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru 

privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master 

şi de doctorat. 

Art. 2. În cadrul I.O.S.U.D. – Academia de Poliţie se organizează concurs 

numai pentru doctorat ştiinţific, cu frecvenţă, în regim cu taxă, astfel. 

a) în domeniul de studii universitare de doctorat „Drept” în cadrul Şcolii 

doctorale „Drept”; 

b) în domeniul de studii universitare de doctorat „Ordine Publică şi 

Siguranţă Naţională” în cadrul Şcolii doctorale „Ordine Publică şi Siguranţă 

Naţională”; 

Art. 3. (1) Admiterea la studiile universitare de doctorat se susţine în limba 

română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, în cazul cetăţenilor străini, şi se 

organizează înainte de începerea anului universitar, dar nu mai târziu de 30 

septembrie. 

 (2) Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe 

Uniunii Europene (U.E.) se realizează în baza metodologiilor special elaborate de 

către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (M.E.N.C.Ş.). 

(3) Admiterea la studii universitare de doctorat este condiţionată de promovarea 

concursului de admitere. 

Art. 4. Perioada sesiunii de admitere, forma şi probele de concurs se fac 

publice cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere, prin afişare 

la sediul Academiei şi prin publicare pe pagina web a Academiei. 

Art. 5. (1) Şcolile doctorale scot la concursul de admitere la studiile 

universitare de doctorat locurile vacante transmise de către conducătorii de doctorat, 

validate de către C.S.U.D. şi aprobate de către Senatul universitar al Academiei. 
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(2) Un conducător de doctorat poate admite doctoranzi numai dacă are poziţii 

vacante începând cu data de 01.10.2017.  

(2) Graficul de desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de 

doctorat este următorul: 

a) înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se desfăşoară în 

perioada 04.09. – 15.09.2017, între orele 09.00 – 15.00, la sediul Academiei de 

Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Secretariatul Departamentului de Studii Doctorale, 

situat în Bucureşti, Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1; 

b) desfăşurarea concursului de admitere 18.09. – 26.09.2017; 

c) afişarea listelor provizorii cu rezultatele obţinute la concursul de 

admitere: 27.09.2107, ora 08.00; 

d) depunerea contestaţiilor 27.09.2017 ora 08.00 – 28.09.2017 ora 08.00; 

e) soluţionarea contestaţiilor: 28.09.2017; 

f) afişarea listelor definitive cu ierarhizarea candidaţilor, generate după 

soluţionarea contestaţiilor: 28.09.2107, ora 12.00; 

(3) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se face 

personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte acte/documente 

prevăzute în prezenta metodologie. 

(4) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se 

poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură. 

 

CAPITOLUL II: ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURS 

Secţiunea a I - a: Aspecte generale 

Art. 6. (1) La concursul de admitere la studii universitare de doctorat se pot 

înscrie absolvenţi ai studiilor universitare de master, dar şi absolvenţii cu diplomă de 

licenţă sau echivalentă, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă 

organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea 

studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare (învăţământ de lungă 

durată). 

(2) Programele de studii universitare de licenţă sau masterat absolvite de către 

candidatul la concursul de admitere la studii universitare de doctorat trebuie să fi 

fost acreditate sau autorizate la data înmatriculării candidatului la programele 

respective. 

(3) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în 

cadrul IOSUD – Academia de Poliţie, într-un domeniu de doctorat nu este 

condiţionată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau master. 

Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi master trebuie să 

fie de cel puţin 300 de credite transferabile (ECTS). 

Art. 7. (1) La concursul de admitere la studii universitare de doctorat se pot 

înscrie şi cetăţeni care nu fac parte din U.E., Spaţiul Economic European şi 

Confederaţia Elveţiană (extracomunitari), absolvenţi ai studiilor universitare de 

masterat sau absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor 

universitare de lungă durată (4, 5, 6 ani). 

(2) Cetăţenii statelor membre ale U.E., ai statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la concursul de 
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admitere la studii universitare de doctorat, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege 

pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. 

(3) Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va 

realiza de către Direcţia de specialitate din M.E.N.C.Ş. Fiecare candidat are 

obligaţia să prezinte la înscrierea la concursul de admitere atestatul de recunoaştere 

a studiilor. 

(3) Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere la studii universitare de 

doctorat în domeniile prevăzute la art. 2 se va face şi cu respectarea reglementărilor 

specifice elaborate de Ministerul Afacerilor Interne (denumit în continuare M.A.I.). 

(4) Cetăţenii străini care optează pentru desfăşurarea programului de studii 

doctorale în limba română au obligaţia să prezinte, la înscriere, un certificat de 

competenţă lingvistică care să facă dovada cunoaşterii limbii române, eliberat de 

către instituţii abilitate de către M.E.N.C.Ş. 

 

Secţiunea a II – a: Acte/documente necesare înscrierii candidaţilor la concursul 

de admitere la studii universitare de doctorat 

Art. 8. (1) Dosarul candidatului pentru concursul de admitere la studii 

universitare de doctorat trebuie să cuprindă: 

a) cerere de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de 

doctorat (Anexa nr. 1); 

b) fişa de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de doctorat, 

completată cu majuscule şi care să conţină toate datele cerute (Anexa nr. 2); 

c) curriculum vitae (în format Europass); 

d) cartea de identitate în original sau paşaportul în original (pentru cei care şi-

au schimbat numele – copie după hotărârea judecătorească sau alte documente 

privind schimbarea numelui); 

e)  certificatul de naştere în original; copia documentului care va fi certificată 

cu originalul de către personalul desemnat şi se semnează de către acesta şi de 

candidat; în cazul în care se prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă; 

f) certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, dacă este cazul; 

copia documentului care va fi certificată cu originalul de către personalul desemnat 

şi se semnează de către acesta şi de candidat; în cazul în care se prezintă copia 

legalizată, aceasta se acceptă; 

g) diploma de bacalaureat, în original sau în traducere legalizată; copia 

documentului care va fi certificată cu originalul de către personalul desemnat şi se 

semnează de către acesta şi de candidat; în cazul în care se prezintă copia legalizată, 

aceasta se acceptă; 

h) diploma de licenţă sau echivalentul acesteia, în original sau în traducere 

legalizată; copia documentului care va fi certificată cu originalul de către personalul 

desemnat şi se semnează de către acesta şi de candidat; în cazul în care se prezintă 

copia legalizată, aceasta se acceptă; 

i) diploma de studii universitare de  masterat, în original sau în traducere 

legalizată cu anexele corespunzătoare; copia documentului care va fi certificată cu 

originalul de către personalul desemnat şi se semnează de către acesta şi de 

candidat; în cazul în care se prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă; 
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j) lista lucrărilor publicate (minim 2 articole în calitate de autor sau coautor în 

domeniul de doctorat sau domenii conexe sau o monografie); 

k) copie după articolele publicate din care să reiasă calitatea de autor sau 

coautor şi după coperta volumelor cu ISBN/ISSN sau un exemplar din publicaţiile 

respective; 

l) atestatul de recunoaştere a studiilor (pentru cetăţenii străini); 

m) adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie din care să 

rezulte faptul că este apt pentru înscrierea la doctorat; 

n) chitanţă privind achitarea taxei de înscriere; 

o) 2 (două) fotografii color 3 x 4 cm (nu se acceptă fotografii la imprimantă; 

p) un dosar plic (Pe coperta exterioară a dosarului se înscriu următoarele: 

numele şi prenumele candidatului; numele şi prenumele conducătorului de 

doctorat; domeniul de doctorat, adresa de e-mail şi numărul de telefon ale 

candidatului). 

(2) Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere 

la Secretariatul Departamentului de studii doctorale unde s-a făcut înscrierea. 

(3) După încheierea perioadei de înscriere opţiunile precum şi alte informaţii 

din fişa de înscriere nu pot fi modificate. 

Art. 9. (1) Personalul Secretariatului Departamentului de Studii Doctorale 

verifică îndeplinirea criteriilor şi actele/documentele necesare înscrierii după care 

solicită candidatului completarea cererii şi a fişei de înscriere la concursul de 

admitere la studii universitare de doctorat. 

(2) Cererea şi fişa de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de 

doctorat se completează de fiecare candidat, aceştia asumându-şi responsabilitatea 

pentru datele înscrise. 

Art. 10. (1) Secretariatul Departamentului de Studii Doctorale întocmeşte lista 

candidaţilor înscrişi la concurs, pentru fiecare domeniu de studii universitare de 

doctorat în parte, şi lista cu opţiunile pentru limba străină (valabil pentru cetăţenii 

străini). 

(2) După încheierea perioadei de înscriere la concursul de admitere la studii 

universitare de doctorat opţiunile candidatului privind conducătorul de doctorat 

precum şi alte informaţii nu mai pot fi modificate. 
 

Secţiunea a III – a: Taxa de înscriere la concurs 

Art. 11. (1) În vederea participării la concursul de admitere la studii 

universitare de doctorat, candidaţii sunt obligaţi să achite o taxă de înscriere la 

concurs în valoare de 500 lei. 

(2) Taxa de înscriere la concurs se achită la prezentarea candidaţilor la sediul 

Academiei în vederea înscrierii la concursul de admitere. 

(3) Taxa de înscriere la concurs nu se restituie. 

 

CAPITOLUL III: COMISII CU SARCINI ŞI ATRIBUŢII ÎN 

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 

Art. 12. (1) Pentru buna desfăşurare a sesiunii de admitere la studii universitare 

de doctorat sunt stabilite, prin Dispoziţia zilnică a rectorului Academiei, următoarele 

comisii: 
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a) Comisia de admitere la nivelul I.O.S.U.D.; 

b) Comisii de admitere pentru fiecare specializare; 

(2) Toate comisiile se subordonează Comisiei de admitere la nivelul I.O.S.U.D. 

Art. 13. (1) Comisia de admitere la nivelul I.O.S.U.D coordonează sesiunea de 

admitere la studii universitare de doctorat şi este compusă din: 

a) 1 (unu) preşedinte; 

b) 3 (trei) membrii; 

c) 1 (unu) secretar. 

(2) În componenţa comisiei de admitere la nivelul I.O.S.U.D pot fi numite 

numai cadre didactice care au gradul didactic de profesor universitar şi au calitatea 

de conducător de doctorat. 

(3) Comisia de admitere la nivelul I.O.S.U.D. are următoarele atribuţii: 

a) coordonează întreaga activitate de organizare şi desfăşurare a 

concursului de admitere la studii universitare de doctorat; 

b) asigură aplicarea prezentei metodologii; 

c) stabileşte datele de desfăşurare a examenelor pentru comisiile de 

admitere pentru fiecare specializare; 

d) propune, dacă este cazul, modificări ale componenţei oricărei comisii 

de admitere; 

e) înaintează Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat şi 

Consiliilor Şcolilor Doctorale pentru validare rezultatele concursurilor; 

f) răspunde de legalitatea desfăşurării concursului de admitere. 

Art. 14. (1) Comisia de admitere pentru fiecare specializare este compusă din: 

a) 1 (unu) preşedinte; 

b) 2 (doi) membrii. 

(2) În componenţa comisiilor de admitere pentru fiecare specializare pot fi 

numite numai cadre didactice care au calitatea de conducător de doctorat. 

(3) Preşedintele comisiei de admitere pentru fiecare specializare este 

conducătorul de doctorat. Acesta face propuneri pentru ceilalţi membrii ai comisiilor 

pe care le înaintează pentru avizare Consiliului Şcolii Doctorale. 

(4) Comisia de admitere pentru fiecare specializare are următoarele atribuţii: 

a) verifică prin interviu nivelul de cunoaştere de către fiecare candidat a 

problematicii domeniului respectiv; 

b) verifică preocupările candidatului în raport cu domeniul de doctorat 

ales; 

c) în baza notelor acordate stabileşte ierarhia candidaţilor şi, dacă este 

cazul, aplică criteriile de departajare; 

d) stabileşte candidaţii declaraţi „admis” şi respectiv „respins”; 

e) întocmeşte Procesul – verbal cu rezultatele concursului pe care-l 

înaintează Comisiei de admitere la nivelul I.O.S.U.D.; 

Art. 15. Tabelul nominal cu membrii comisiilor de admitere pentru fiecare 

specializare în parte precum şi data şi locul în care se va desfăşura concursul de 

admitere de către fiecare comisie va fi întocmit de către Secretariatul 

Departamentului de studii doctorale. După întocmire acesta va fi afişat la avizierul 

Departamentului de studii doctorale. 
 



 8 

CAPITOLUL IV: DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 

Secţiunea a I – a: Probele de concurs 

Art. 16. (1) Cunoştinţele specifice domeniului de studii universitare de 

doctorat se verifică, pe baza bibliografiei, prin concursul de admitere. 

(2) Concursul de admitere la studii universitare de doctorat constă într-un 

interviu prin intermediul căruia comisia de concurs verifică nivelul de cunoaştere de 

către candidat a problematicii domeniului respectiv, a preocupării candidatului şi a 

orientării acestuia către domeniul ales.  

 

Secţiunea a II – a: Evaluarea şi notarea probei de concurs 

Art. 17. (1) După efectuarea interviului fiecare membru al comisiei de concurs 

apreciază pregătirea candidatului cu note cuprinse între 1 (unu) şi 10 (zece).Fiecare 

membru al comisiei va completa ]n urma interviului o Fişă de preselecţie la 

concursul de admitere la doctorat. (Anexa nr. 3) 

(2) Media minimă pe care trebuie să o obţină un candidat pentru a fi declarat 

admis este 7,00. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire. 

Art. 18. Pentru departajarea candidaţilor care obţin media generală egală cu 

cea a candidatului admis pe ultimul loc scos la concurs se vor aplica în ordine 

următoarele criterii de departajare: 

a) media generală la masterat; 

b) media generală la licenţă; 

c) media generală de promovare a anilor de studii în facultate. 

Art. 19. (1) După desfăşurarea concursului şi eventual aplicarea criteriilor de 

departajare a candidaţilor, comisia de concurs întocmeşte un Proces – verbal cu 

rezultatele concursului conform Anexei nr. 4 la prezenta metodologie. 

(2) Procesul – verbal cu rezultatele concursului de admitere se predă la 

Comisia de admitere la nivelul I.O.S.U.D. 

 

CAPITOLUL V: VALIDAREA ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR. 

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI 

Secţiunea a I – a: Validarea şi afişarea rezultatelor 

Art. 20. Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se 

face de către Consiliul Şcolii Doctorale şi Consiliul pentru Studii Universitare de 

Doctorat. 

Art. 21. Rezultatele concursului de admitere la studiile universitare de doctorat 

se fac publice prin afişare la avizierul Departamentului de studii doctorale şi pe 

pagina web a Academiei de Poliţie. 

Art. 22. (1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se 

realizează în etape, generându-se cel puţin două tipuri de liste: 

a) liste provizorii - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după concursul 

de admitere; 

b) liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea 

contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile. 

(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii: 

a) lista candidaţilor admişi; 

b) lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul. 
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(3) Listele candidaţilor declaraţi admişi şi listele candidaţilor respinşi se 

afişează pe domenii de studii şi Şcoli Doctorale la avizierul Departamentului de 

studii doctorale. 

Art. 23. Eventualele contestaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

concursului de admitere se depun la Secretariatul Departamentului de studii 

doctorale. 

(2) Nu se admit contestaţii pentru probele orale şi nici cele care au la bază 

necunoaşterea metodologiei de admitere. 

(4) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la 

contestaţii, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi 

modificat. 

(5) Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa Comisiei de 

admitere la nivelul I.O.S.U.D. Decizia comisiei este definitivă. 

 

Secţiunea a II – a: Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 

Art. 24. (1) Înmatricularea candidaţilor admişi se face cu data începerii anului 

universitar 2017 – 2018. 

(2) Candidaţii declaraţi admişi achită, cel puţin, cuantumul taxei de studii 

corespunzătoare semestrului I al anului universitar 2017 – 2018 şi semnează 

contractul de şcolarizare. 

(3) După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale, cu candidaţii 

declaraţi admişi şi înmatriculaţi. 

Art. 25. (1) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de 

admitere se face prin Dispoziţia zilnică a rectorului Academiei 

(2) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol 

unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la 

programul de studii la care au fost admişi. 

Art. 26. Eliberarea adeverinţelor din care să rezulte calitatea de student 

doctorand se face de către Secretariatul Departamentului de studii doctorale numai 

după emiterea Dispoziţiei rectorului de înmatriculare. 

 

CAPITOLUL VI: DISPOZIŢII FINALE 

Art. 27. Prezenta metodologie a fost supusă dezbaterii şi aprobată în şedinţa 

Senatului  universitar al Academiei din data de 20.01.2017. 

Art. 28. După aprobare metodologia se publică pe pagina web a Academiei. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

     Comisar-şef de poliţie 

     Conf.univ.dr. 

                                                                      Dragoş Andrei IGNAT 
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ANEXE 

Anexa nr. 1: Cerere de înscriere la concursul de admitere la doctorat 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE      NECLASIFICAT 

ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”      Exemplar unic 

_______________________________________          Dosar nr.____ 

    (numele şi prenumele candidatului) 

 

          Nr......................din....................... 

 

 

RECTORULUI  

ACADEMIEI DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza” 

 

Vă rog să aprobaţi înscrierea mea la concursul de admitere la programul de studii universitare 

de doctorat în domeniul ..............................................................................................., 

sesiunea......................................................., pe locurile scoase la concurs de conducătorul de 

doctorat ………………………………....................... 

Menţionez că sunt absolvent al studiilor universitare de licenţă cu durata de _____ ani, la 

Universitatea _______________________________________________________, facultatea 

__________________________________________________________________, specializarea 

_________________________ şi al studiilor universitare de master, cu durata de _____ ani la 

Universitatea _________________________________________________________, facultatea 

__________________________________________________________________, specializarea 

_________________________ . 

Anexez dosarul de înscriere la concursul de admitere. 

Rog dispuneţi. 

 

 

    Semnătura 

.......................... 
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Anexa nr. 2: Fişa de înscriere la concursul de admitere la doctorat 
    

      MINISTERUL AFACERILOR INTERNE     NECLASIFICAT 

ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”     Exemplar nr. ... 

 

Sesiunea (perioada) ................................................................... 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE 

a candidatului ______________________________________________ la concursul de 

admitere la studii universitare de doctorat 

Nr. 

crt. 
Câmpuri Subcâmpuri Observaţii 

Secţiunea 1 - Date personale ale candidatului 
1
 cu cetăţenie română/străină 

1. 
Numele de familie la naştere (din 

certificatul de naştere) 
  

2. 

 

Numele de familie actual (după căsătorie, 
înfiere, modificare la cerere, dacă este 

cazul, conform actului doveditor) 
  

3. Prenumele   
4. Iniţialele tatălui/mamei 2   

5. CNP 3   

6. Data naşterii 

Anul:   

Luna:   

Ziua:   

7. Locul naşterii 

Ţara de origine:   

Judeţul (Ţara  4 ):   

Localitatea:   

8. Sexul F / M:  

9. Starea civilă 5 

Căsătorit (ă):   

Necăsătorit (ă):   

Divorţat (ă)Văduv (ă):   

10. Starea socială 6  specială 

Orfan (de un părinte sau de ambii 

părinţi)/provenit din case de 

copii/provenit din familie 
monoparentală: 

 

11. Cetăţenia 

Română, cu domiciliul în România/în 

străinătate:  
 

Alte cetăţenii:   
Cetăţenie anterioară, dacă este cazul: 

 
 

12. Etnia 7   

13. Domiciliul stabil 

Ţara:  

Judeţul 8/(Ţara 9):  
Oraşul /Comuna/Satul: 

 
 

Adresă (stradă, număr, bloc, scară, 

etaj, apartament, sector) 10:  

 

 

 

 

 

14. 
Actul de identitate/Documentul de 

călătorie11 

Seria:  

Numărul:  
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Eliberat:  

Data eliberării:  
Perioada de valabilitate: 

 
 

15. Alte date personale ale candidatului 
Telefon: 

Adresă de e-mail: 

 
 

16. 
Candidat care se încadrează în categoria 

persoanelor cu dizabilităţi 

Se bifează numai de persoanele  

aflate în această situaţie, pe bază de 
documente: 

 

Secţiunea 2 –Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de ciclu de învăţământ 

universitar) 

1. Studiile universitare de licenţă absolvite 

Ţara:  

Localitatea:  

Judeţul:  
Denumirea instituţiei de  învăţământ 

superior: 

 
 

Facultatea: 

 
 

Domeniul/Profilul: 

 
 

Programul de studii/Specializarea: 

 

 
 

Titlul obţinut: 
 

 

Forma de învăţământ(zi /FR /ID 

/seral): 
 

Forma de finanţare a 
studiilor(buget/taxă): 

 

Durata studiilor (număr de ani sau 

număr de semestre, după caz): 
 

Anul absolvirii:  

2. Datele de identificare ale actului de studii 

Tipul – denumirea (diplomă/diplomă 

de licenţă/echivalentă /diplomă de 

master): 
 

 

Seria:  

Numărul:  

Emitentul:  

Anul emiterii:  
Supliment diplomă / Foaia matricolă 

care însoţeşte actul de studii: 

 
 

3. Studiile universitare de master absolvite 

Ţara:  

Localitatea:  

Judeţul:  
Denumirea instituţiei de învăţământ 

superior: 
 

 

Facultatea: 

 

 
 

  
Programul de studii/Specializarea: 
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Titlul obţinut:  
Forma de învăţământ(zi /FR /ID 

/seral): 
 

Forma de finanţare a studiilor 

(buget/taxă): 
 

Durata studiilor (număr de ani sau 

număr de semestre, după caz): 
 

Anul absolvirii:  

4. Datele de identificare ale actului de studii 

Tipul – denumirea (diplomă/diplomă 

de licenţă/echivalentă /diplomă de 
master): 

 

 

Seria:  

Numărul:  
Emitentul: 

 
 

Anul emiterii:  
Supliment diplomă / Foaia matricolă 

care însoţeşte actul de studii: 
 

 

5.  Alte observaţii 

Vizarea / Recunoaşterea diplomei 

prezentate (Direcţia Generală Afaceri 

Europene, Schengen şi Relaţii 
Internaţionale – acorduri bilaterale / 

Direcţia generală învăţământ 

superior, echivalarea şi recunoaşterea 
studiilor şi diplomelor) 

 

 
 

 

 

Nr./ Serie act de 

recunoaştere/echivalare (eliberat de 
Direcţia Generală Afaceri Europene, 

Schengen şi Relaţii Internaţionale / 

Direcţia generală învăţământ 
superior, echivalarea şi recunoaşterea 

studiilor şi diplomelor) 
12 

 

 

 

 

 

 

 

1 La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz). 
2 Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală). 
3 Sau alt cod de identificare personală, pentru candidaţii străini. 
4 Numai pentru candidaţii străini. 
5 Poate să nu fie declarată. 
6 Se aplică doar candidaţilor cu o situaţie socială specială. 
7 Numai pentru candidaţii români (poate să nu fie declarată). 
8 Numai pentru candidaţii români. 
9 Numai pentru candidaţii străini. 
10 Se solicită şi pentru candidaţii străini. 
11 Documentul de călătorie numai pentru candidaţii străini (act de identitate pentru cetăţenii 

UE/SEE sau paşaport pentru studenţii străini cu altă cetăţenie decât UE/SEE). 

http://www.mai.gov.ro/index03_2_10.html
http://www.mai.gov.ro/index03_2_10.html
http://www.mai.gov.ro/index03_2_10.html
http://www.mai.gov.ro/index03_2_10.html
http://www.mai.gov.ro/index03_2_10.html
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12 Aplicabil pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau 

pentru candidaţii străini. 
 

 

Subsemnatul, declar că am înţeles semnificaţia tuturor datelor solicitate în această fişă şi mă 

oblig să anunţ imediat orice modificare a datelor declarate. 

 

 

 

Data:_____________   Semnătura candidatului: __________________ 
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Anexa nr. 3: Fişa de preselecţie a candidaţilor la concursul de admitere la 

doctorat 

 
 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE      NECLASIFICAT 

ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”      Exemplar unic 

Conducător de doctorat: ......................................... 

 

 

 

FIŞA DE PRESELECŢIE 

LA CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT 

SESIUNEA – Septembrie .......... 
 

 

CANDIDAT: .......................................... 

DOMENIUL DE DOCTORAT: „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională” 

 

Nr. 

crt. 
CRITERIUL 

PUNCTAJ 

MAXIM 

POSIBIL 

PUNCTAJ 

ACORDAT 

 

1. 

Cunoştinţe generale în domeniul de doctorat pentru care 

candidează (fundamente, concepte, procese, elemente 

principale, categorii, corelaţii). 
4 ......... 

2. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în domeniul 

de doctorat pentru care candidează: lucrări de cercetare 

ştiinţifică realizate ca responsabil de temă sau coautor; 

participarea la elaborarea unor regulamente, instrucţiuni, 

manuale, cursuri, îndrumare, memoratoare, metodologii, etc; 

comunicări susţinute la diferite manifestări ştiinţifice 

(sesiuni de comunicări, seminarii, simpozioane etc.) şi/sau 

articole publicate în reviste de specialitate recunoscute în 

domeniu. 

3 .......... 

3. 

Capacitatea de analiză, sinteză şi concepţie, de a întreprinde 

activităţi creative, de interpretare a informaţiilor, precum şi 

de formulare şi argumentare a opiniilor personale. 

3 .......... 

Punctaj maxim posibil: 10 .......... 

PUNCTAJ REALIZAT / NOTA FINALĂ ACORDATĂ ....... .......... 

DECIZIA CONDUCĂTORULUI DE DOCTORAT 

Se menţionează olograf 

sub forma „ADMIS” sau 

„RESPINS” 

 

Data: ...................................... (se completează olograf) 

Semnătura conducătorului de doctorat: ................................. 
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Anexa nr. 4: Proces - verbal cu rezultatele concursului de admitere 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE      NECLASIFICAT 

ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”      Exemplar unic 

Comisia de admitere la doctorat              Dosar nr. .... 

Sesiunea ................................................. 

Nr......................din................................................ 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi..............................., în urma desfăşurării concursului de admitere 

la doctorat, în domeniul „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională”. 

În baza deciziei rectorului Academiei nr......... din........................ , comisia de 

admitere la doctorat formată din: 

Preşedinte : ........................................................................................... 

Membri :................................................................................................ 

................................................................................................. 

a evaluat candidaţii selecţionaţi de conducătoriul de doctorat. 

În urma evaluării, comisia a decis ca următorii candidaţi să fie declaraţi 

ADMIS / RESPINS, după cum urmează: 
 

 

Nr. 

crt. 

Nume, prenume conducător de 

doctorat 

Numărul de 

locuri scoase 

la concurs 

Nume, prenume 

candidat 

ADMIS / 

RESPINS 

     

   

   

     

   

   

 

 

PREŞEDINTE :.................................................................   ......................................... 
      (nume , prenume)       (semnătura) 

MEMBRI: 

:.................................................................     ......................................... 
(nume , prenume)         (semnătura) 

:.................................................................     ......................................... 
(nume , prenume)         (semnătura) 

 
 

 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111732 din 19.09.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 19 septembrie 2017 s-a prezentat spre aprobare 

Modificarea HSU nr. 111607 din 29.05.2017 – taxele percepute la nivelul Academiei de Poliție 

”Alexandru Ioan Cuza” – abrogare pct nr. 31 din Procesul-verbal nr. 2574/10.05.2017, ca 

urmare a introducerii eronate a unei taxe, care însă nu a produs efecte. 
 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se modifică HSU nr. 111607 din 29.05.2017 – taxele percepute la nivelul 

Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” – prin abrogarea cuantumului prevăzut la 

pct nr. 31 din Procesul-verbal nr. 2574/10.05.2017.  
 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„ALEXANDRU IOAN CUZA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL 

privind 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR  

din 

ACADEMIA DE POLIŢIE  

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

Nr. ............... din    iunie 2017 

 

HSU nr.111622 din 12.06.2017, 

 

 

  

– REPUBLICATĂ- 

 

 

 Prin HSU nr. 111891 din 15.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 
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CAPITOLUL I 

 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1 Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”, denumit în continuare regulament, este elaborat în conformitate cu: 

a) Constituţia României; 

b) Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) Carta Universitară a Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”; 

d) Codul Studentului; 

e) Regulamentul de ordine interioară al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; 

f) Alte acte normative elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, denumit în continuare 

MEN şi de către Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI. 

Art. 2 (1) Prezentul regulament este elaborat în scopul desfăşurării optime a procesului 

didactic, prin stabilirea unor reglementări proprii, în concordanţă cu condiţiile concrete şi cu 

particularităţile colectivelor de studenţi din instituţie, raportat la specificul instituţional al 

Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, denumită în continuare Academia. 

(2) Regulamentul se postează pe pagina de internet a Academiei, www.academiadepolitie.ro; 

acest aspect, precum şi principalele sale prevederi vor fi aduse la cunoştinţa efectivelor de 

studenţi de către instructorii superiori de an/comandaţii de batalion/îndrumătorii (pentru 

Facultatea de Arhivistică şi Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – programul de 

studii universitare de licenţă „Administraţie Publică”)  în primele zile ale fiecărui an 

universitar, pe bază de semnătură. 

Art. 3 (1) Capitolele II-VII din prezentul Regulament reglementează activitatea studenţilor de 

la programele de studii universitare de licenţă – învăţământ “cu frecvenţă” din cadrul 

Facultăţii de Poliţie, Facultăţii de Pompieri, Facultăţii de Jandarmi, Facultăţii de Poliţie de 

Frontieră şi Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative – programul de studii universitare 

de licenţă „Drept”.   

(2) Activitatea profesională specifică studenţilor Facultăţii de Arhivistică este reglementată în 

Capitolul VIII al prezentului regulament. 

(3) Activitatea profesională specifică studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi 

Administrative – programul de studii universitare de licenţă „Administraţie Publică” este 

reglementată în Capitolul IX al prezentului regulament. 

(4) Activitatea profesională specifică studenţilor care urmează programe de studii universitare 

de licenţă - forma de învăţământ „cu frecvenţă redusă” şi forma de învăţământ “la distanţă” 

este reglementată în Capitolul X al prezentului regulament.  

Art. 4 Data absolvirii se atestă de către secretariatele facultăţilor/C.I.F.R.I.D., prin Dispoziţia 

Zilnică a Rectorului. Momentul la care se dobândeşte calitatea de absolvent este data 

susţinerii primei probe scrise a examenului de licenţă din prima sesiune organizată, în anul 

absolvirii, pentru seria  respectivă.   

 

Art. 5  Pe baza mediei generale de absolvire la programele de studii universitare de licenţă – 

învăţământ “cu frecvenţă”,  sunt desemnaţi de către decanii facultăţilor, prin Dispoziţie 

Zilnică a Rectorului, Şefii de promoţie pe facultăţi, iar dintre aceştia, cel care are  media cea 

mai mare este declarat Şef de promoţie al Academiei.   

 

http://www.academiadepolitie.ro/
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CAPITOLUL II 

           ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

 

Art. 6 (1) Înmatricularea studenţilor în anul I de studii la programele de studii universitare de 

licenţă – învăţământ “cu frecvenţă” din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative 

– programul de studii universitare de licenţă „Drept”, Facultăţii de Poliţie, Facultății de 

Pompieri, Facultăţii de Jandarmi şi Facultăţii de Poliţie de Frontieră se efectuează de către 

secretariatele facultăţilor, prin Dispoziţia Zilnică a Rectorului. 

(2) Până la data începerii fiecărui an universitar, prin grija secretariatelor facultăţilor, se emite 

Dispoziţie Zilnică a Rectorului care stabileşte: 

a) seriile pe ani de învăţământ şi numărul de studenţi care frecventează cursurile Academiei în 

anul universitar respectiv; 

b) organizarea claselor/plutoanelor de studenţi; 

c) componenţa nominală a comisiilor şi consiliilor destinate îndrumării activităţilor didactice 

sau desemnarea individuală a cadrelor didactice, în acest scop; 

d) nominalizarea personalului didactic pentru funcţia de îndrumător şi repartizarea acestuia pe 

clase de studenţi; 

e) alte aspecte pe care Senatul Universitar, Consiliul de Administraţie sau consiliile 

facultăţilor le consideră necesare pentru buna desfăşurare a procesului instructiv- educativ. 

Art. 7 (1) Calitatea de student al Academiei se dobândeşte prin înmatriculare şi se pierde, prin 

exmatriculare sau absolvire, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament.  

(2) În Academie pot fi înmatriculaţi ca studenţi: 

a) candidaţii declaraţi admişi în urma susţinerii concursului de admitere 

b) persoanele care fac obiectul protocoalelor încheiate în acest sens cu alţi beneficiari decât 

M.A.I.  

c) alte categorii de persoane în conformitate cu prevederile legale. 

Art. 8 (1) Studenţii de la programele de studii universitare de licenţă – învăţământ “cu 

frecvenţă” din cadrul Facultăţii de Poliţie, Facultății de Pompieri, Facultăţii de Jandarmi, 

Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative – programul 

de studii universitare de licenţă „Drept” au un statut special, derivat din legislaţia în domeniu.    

(2) Statutul special este conferit de natura obligaţiilor, precum şi de restrângerea unor drepturi 

şi libertăţi, potrivit reglementărilor în vigoare. 

Art. 9 După dobândirea calităţii de studenţi la programele de studii universitare de licenţă – 

învăţământ “cu frecvenţă” din cadrul Facultăţii de Poliţie, Facultății de Pompieri, Facultăţii 

de Jandarmi, Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi 

Administrative – programul de studii universitare de licenţă „Drept”, după caz, candidaţii 

recrutaţi de unităţile MAI sunt obligaţi să încheie angajamente cu privire la perioada de timp 

obligatorie de activitate în structurile acestuia, până cel mai târziu la data începerii cursurilor. 

 

Art. 10 (1) Fiecărui student i se întocmeşte un dosar personal, conform reglementărilor legale 

în vigoare, şi i se eliberează carnetul de student. Acesta este netransmisibil şi face dovada 

calităţii de student al Academiei. 

(2) În carnetul de student se înscriu, de către titularul de disciplină, toate notele obţinute de 

către student.  

(3) Studentul este obligat să poarte asupra sa carnetul de student pe toată durata cât se află în 

spaţiul universitar (la oricare din sediile Academiei) indiferent că se află sau nu în serviciu, 

precum şi pe întreaga durată a desfăşurării activităţii de practică, respectiv pe durata  

îndeplinirii oricăror altor misiuni în afara spaţiului universitar. Prin excepţie de la prevederile 

prezentului alineat, pe perioada desfăşurării de către titular de activităţi sportive (fie în mod 

organizat, fie individual), carnetul de student poate fi păstrat într-un spaţiu care să asigure un 

minim de condiţii de siguranţă. 
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(4) Studentului i se emite şi o legitimaţie de învoire. Aceasta se păstrează la instructorul 

superior de an/comandantul de batalion şi se înmânează prin grija acestuia ori de câte ori 

titularul îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentul regulament pentru a beneficia de 

învoire. Legitimaţia de învoire nu este transmisibilă şi nu face dovada calităţii de student al 

Academiei. 

(5) În cazul pierderii documentelor prevăzute la alin. (1) şi (4), se aplică prevederile care 

reglementează desfăşurarea activităţii de secretariat la nivelul fiecărei facultăţi. 

Art. 11 (1) Conform legii, studenţii de la programele de studii universitare de licenţă – 

învăţământ “cu frecvenţă” din cadrul Facultăţii de Poliţie, Facultății de Pompieri, Facultăţii 

de Jandarmi, Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi 

Administrative – programul de studii universitare de licenţă „Drept”, cetăţeni români, 

îndeplinesc serviciul militar activ, până la acordarea gradului profesional/militar şi 

repartizarea acestora la unităţile beneficiare. 

(2) De la prezentarea în Academie şi până la depunerea Jurământului Militar, studenţii vor 

executa un modul de pregătire militară, prevăzut şi în curriculumul universitar. 

(3) În primul an universitar, curriculumul universitar va cuprinde şi o disciplină de pregătire 

militară generală. 

(4) În cazul studenţilor menţionaţi la alin. 1, faţă de care s-a luat măsura exmatriculării din 

Academie şi care au promovat cel puţin anul I de studii, cu ocazia trecerii în rezervă li se 

echivalează îndeplinirea serviciului militar activ şi li se acordă, în condiţiile legii, gradul 

militar echivalent gradului onorific obţinut. 

Art. 12 (1) Pe timpul efectuării studiilor universitare, studenţii de la programele de studii 

universitare de licenţă – învăţământ “cu frecvenţă” din cadrul Facultăţii de Poliţie, Facultății 

de Pompieri, Facultăţii de Jandarmi, Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi Facultăţii de Ştiinţe 

Juridice şi Administrative – programul de studii universitare de licenţă „Drept”, se 

diferenţiază prin însemne corespunzătoare anului de studii şi respectiv prin grade onorifice, 

acordate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

(2) Odată cu înmatricularea ca studenţi la programele de studii universitare de licenţă – 

învăţământ “cu frecvenţă” din cadrul Facultăţii de Poliţie, Facultății de Pompieri, Facultăţii 

de Jandarmi, Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi 

Administrative – programul de studii universitare de licenţă „Drept”, candidaţii declaraţi 

admişi dobândesc gradul onorific de student - Anul I. 

(3) La începutul fiecărui an universitar/semestru, prin Dispoziţia Zilnică a Rectorului, la 

propunerea instructorilor superiori de an/comandanţilor de batalion, în funcţie de rezultatele la 

învăţătură şi starea disciplinară, studenţilor Facultăţii de Poliţie, Facultății de Pompieri, 

Facultăţii de Jandarmi, Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi 

Administrative – programul de studii universitare de licenţă „Drept”, care au promovat anul 

de studii anterior, li se pot acorda următoarele grade onorifice:  student fruntaş - Anul II, 

respectiv student caporal - Anul III şi student sergent - Anul IV;  

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), candidaţilor declaraţi admişi care deţin grad 

militar în rezervă, odată cu înmatricularea li se acordă gradul onorific echivalent gradului 

militar deţinut; odată cu promovarea în anul de studii următor, acestora li se poate acorda, în 

mod corespunzător, gradul onorific următor în condiţiile prevăzute la alin. (3); 

(5) Prevederile alin. (3) se aplică şi candidaţilor declaraţi admişi care au avut anterior calitatea 

de soldat sau gradat profesionist, precum şi candidaţilor declaraţi admişi care deţin grad 

militar în rezervă. 

(6) Gradele onorifice nu constituie grade militare şi nu dau dreptul titularului să beneficieze 

de drepturile corespunzătoare gradului militar echivalent. Acordarea gradului onorific de 

student – Anul I către studenţii prevăzuţi la alin. (5)  nu este de natură să încalce drepturile ce 

decurg din deţinerea calităţii de titular al  gradului militar dobândit anterior, respectiv al 

gradului militar deţinut ca rezervist. 
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Art. 13 (1) Absolvenţilor Academiei de Poliţie care promovează examenul de licenţă din 

prima sesiune organizată în anul absolvirii li se acordă, în condiţiile legii şi cu respectarea 

normelor privind competenţele de gestiune resurse umane aplicabile structurilor M.A.I.  

primul grad militar sau profesional, după caz,  prevăzut de legislaţia în vigoare pentru corpul 

ofiţerilor. 

(2) Absolvenţilor Academiei de Poliţie care nu promovează examenul de licenţă din prima 

sesiune organizată în anul absolvirii, li se acordă, în condiţiile legii şi cu respectarea normelor 

privind competenţele de gestiune resurse umane aplicabile structurilor M.A.I. gradul 

profesional de agent de poliţie, respectiv gradul militar de sergent major. 

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi persoanelor prevăzute la art. 12 alin. (4), 

condiţionat de acordul scris al celor în cauză privind renunţarea la gradele militare dobândite 

anterior, respectiv deţinute ca rezervist. 

(4) Studenţilor Academiei de Poliţie care sunt exmatriculaţi în cursul anului I de studii nu li se 

echivalează gradul onorific cu grad militar. Studenţilor exmatriculaţi după terminarea anului I 

de studii li se echivalează gradul onorific dobândit cu gradul militar şi odată cu 

exmatricularea sunt trecuţi în rezervă cu gradul militar corespunzător. 

(5) Odată cu exmatricularea, studenţii prevăzuţi la art. 12 alin. (4) care sunt exmatriculaţi  în 

condiţiile art. 52 din prezentul Regulament, sunt trecuţi în rezervă cu gradul militar 

corespunzător gradului onorific dobândit sau cu gradul militar deţinut ca rezervist, dacă acesta 

din urma este mai mare. 

Art. 14  Studenţii sunt organizaţi anual pe formaţiuni de studenţi (batalioane), detaşamente 

(companii), clase (plutoane), respectiv grupe, după caz, în funcţie de specialitate, organizare, 

număr de studenţi şi cerinţele procesului de învăţământ. 

 

Art. 15 Formaţiunile de studenţi sunt conduse de instructori de ordine publică 

/militari/comandanţi, în funcţie de specialitate, precum şi de către studenţi cu funcţii de 

conducere. 

 

Art. 16 (1) Studenţii Facultăţii de Poliţie, Facultății de Pompieri, Facultăţii de Jandarmi, 

Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative – programul 

de studii universitare de licenţă „Drept” sunt numiţi în funcţiile de conducere prevăzute în 

prezentul regulament prin Dispoziţie Zilnică a Rectorului, conform propunerilor decanilor 

facultăţilor. 

(2) Propunerile de numire a studenţilor în funcţiile de conducere se fac de către decanii 

facultăţilor în urma consultării cu instructorii superiori de an/comandanţii de batalion. 

(3) Studenții cu funcții de conducere prevăzute în prezentul Regulament, pot fi revocați din 

funcție prin Dispoziție Zilnică a Rectorului, conform propunerilor decanilor facultăților, ca 

măsură managerială. 

 

Art. 17 (1) Activităţile studenţilor se stabilesc prin programul orar, în baza planificării lunare 

a activităţilor de învăţământ întocmită de compartimentul Planificare învăţământ şi registrul 

matricol unic din cadrul Secretariatului Academiei şi se aprobă de Secretarul şef al Academiei 

conform art. 6 lit. l) din Codul Studentului din Academie nr. 4379752 din 31.05.2012.  

(2) Cursurile se desfăşoară potrivit programului orar, de regulă, în prima jumătate a zilei.  

(3) Durata unui curs este de 90 de minute. Fiecare pauză este de 30 minute. 

(4) În zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, de regulă, nu se ţin cursuri şi nu se 

acordă consultaţii de specialitate. 

(5) În situaţii deosebite,  zilele, durata orelor de curs şi a pauzelor pot fi modificate prin 

Dispoziţie Zilnică a Rectorului. 

(6) În înţelesul alin. 5), termenul „situaţie deosebită” se referă la: 

a) instituirea stării de război, a celei de urgenţă sau a stării de asediu; 

b) în caz de forţă majoră la nivel naţional sau regional; 
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c) producerea crizei majore  în domeniul ordinii publice; 

d) activităţi dispuse de către ministrul afacerilor interne pentru diminuarea/contracararea 

efectelor calamităţilor sau catastrofelor; 

e) recuperarea activităţilor didactice, ca urmare a acordării zilelor libere, altele decât cele 

prevăz. la alin. 4). 

f) alte situaţii prevăzute prin ordine sau dispoziţii ale ministrului afacerilor interne/dispoziţii 

ale rectorului. 
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CAPITOLUL III 

 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR 

 

Secţiunea 1  

Frecvenţa 

 

Art. 18 (1) Frecvenţa studenţilor la toate activităţile didactice şi de pregătire profesională 

prevăzute în planurile anuale de învăţământ şi în celelalte documente programatice adoptate la 

nivelul Academiei, este obligatorie. 

(2) Evidenţa frecvenţei se consemnează în catalogul clasei, respectiv în celelalte documente 

aplicabile, de către cadrele didactice/responsabilul desemnat care conduce sau coordonează 

activităţile prevăz. la alin. 1. 

Art. 19  (1) Studenţii nu pot repeta anul de studii.  

(2) În cazul nepromovării din motive imputabile lor, se aplică prevederile art. 39 alin. 2 din 

prezentul Regulament. 

Art. 20  (1) Absenţele se motivează săptămânal, după caz, de către instructorul superior de 

an/comandantul de batalion sau cadrul didactic îndrumător al clasei. 

(2) Motivarea absenţelor se face prin  încercuirea acestora, pe baza documentelor justificative 

prezentate de student, păstrate la persoana care efectuează activitatea prevăzută la alin. 1). 

 

(3) Se motivează absenţele determinate de: 

a) afecţiuni medicale, dovedite cu documente, eliberate de Serviciul Medical al Academiei 

sau de alte instituţii sanitare, acestea din urmă purtând avizul Medicului-şef al Academiei; 

b) forţa majoră, dovedită prin orice mijloc de probă  

c) participarea la activităţile ştiinţifice şi/sau culturale, misiuni, aplicaţii şi competiţii sportive 

locale, desfăşurate în ţară sau în afara acesteia, aprobate de către Rectorul Academiei 

(înlocuitorul legal); 

d) permisii şi învoiri acordate potrivit normelor legale; 

e) executarea serviciului de permanenţă şi recuperarea timpului de odihnă în cazul 

plantoanelor ce au executat serviciul pe timpul nopţii; 

f) alte situaţii justificate, apreciate de către instructorul superior de an/comandantul de 

batalion sau cadrul didactic îndrumător al clasei. 

 

Secţiunea a 2-a 

Suspendarea studiilor şi scutirea de frecvenţă 

 

Art. 21 (1) Pentru motive medicale dovedite cu documente medicale, studenţii Academiei pot 

solicita suspendarea studiilor pe o perioadă de un an. Suspendarea este condiţionată de 

aprobarea medicului-şef al centrului medical competent pentru Academie. 

(2) Studentele aflate în stare de graviditate, lăuzie sau în perioada legală pentru creşterea 

copilului pot solicita suspendarea studiilor pentru aceste perioade. 

(3) Măsurile prevăzute la alin.1 şi alin. 2 se dispun prin Decizia Rectorului, la propunerea 

Consiliului Facultăţii, pe baza hotărârii Senatului. 

(4) Pe perioada suspendării studiilor cel/cea  în cauză nu beneficiază de drepturile conferite 

prin statutul de student al Academiei. 

(5) Reluarea studiilor se face prin Decizia Rectorului pe baza cererii scrise a celui/celei în 

cauză, după încetarea motivelor ce au determinat suspendarea studiilor, dar nu mai târziu de 

un an calendaristic de la data suspendării, respectiv la expirarea perioadei legale pentru 

creşterea şi îngrijirea copilului. Cererea personală va cuprinde expres şi declararea pe proprie 

răspundere a faptului că în perioada suspendării studiilor nu a intervenit nicio situaţie de 

natură să atragă incompatibilitatea cu calitatea de student al Academiei. 
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(6) Lipsa solicitării reluării studiilor în termenul prevăzut la alin. 5 sau la expirarea perioadei 

legale pentru creşterea şi îngrijirea copilului, determină exmatricularea de drept a celui/celei 

în cauză, pentru motive imputabile. 

(7) Reluarea studiilor se face prin repetarea anului universitar nepromovat, conform 

reglementărilor incidente ale Academiei privind echivalarea studiilor. 

(8) Studentul/studenta care a beneficiat de suspendarea studiilor îşi reia studiile la acelaşi 

program de studii sau la un altul apropiat dacă acesta nu mai există, va avea acelaşi număr 

matricol, iar şcolarizarea se va face după planul de învăţământ al seriei în care va fi 

înmatriculat(ă);  studentul/studenta în cauză este obligat/ă să parcurgă toate formele de 

verificare de diferenţă rezultate din compararea planurilor de învăţământ, conform 

metodologiei proprii fiecărei facultăţi. 

Art. 22 Studenţii care din motive medicale sau pentru motive neimputabile, nu mai pot urma 

cursurile facultăţilor Academiei vor fi exmatriculaţi fără obligarea la plata cheltuielilor de 

întreţinere şi pot continua studiile în alte instituţii de învăţământ superior, conform Cartei 

Universitare şi reglementărilor specifice domeniului. 

 

Art. 23 (1) Scutirea de frecvenţă, în cazuri temeinic justificate, se aprobă de către Decanul 

Facultăţii la propunerea îndrumătorului de clasă/grupă şi a instructorului superior de 

an/comandantului de batalion şi nu poate depăşi 30 de zile din obligaţiile anuale prevăzute în 

planul de învăţământ. 

(2) Scutirea de frecvenţă sau motivarea absenţelor nu absolvă studenţii de îndeplinirea 

obligaţiilor ce ţin de susţinerea examenelor/colocviilor planificate în perioada respectivă. 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Stagiile de practică ale studenţilor  

 

Art. 24 Stagiile de practică ale studenţilor se execută în Academie sau la instituţiile 

beneficiare, pe baza fişei disciplinei întocmite de Academie  în colaborare cu inspectoratele 

generale/similar ale M.A.I., în calitate de partener de practică, în conformitate cu prevederile 

legislaţiei privind practica studenţilor. 

Art. 25  Stagiul de practică constituie o disciplină inclusă în Planul de învăţământ. 

 

Art. 26 (1) Stagiile de practică se vor executa respectându-se specializarea studenţilor, sub 

conducerea tutorilor profesionali - ofiţeri desemnaţi de către partenerul de practică şi sub 

îndrumarea cadrelor didactice desemnate din Academie. 

(2) Având în vedere principiul mobilităţii studenţilor, cu aprobarea ministrului afacerilor 

interne, stagiile de practică se pot desfăşura şi în afara teritoriului ţării, cu respectarea 

prevederilor legale şi a normelor interne aplicabile la nivelul M.A.I. 

Art. 27 (1) La sfârşitul stagiului de practică, tutorele profesional va evalua cunoştinţele 

studentului căruia îi va acorda o notă de la 1 la 10, exprimată în numere întregi, nota minimă 

de promovare fiind nota 5 (cinci). 

(2) Studentul care nu a obţinut nota de promovare sau care, din motive imputabile, nu a 

executat stagiul de practică în perioada stabilită va repeta, respectiv efectua stagiul de practică 

în condiţiile stabilite prin Decizia Rectorului Academiei (înlocuitorului legal), cu suportarea 

cheltuielilor aferente. 

Art. 28 (1) După efectuarea fiecărui stagiu de practică studenţii vor întocmi un raport cu 

activităţile desfăşurate pe timpul stagiului. 

(2) În raport vor fi evidenţiate principalele aspecte pozitive şi negative rezultate în urma 

desfăşurării stagiului de practică. 

(3) Rapoartele vor fi înmânate instructorilor superiori de an/cdt. de batalion, care le vor preda 

directorilor de departamente în vederea analizării, în Consiliul departamentului, a problemelor 
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constatate şi adaptarea programelor de practică la realităţile activităţilor desfăşurate în 

structurile M.A.I. 

 

Secţiunea a 4-a 

Evaluarea pregătirii studenţilor şi promovarea anului de studii 

 

Art. 29 (1) Verificarea pregătirii studenţilor se execută pe tot parcursul anului universitar, la 

toate disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ. 

(2) Evaluarea cunoştinţelor se poate face şi prin teste periodice anunţate cu cel puţin 15 zile 

înainte. 

(3) Nivelul situaţiei la învăţătură se analizează la fiecare structură în cadrul activităţii de 

evaluare periodică, astfel: 

a) la clasă/pluton - zilnic; 

b) la detaşament/companie - săptămânal; 

c) la an de studiu/batalion - semestrial; 

d) la nivel de facultate - la sfârşitul anului de învăţământ. 

(4) Raportul privind analiza prevăzută la alin. 3 lit. b) se întocmeşte pentru o săptămână, de 

luni până vineri, în mod detaliat pe zile, de către monitorul de an, care o va prezenta decanului 

facultăţii în fiecare zi de luni. 

(5) Dacă în urma raportului prevăzut la alin. 4 decanul apreciază că nivelul de învăţare nu se 

încadrează în parametrii manageriali ai facultăţii, acesta poate dispune suspendarea facilităţii 

prevăzută la art. 158 alin 3, pentru o perioadă proporţională cu gravitatea situaţiei. 

Art. 30 (1) Promovarea fiecărui an de studii este condiţionată de promovarea examenelor, 

colocviilor, verificărilor, proiectelor sau lucrărilor practice organizate în conformitate cu 

prevederile planurilor de învăţământ. 

(2) Departamentele stabilesc şi prevăd în fişele analitice ale disciplinelor modalitatea de 

verificare a cunoştinţelor (scris, oral, probă practică sau mixtă), precum şi procedura, 

ponderea, metodele şi calificativele evaluărilor periodice pentru fiecare semestru în parte. 

(3) Colocviile, verificările, proiectele şi lucrările practice se susţin în ultimele ore planificate 

ale disciplinelor, iar examenele în sesiuni. 

Art. 31 Conform structurii anului universitar întocmită centralizat la nivelul Academiei în 

baza planurilor de învăţământ în curs, perioadele desfăşurării sesiunilor de examene se 

stabilesc de către fiecare facultate în parte, înaintea începerii anului universitar. 

 

Art. 32 Studenţii beneficiază de trei sesiuni de examene: câte una pentru fiecare dintre cele 

două semestre universitare şi o a treia destinată restanţelor şi reexaminărilor, planificate 

conform structurii anului universitar. 

 

Art. 33 (1) În perioada sesiunilor de examene, programarea examenelor nu se poate face în 

zile calendaristice consecutive. 

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în sesiunea de restanţe şi reexaminări. 

Art. 34 (1) Studentul care din motivele prevăzute la art. 20 alin. 3), lit. a)-d) şi, f) nu se poate 

prezenta la examenul programat cu clasa din care face parte, poate solicita în scris 

Secretarului şef al Academiei, cu avizul Decanului Facultăţii, reprogramarea susţinerii 

examenului cu o altă clasă, care are aceeaşi comisie de examinare, sau la o dată ulterioară, în 

acord cu Preşedintele Comisiei de Examinare.   

(2) Reprogramarea de la alin. 1 va avea loc exclusiv în aceeaşi sesiune de examen sau în 

sesiunea următoare, în cadrul aceluiaşi an universitar. 

 (3) Prevederile art. 33 alin (1) nu se vor aplica reprogramărilor ce au loc în cadrul 

sesiunilor de examene, din același an universitar.  
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Art. 35 Notarea la examene, colocvii,  verificări, proiecte şi lucrări practice se face cu note de 

la 1 la 10, exprimate în numere întregi, nota 5 certificând dobândirea competenţelor minimale 

aferente unei discipline şi promovarea probei. 

 

Art. 36 (1) Rezultatele unui examen sau al unei evaluări pot fi anulate de către Decanul 

facultăţii în temeiul prevederilor din Carta Universitară, atunci când se dovedeşte că acestea 

au fost obţinute în mod fraudulos sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi 

deontologie universitară, dar nu mai târziu de 48 de ore de la data încheierii examenului ce se 

solicită a fi anulat de orice persoană îndreptăţită. 

(2) În situaţia prevăzută la alin. 1) Decanul facultăţii dispune reorganizarea examenului.  

Art. 37 (1) Notele proprii acordate de către comisiile de examinare pot fi contestate, în scris, 

în 24 de ore de la afişarea lor, la şeful disciplinei sau, după caz, la Directorul 

Departamentului. 

(2) Rezultatul contestaţiei se va comunica prin afişare la panoul cu informaţii publice sau pe 

site-ul de internet al Academiei, în termen de 48 de ore de la soluţionare. 

Art. 38  Promovarea unui an de studii este condiţionată de realizarea cumulativă a 

următoarelor 2 condiţii: 

a) Obţinerea a minim 60 de puncte-credit aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din 

planul de învăţământ; 

b) Obţinerea cel puţin a notei 5 la toate disciplinele studiate în anul de studii respectiv.  

Art. 39 (1) Studentul care nu promovează, în sesiunea de restanţe, examenele şi/sau 

colocviile, are dreptul să susţină cel mult două reexaminări, în regim cu taxă. 

(2) Studentul care, după susţinerea sesiunilor de examene şi a sesiunii de restanţe, 

înregistrează restanţe la mai mult de două examene/colocvii, precum şi studentul aflat în 

situaţia alin.(1) şi care  nu promovează examenele/colocviile nici după reexaminare, va fi 

exmatriculat din Academie, cu suportarea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării.  

Art. 40 (1) Studentul care, din motivele prevăzute la art. 20 alin. (3) rămâne, după sesiunea de 

restanţe şi reexaminări, cu maxim două examene nepromovate prin neprezentare, le poate 

susţine o singură dată, în termen de 15 zile de la reluarea activităţilor şcolare. 

(2) Aprobarea, în acest caz, se dă de către Senatul universitar, la propunerea decanului 

facultăţii respective. 

Art. 41 (1) Studenţii care au cel mult două restanţe pot solicita reexaminarea pentru mărirea 

notei, în regim cu taxă, la un număr de maxim trei examene/colocvii într-un an universitar.  

(2) Studenţii pot solicita reexaminarea pentru mărirea notei, în regim cu taxă, doar la 

examenele promovate în timpul sesiunii semestriale.  

(3) Reexaminarea în vederea măririi notei se desfăşoară în sesiunea de restanţe şi reexaminări.  

(4) Cererea pentru reexaminare se formulează în scris de către student, în nume propriu, va fi 

adresată decanului şi se depune la Secretariatul facultăţii, împreună cu dovada achitării taxei, 

în intervalul de timp aflat în concordanţă cu structura anului universitar. 

(5) În cazul în care, la reexaminare, studentul obţine o notă mai mică decât cea iniţială, nota 

finală va rămâne nota acordată iniţial.  

(6) Cuantumul taxei de reexaminare va fi stabilit anual de Senatul Universitar. 

Art. 42 (1) Frauda/tentativa de fraudă la examene, constatată de către membrul/membrii 

comisiei de examinare şi consemnată de către cadrul didactic examinator/supraveghetor într-

un raport adresat Decanului Facultăţii ori nepredarea lucrărilor scrise la expirarea termenului 

acordat atrage eliminarea din examen, notarea cu nota 1 şi nepromovarea examenului.  

(2) Frauda/tentativa de fraudă constatată în condiţiile alin. (1) constituie abatere disciplinară 

gravă şi atrage după sine aplicarea unei sancţiuni disciplinare, în condiţiile prezentului 

regulament. 
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Art. 43 Studenţii sunt obligaţi să înmâneze carnetul de student cadrului didactic ce susţine 

examinarea, pentru trecerea notelor obţinute la examene/colocvii. 

 

Art. 44 (1) Încheierea situaţiei şcolare a studenţilor se face după sesiunea de restanţe şi 

susţinerea reexaminărilor. 

(2) Pentru studenţii ultimului an de studii, situaţia şcolară se încheie cu cel puţin trei zile 

înaintea datei fixate pentru începerea examenului de licenţă. 

Art. 45  Media fiecărui an de studii se calculează cu două zecimale fără rotunjire, ca medie 

aritmetică a notelor obţinute în anul respectiv.  

 

Secţiunea a 5-a 

Creditele transferabile 

 

Art. 46 Studenţii obţin pe parcursul studiilor, pentru fiecare disciplină, un anumit număr de 

credite transferabile necesare pentru recunoaşterea studiilor efectuate şi a promovării 

examenelor în cazul continuării studiilor în cadrul altor instituţii de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile Cartei Universitare, Regulamentului privind aplicarea Sistemului 

European de Credite Transferabile al Academiei şi procedurilor interne elaborate la nivelul 

fiecărei facultăţi. 

 

 

Secţiunea a 6-a 

Repartizarea studenţilor pe specialităţi 

 

Art. 47 Unităţile operative ale M.A.I., precum şi ceilalţi beneficiarii, propun specialităţile în 

care urmează a fi pregătiţi studenţii, cifrele de şcolarizare şi posturile pe care vor fi repartizaţi 

absolvenţii.  

 

Art. 48 Anul de studii în care începe pregătirea de specializare a studenţilor se stabileşte prin 

planul de învăţământ. 

 

Art. 49 (1) Repartizarea pe domenii operative a studenţilor se face pe baza opţiunii 

individuale, în ordinea descrescătoare a mediilor generale individuale, precum şi a criteriilor 

de departajare stabilite de Facultate împreună cu beneficiarul. 

(2) Repartizarea studenţilor se face la începutul anului universitar în care debutează pregătirea 

de specialitate, în şedinţă publică, cu participarea întregului efectiv angrenat în activitatea 

respectivă. 

(3) Comisia de repartizare va avea în componenţa sa decanul facultăţii, 1-3 cadre didactice din 

facultate şi reprezentanţi numiţi de către unităţile operative solicitante şi va încheia un proces 

- verbal cu rezultatele repartiţiei, care se comunică secretariatelor facultăţii. 

 

 

Secţiunea a 7-a  

Transferul studenţilor 

 

Art. 50 În cadrul Academiei nu este permis transferul studenţilor de la o formă de învăţământ 

la alta, de la o facultate la alta, de la un program de studii universitare de licenţă la altul şi nici 

de la o specialitate la alta. 

 

Secţiunea a 8-a  

Scoaterea studenţilor din evidenţa Academiei 
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Art. 51 Scoaterea studenţilor din evidenţa Academiei se face pe baza exmatriculării. 

 

Art. 52 (1) Exmatricularea studenţilor poate interveni numai în cazurile şi în condiţiile 

prevăzute de prezentul regulament. 

(2) Exmatricularea studenţilor din Academie se dispune prin Decizia Rectorului Academiei, 

în baza Hotărârii Senatului, la propunerea Consiliului Facultăţii, în următoarele situaţii: 

a) la cerere; 

b) din motive medicale; 

c) lipsa solicitării reluării cursurilor prevăzută la art. 21 alin. (5) şi (6) din prezentul 

regulament; 

d) pentru nepromovarea examenelor/colocviilor, în condiţiile prevăzute de art. 39 alin. (2) din 

prezentul regulament; 

e) refuzul semnării angajamentului prevăzut la art. 9 şi/sau a contractului de şcolarizare; 

f) ca sancţiune disciplinară în condiţiile art. 97 din prezentul regulament; 

g) săvârşirea, cu intenție, de către student a unei fapte care potrivit legii penale constituie 

infracţiune şi pentru care a intervenit o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă sau 

savarsirea oricarei fapte prevazute de legea penala pentru care a intervenit o hotărâre 

judecătorească de condamnare definitivă cu executare; 

h) ca urmare a propunerii motivate venită din partea unităţii de recrutare în urma verificărilor 

specifice pentru candidaţii declaraţi “Admişi”. 

(3) Exmatricularea prevăzută la alin. 2 lit. f) se dispune numai după efectuarea unei cercetări 

disciplinare prealabile, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament. 

(4) În cazul situaţiilor prevăzute la alin. 2 lit. a) - e), g) şi h), exmatricularea nu necesită 

cercetare prealabilă. 

Art. 53 (1) În cazurile de exmatriculare din motive imputabile prevăzute la art. 52 alin. (2), 

lit. a), c) - g), studenţii sunt obligaţi să suporte cheltuielile de întreţinere pe timpul şcolarizării, 

potrivit normelor legale în vigoare şi prevederilor prezentului Regulament. 

(2) Sunt exceptaţi de la plata cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării studenţii 

exmatriculaţi din Academie din motive medicale. 

Art. 54 (1) Reînmatricularea studentului ca măsură dispusă prin hotărâre judecătorească 

definitivă se face potrivit dispozitivului hotărârii respective. În lipsa unor indicaţii exprese din 

dispozitivul menţionat la teza I, reînmatricularea se face potrivit prevederilor prezentului 

articol. 

(2) Reînmatricularea ca urmare a suspendării măsurii de exmatriculare dispusă pentru 

nepromovarea anului de studii se face începând cu Semestrul I al anului de studii nepromovat, 

corespunzător primei zile a anului universitar următor datei comunicării către Academie a 

hotărârii judecătoreşti.  

(3) Reînmatricularea ca urmare a suspendării măsurii disciplinare de exmatriculare dispusă în 

urma săvârşirii unor abateri disciplinare se face după cum urmează: 

a) la data comunicării hotărârii judecătoreşti definitive de suspendare a exmatriculării, dacă 

aceasta este comunicată anterior începerii sesiunii de examene/colocvii a semestrului II al 

anului universitar în curs; 

b) în Semestrul I al anului de studii din care a fost exmatriculat, începând cu prima zi a anului 

universitar următor, dacă hotărârea judecătorească de suspendare a exmatriculării este 

comunicată Academiei în timpul sau după sesiunea de examene/colocvii a semestrului II al 

anului universitar în curs. 

(4) Studenţilor reînmatriculaţi conform prevederilor alin. (2) şi (3) le sunt aplicabile 

prevederile art. 21, alin.(8) din prezentul regulament. 

(5) În situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), examenele/colocviile, precum şi celelalte forme de 

verificare care au fost promovate de către student anterior exmatriculării rămân valabile şi vor 

fi echivalate prin procedura internă stabilită la nivelul fiecărei facultăţi. 
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Art. 55 (1) În situaţia în care studentul contestă prin acţiune introdusă la instanţa de judecată 

măsura exmatriculării, iar acţiunea este respinsă prin hotărâre judecătorească rămasă 

definitivă şi irevocabilă, măsura exmatriculării îşi produce efectele după cum urmează: 

a) începând cu data la care a fost dispusă, dacă între timp exmatricularea nu a fost suspendată 

prin hotărâre judecătorească definitivă; 

b) începând cu data pronunţării hotărârii judecătoreşti de respingere a acţiunii, în situaţia în 

care între timp exmatricularea a fost suspendată printr-o altă hotărâre judecătorească. În 

această situaţie, pe perioada suspendării exmatriculării sunt aplicabile prevederile art. 54 

alin.4. 

(2) Odată cu comunicarea exmatriculării, celui/celei în cauză i se eliberează un extras din 

Registrul matricol care atestă situaţia şcolară şi numărul de credite de studii ECTS obţinut. 

 

Secţiunea a 9-a 

Finalizarea studiilor 

 

 

Art. 56 Finalizarea studiilor se realizează prin examen de licență/diplomă, stabilit de către 

fiecare facultate, prin regulament aprobat de către Senatul universitar. 

Art. 57 Media generală de promovare a anilor de studii va fi  media aritmetică cu două 

zecimale, fără rotunjire a mediilor fiecărui an de studiu. 

Art. 58 Media generală de absolvire se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, prin 

însumarea mediei generale de promovare a anilor de studii având o pondere de 70%, cu media 

examenului de licenţă care are o pondere de 30%. 

Art. 59 Clasificarea absolvenţilor se face pe facultăţi şi specializări, în ordinea descrescătoare 

a mediilor generale de absolvire. 

Art. 60 Criteriile de departajare în cazul mediilor generale de absolvire egale sunt:  

a) media de promovare a anilor de studiu; 

b) media generală a examenului de licenţă/diplomă; 

c) nota (media notelor) la disciplina de specialitate din anul terminal; 

d) media notelor obţinute la practică pe parcursul anilor de studii.  

e) media generală a anilor de studiu, în următoarea ordine: 

- Anul IV; 

- Anul III; 

- Anul II; 

- Anul I. 

Art. 61 Absolvenţii care au promovat examenul de licenţă primesc diploma de licenţă  

însoţită de suplimentul  la diplomă, în condiţiile reglementărilor specifice în vigoare. 

Art. 62 Absolvenţii care nu promovează examenul de licenţă/diplomă se clasifică separat, pe 

baza mediei generale de promovare a anilor de studii. 

 

Art. 63 (1) Anterior începerii probelor din cadrul examenului de licenţă/diplomă, studenţii 

trebuie să promoveze examenul de competenţă lingvistică, iar studenţii Facultăţii de Pompieri 

susţin un examen complex de specialitate. 

(2) Odată cu diploma de licenţă, absolvenţii Facultăţii de Poliţie, Facultății de Pompieri, 

Facultăţii de Jandarmi, Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi 

Administrative – programul de studii universitare de licenţă „Drept”, primesc şi diploma de 

ofiţer. 

(3) Absolvenţii care nu au promovat examenul de licenţă primesc, la cerere, un certificat de 

studii. 
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Secţiunea a 10-a  

Repartizarea absolvenţilor 

 

Art. 64 După finalizarea studiilor, absolvenţii sunt repartizaţi la  unităţile  beneficiare din 

cadrul MAI, din cadrul Ministerului Justiţiei – pentru studenţii specialităţii “Penitenciare” sau 

în alte structuri care fac obiectul protocoalelor încheiate în acest sens.  

 

Art. 65 (1) Repartizarea absolvenţilor se face pe baza opţiunilor acestora, în ordinea 

descrescătoare a mediilor generale de absolvire, în limita locurilor vacante comunicate de 

către unităţile operative beneficiare. 

(2) Repartizarea este obligatorie. Nu este permis refuzul locului atribuit conform criteriilor de 

repartizare. 
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CAPITOLUL IV 

 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE STUDENŢILOR. 

RESTRÂNGEREA UNOR DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI, PRECUM ŞI 

INTERDICŢIILE APLICABILE STUDENŢILOR 

 

Secţiunea 1  

Dispoziţii generale 

 

Art. 66 (1) Studenţii Facultăţii de Poliţie, Facultății de Pompieri, Facultăţii de Jandarmi, 

Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative – programul 

de studii universitare de licenţă „Drept” beneficiază de drepturile prevăzute în Codul 

studentului din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. 

(2) Studenţilor Facultăţii de Poliţie, Facultății de Pompieri, Facultăţii de Jandarmi, Facultăţii 

de Poliţie de Frontieră şi Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative – programul de studii 

universitare de licenţă „Drept”,  le revin obligaţiile şi le sunt aplicabile interdicţiile pe care le 

prevede acelaşi act normativ. 

 

Secţiunea a 2-a  

Drepturile studenţilor 

 

Art. 67 Pe lângă drepturile prevăzute în Codul Studentului, studenţii mai beneficiază de 

următoarele facilităţi: 

a) echivalarea îndeplinirii serviciului militar activ, pentru studenţii cetăţeni români ai 

Facultăţii de Poliţie, Facultății de Pompieri, Facultăţii de Jandarmi, Facultăţii de Poliţie de 

Frontieră şi Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative – programul de studii universitare 

de licenţă „Drept”,; 

b) să opteze, în limita locurilor, pentru anumite discipline opţionale de studiu; 

c) să opteze pentru specializare, la începutul anului de studii în care debutează pregătirea de 

specializare; 

d) să adreseze conducerii facultăţilor sau conducerii Academiei: propuneri, cereri şi sesizări, 

pentru îmbunătăţirea activităţii didactice sau a altor aspecte ale vieţii universitare. 

e) să participe la selecţiile organizate de Academie pentru derularea unor proiecte naţionale 

sau internaţionale pe linie de educaţie şi formare profesională. 

f) să fie cazaţi în căminele Academiei şi să servească masa la cantinele acesteia, respectiv să 

beneficieze de regimul decazarmării, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament.  

g) să urmeze cursurile unei singure alte unităţi de învăţământ superior, concomitent cu cele 

ale Academiei, fără a afecta procesul de pregătire în cadrul acestei instituţii sau să absenteze, 

pe motiv că are de îndeplinit obligaţii la o altă instituţie de formare profesională. 

h) decontarea anumitor cheltuieli, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 

Art. 68 (1) Studenţii beneficiază de consultaţii la toate disciplinele din planul de învăţământ. 

(2) Studenţii pot solicita individual consultaţii cadrelor didactice în intervalul de luni până 

vineri, de regulă, între orele 13,30 şi 15.30. 

Art. 69 Studentele beneficiază de concediu pentru sarcină şi lăuzie, respectiv pentru îngrijirea 

copilului, conform legii. 

Art. 70 Studenta care a devenit mamă, precum şi studenţii care dovedesc cu înscrisuri faptul 

că starea medicală nu le permite executarea obligaţiilor specifice statutului de student al 

Academiei, pot solicita suspendarea studiilor în condiţiile art. 21 alin. 1 şi alin. 2. 

 

Art. 71 (1) Studenţii au dreptul să-şi petreacă timpul liber prin activităţi care să respecte 

Regulamentul de ordine interioară, având la dispoziţie următoarele opţiuni: 
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a) participarea la diferite activităţi religioase, sportive sau culturale organizate în cadrul 

Academiei; 

b) participarea la diferite concursuri organizate pe domenii de specialitate; 

c) acces zilnic la fondul documentar al bibliotecilor al instituţiei; 

d) organizarea vizitelor, drumeţiilor, excursiilor la obiectivele turistice, culturale şi muzeistice 

din Bucureşti sau din alte localităţi, sub coordonarea şi îndrumarea  instructorului/cadrului 

didactic îndrumător; 

e) participarea la Balul Bobocilor; 

f) vizionarea unor spectacole şi a programelor T.V.; 

g) primirea vizitatorilor din afara Academiei în spaţiile special amenajate; 

h) odihnă. 

(2) Prin timp liber se înţelege intervalul special precizat prin programul orar al facultăţii, 

întocmit conform art. 17 alin.1. 

Art. 72 (1) Competiţiile sportive se desfăşoară în baza calendarului sportiv alcătuit de către 

Departamentul de Educație Fizică și se aprobă de către Rectorul Academiei sau de către 

Prorectorul cu atribuţiuni în domeniu. 

(2) Studenţii au dreptul să se înscrie în Asociaţia Sportivă „Academia de Poliţie”; în calitate 

de membru al acestei asociaţii, plătesc lunar o cotizaţie, care asigură cheltuielile necesare 

desfăşurării competiţiilor. Cuantumul acesteia se stabileşte de Adunarea Generală a 

Asociaţiei. 

(3) Competiţiile sportive se desfăşoară sub conducerea nemijlocită a cadrelor didactice din 

cadrul Departamentului de Educaţie Fizică, pe baza programelor întocmite, la propunerea 

Directorului acestui departament. 

(4) Pentru desfăşurarea competiţiilor, studenţii pot beneficia de echipament şi materiale 

sportive, corespunzător competiţiei, puse la dispoziţie de către Asociaţia Sportivă „Academia 

de Poliţie”/Departamentului de Educație fizică. 

(5) Toate competiţiile sportive vor fi supravegheate de către personal medical de  specialitate. 

Art. 73 Informaţiile de interes general, sunt aduse la cunoştinţă studenţilor în cadrul 

întâlnirilor cu aceştia sau prin afişarea lor pe panourile rezervate în acest sens ori prin 

intermediul site-ului oficial al Academiei. 

 

Art. 74 În activitatea didactică studenţii au acces la documente care conţin informaţii 

clasificate din clasa „secret de serviciu” sau “secret de stat”, după caz, respectându-se 

principiul “nevoii de a cunoaşte”, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale ce 

reglementează protecţia informaţiilor clasificate.  

 

Secţiunea a 3-a  

Obligaţiile studenţilor 

Art.75 Studenţii au următoarele obligaţii: 

a) să respecte prevederile Constituţiei şi ale cadrului legal şi normativ aplicabil; 

b) să fie loiali instituţiei, să susţină şi să contribuie, prin comportament şi performanţe 

profesionale, la promovarea imaginii şi întărirea prestigiului Academiei; 

c) să studieze şi să se preocupe de însuşirea  cunoştinţelor transmise şi de formarea 

aptitudinilor necesare viitoarei profesii; 

d) să păstreze bunurile instituţiei şi să folosească întregul patrimoniu, cu grijă deosebită, 

evitând producerea de pagube instituţiei sau altor persoane. 

e) să respecte prevederile normative referitoare la păstrarea secretului profesional, precum şi 

caracterului confidenţial al datelor obţinute în timpul activităţilor didactice, aplicaţiilor şi 

stagiilor de practică; 

f) să îndeplinească îndatoririle ce le revin în serviciul de permanenţă organizat în condiţiile 

normelor aplicabile; 
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g) să participe la misiunile specifice MAI, în condiţiile emiterii ordinului/dispoziţiei persoanei 

care are în subordine/coordonare Academia de Poliţie sau a reglementărilor interne aplicabile;  

h) să se prezinte la sediile Academiei sau în locurile stabilite, în termenele şi condiţiile 

stabilite prin reglementările normative în vigoare privind alertarea, mobilizarea şi stările 

excepţionale; 

 i) să participe la instructajele periodice organizate pe linia normelor igienico - sanitare sau ale 

altor norme de ordine interioară, precum şi pe cele ale sănătăţii şi securităţii muncii, protecţia 

mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor sau ale comportării pe timpul şederii în spaţiul 

universitar, pe timpul desfăşurării activităţilor didactice, aplicaţiilor, stagiilor de practică, 

misiunilor specifice, vacanţelor, permisiilor sau învoirilor şi să respecte prevederile acestora; 

j) să întreţină curăţenia în spaţiile interioare şi cele exterioare, aflate în folosinţă, conform 

repartizării, în timpul prevăzut prin programul orar şi/sau la dispoziţia/ordinul instructorului 

superior de an/comandatului de batalion; 

k) să respecte valorile promovate de către Academie, normele de convieţuire socială în spaţiul 

universitar şi în afara acestuia, să dea dovadă de respect  în relaţiile cu membrii comunităţii 

academice şi celelalte categorii de personal şi să acorde semnele exterioare de respect; 

l) să evite orice formă de violenţă şi agresivitate faţă de membrii comunităţii academice şi 

celelalte categorii de personal; 

m) să poarte regulamentar ţinuta de student, iar pe timpul desfăşurării acelor activităţi pentru 

care se permite portul ţinutei civile, aceasta să fie decentă; 

n) să aibă aplicate pe uniformă însemnele gradului deţinut şi pe cele ale anului de studii; 

o) să prezinte personalului din serviciul de permanenţă, la plecarea şi revenirea din/în 

Academie, carnetul de student şi legitimaţia de învoire/biletul de voie/ordinul de serviciu; 

p)  să îndeplinească/ execute dispoziţiile /ordinele  legale ale şefilor, întocmai şi la timp; 

q) studentele aflate în perioada de creştere şi îngrijire a copilului vor depune cererea de 

reluare a cursurilor universitare care va fi înaintată Rectorului Academiei cu cel puţin 30 zile 

înainte de începerea ultimului semestru/an parcurs şi neevaluat; 

r) să anunţe personalul de serviciu pe Academie/instructorul superior de an/comandantul de 

batalion, de îndată, în situaţia întârzierii la întoarcerea din vacanţe, permisii sau învoiri sau 

dacă în timpul liber/misiuni/vacanţe etc. au fost implicaţi în incidente/evenimente care au avut 

ca urmare tulburarea gravă a ordinii şi liniştii publice, accidente de circulaţie soldate cu 

victime sau pagube materiale sau dacă au fost depistaţi conducând autovehicule sub influenţa 

băuturilor alcoolice sau a altor substanţe psihoactive; 

s) să informeze instructorul superior de an/comandantul de batalion, în scris, imediat, la 

prezentarea în sediile Academiei despre dobândirea calităţii de suspect sau inculpat, precum şi 

despre măsurile procesual - penale dispuse ori hotărârile instanţelor penale pronunţate 

împotriva sa; 

t) să informeze imediat instructorulsuperior de an/comandantul de batalion sau ofiţerul de 

serviciu principal pe Academie, despre implicarea, în timpul petrecut în afara Academiei, în 

orice faptă sau situaţie contravenţională sau infracţională, accidente auto sau casnice, sau 

fapte care lezează prin implicaţiile lor calitatea de student al Academiei de Poliţie. 

 

Secţiunea a 4-a 

Restrângerea unor drepturi şi libertăţi, precum şi interdicţiile aplicabile studenţilor 

 

Art.76 Studenţilor le este interzis: 

a) să introducă şi/sau să difuzeze în Academie materiale care, prin conţinutul lor atentează la 

independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, sau care cultivă violenţa ori 

intoleranţa religioasă, ura de rasă sau orice alte manifestări de discriminare pe motive de 

etnie, religie, sex sau apartenenţă la orice categorie de minorităţi; 

b) să introducă sau să sustragă în/din instituţie arme, explozivi sau alte substanţe/materiale ce 

au regim special; 
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c) să organizeze sau să desfăşoare/participe la activităţi în care se face propagandă cu caracter 

rasial, xenofob sau politic; 

d) să încalce prevederile referitoare la accesul în spaţiul universitar; 

e) să aibă o atitudine incompatibilă cu calitatea de student; 

f) să întârzie/absenteze nemotivat de la activităţile didactice sau de la alte activităţi 

planificate/ordonate; 

g) să strângă sume de bani, bunuri sau alte valori cu ocazia desfăşurării prelegerilor, 

seminariilor, colocviilor, examenelor, sau pentru alte activităţi, în vederea obţinerii unor 

rezultate/avantaje necuvenite; 

h) să deţină şi/sau să utilizeze, fără aprobarea şefului structurii de securitate, în spaţiul sălilor 

de clasă, sălilor de predare, sălilor documentare sau în alte spaţii unde se desfăşoară activităţi 

de învăţământ: telefoane mobile, I.P.D.A.-uri, camere foto sau video, precum şi orice alte 

dispozitive care pot fotografia sau filma ori care constituie sau conţin medii de stocare; 

i) să fotografieze/filmeze activităţi ce intră sub incidenţa legislaţiei privind protecţia 

informaţilor clasificate ce se desfăşoară în spaţiul universitar, cu excepţia celor aprobate de 

către Rectorul Academiei, cu avizul Şefului structurii de securitate; 

j) să fotografieze/filmeze/înregistreze personalul Academiei în timpul desfăşurării 

activităţilor, fără acordul prealabil al acestora. 

k) să reproducă/multiplice fără drept, precum şi să scoată din perimetrul autorizat orice 

înscrisuri sau documente care conţin informaţii clasificate, potrivit legii; 

l) să introducă şi/sau să consume în Academie băuturi alcoolice, substanţe psihotice, precum 

şi orice alte substanţe interzise de lege sau care au regim special. 

m) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori sa desfăşoare propaganda 

în favoarea acestora; 

n) să exprime opinii sau preferinţe politice în spaţiul universitar sau în public; 

o) să candideze pentru autorităţile administraţiei publice locale, Parlamentul României şi 

pentru funcţia de Preşedinte al României; 

p) să exprime în public opinii contrare intereselor României; 

q) să declare sau sa participe la greve, precum şi la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau 

orice alte întruniri cu caracter politic; 

r) să adere la secte, organizaţii religioase sau la alte organizaţii interzise de lege; 

s) să exercite activităţi cu scop lucrativ de natura sa lezeze onoarea şi demnitatea de student al 

Academiei de Poliţie sau a instituţiei din care face parte; 

t) să deţină orice funcţie publică. 
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CAPITOLUL V 

 

STUDENŢII CU FUNCŢII DE CONDUCERE 

 

Art. 77 (1) Studenţii Facultăţii de Poliţie, Facultății de Pompieri, Facultăţii de Jandarmi, 

Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative – programul 

de studii universitare de licenţă „Drept” sunt numiţi în funcţiile de conducere prevăzute în 

prezentul regulament prin Dispoziţie Zilnică a Rectorului, în termen de 20 de zile de la 

începerea anului universitar. 

(2)  Studenţii cu funcţii de conducere se bucură de drepturile conferite de legislaţia în vigoare, 

potrivit statutului lor. 

(3)  Studenţii cu funcţii de conducere pot fi înlocuiţi din funcţie în cursul anului universitar, 

prin Dispoziţia Zilnică a Rectorului Academiei, la propunerea decanilor facultăţilor în urma 

consultării cu instructorii superiori de an/comandanţii de batalion. 

Art. 78 Studenţii pot fi numiţi în următoarele funcţii de conducere: 

a) student comandant/şef de clasă/șef de grupă; 

b) student locţiitor comandant de pluton/şef de clasă; șefă de pluton – la formațiunea de 

studente 

c) student plutonier de companie/monitor de detaşament (similare); 

d) student plutonier major de batalion/monitor de an (similare). 

Art. 79 Studentul comandant/şef de grupă este şeful nemijlocit al întregului personal din 

grupă. 

 

Art. 80 Studentul comandant/șef de grupă coordonează activităţile comune ale grupei şi 

răspunde de ordinea şi disciplina pe timpul desfăşurării acestora. 

 

Art. 82 Student locţiitor comandant de pluton/şef de clasă este şeful nemijlocit al 

studenţilor clasei din care face parte. 

 

Art. 83 Studentul şef de clasă coordonează activităţile comune şi răspunde de ordinea şi 

disciplina pe timpul desfăşurării acestora. 

 

Art. 84 Studentul şef de clasă are următoarele atribuţii: 

a) aduce la cunoştinţa studenţilor din subordine dispoziţiile/ordinele primite de la 

instructorii/comandanţii de formaţiuni/subunităţi; 

b) asigură un climat de linişte pe timpul vizionării cursurilor transmise prin sistemul de 

televiziune internă şi pe timpul studiului, dacă acesta se desfăşoară în sala de clasă; 

c) nu permite studenţilor să părăsească sala de clasă decât în cazurile stabilite prin programul 

orar şi să interzică desfăşurarea altor activităţi ce nu sunt legate de procesul instructiv – 

educativ; 

d) la începutul orelor de curs, la intrarea cadrului didactic care conduce activitatea, şeful 

clasei se adresează studenţilor cu formula: „Ridicaţi-vă” şi prezintă raportul, folosind 

formula: „Domnule/Doamnă …. (Gradul) …clasa… este pregătită pentru activitate”; 

e) verifică prezenţa studenţilor la activităţile de învăţământ şi o transmite cadrului didactic; 

f) păstrează catalogul clasei si îl prezintă la activităţile de învăţământ; 

g) aduce la cunoştinţa instructorului/comandantului de formaţiune/subunitate studenţii care au 

lipsit nemotivat de la activităţile planificate; 

h) urmăreşte menţinerea în stare optimă de funcţionare de către studenţi a bunurilor din 

dotare, iar când constată degradări, îl informează imediat pe instructorul de an/comandantul 

de formaţiune/subunitate; 
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i) pretinde studenţilor din clasă respectarea normelor privind consumul de energie electrică şi 

apă, precum şi alte cerinţe legate de buna păstrare şi folosire a spaţiilor, stării de fixaţie, 

bunurilor materiale etc. 

j) îl informează zilnic pe instructorul/comandantul de detaşament/subunitate cu toate 

problemele constatate de către superiori sau personalul de serviciu, referitoare la ordinea şi 

disciplina din clasă; 

k) urmăreşte respectarea disciplinei de către studenţii din cadrul clasei, portul regulamentar al 

ţinutei de către aceştia; 

l) în caz de alertare, la producerea unor calamităţi şi alte evenimente deosebite, adună 

studenţii clasei în timpul cel mai scurt, pe locul stabilit, cu materialele necesare, şi execută 

dispoziţiile ofiţerului de serviciu principal până la venirea instructorului/comandantului de 

detaşament/subunitate; 

m) îi informează pe şefii ierarhici despre problemele deosebite pe care studenţii clasei le au, 

starea sănătăţii acestora, eventualele probleme cu care studenţii clasei s-au confruntat pe 

timpul învoirilor, permisiilor şi vacanţelor; 

n) supraveghează întreţinerea armamentului şi-l informează pe instructorul/comandantul de 

detaşament/subunitate sau pe administratorul formaţiunii /batalionului despre orice neregulă 

constatată; 

o) supraveghează efectuarea curăţeniei în spaţiile interioare şi exterioare repartizate clasei şi 

ia neîntârziat măsuri de remediere atunci când constată deficienţe; 

p) urmăreşte respectarea de către studenţii clasei a regulilor de igienă individuală şi colectivă; 

q) urmăreşte încadrarea studenţilor clasei în programul orar; 

r) asigură prezenţa tuturor studenţilor clasei la adunările ordonate cu ţinuta şi asigurarea 

materială stabilită; 

s) pe timpul cât lipseşte, îşi numeşte înlocuitor la conducerea clasei pe unul dintre 

comandanţii de grupă; 

ş) execută dispoziţiile decanului facultăţii; 

t) monitorizează modul în care personalul din subordine execută dispoziţiile decanului 

facultăţii. 

Art. 85 (1) Student plutonier de companie/monitor de detaşament răspunde de executarea 

îndatoririlor de către toţi studenţii detaşamentului/companiei, de disciplina şi menţinerea 

ordinii interioare în detaşament/companiei, de păstrarea în deplină siguranţă a armamentului 

şi materialelor din folosinţă, în lipsa instructorului de detaşament/similiar. 

(2) Studentul monitor de detaşament/similar are următoarele atribuţii: 

a) aduce la cunoştinţa studenţilor din subordine dispoziţiile/ordinele primite de la 

instructorul/comandantul de detaşament/companie; 

b) asigură prezenţa studenţilor detaşamentului/companiei la activităţile planificate; 

c) urmăreşte respectarea programului orar de către studenţii detaşamentului; 

d) conduce personal unele activităţi administrativ–gospodăreşti (curăţenie generală, 

întreţinerea spaţiilor verzi sau a bazei sportive etc.); 

e) cunoaşte  performanţele obţinute în activitatea didactică şi de formare profesională a 

studenţilor şef de clasă sau şef de grupă din detaşament (companie); 

f) urmăreşte respectarea disciplinei de către studenţii detaşamentului/companiei, aspectul 

exterior, portul ţinutei şi respectarea regulilor de politeţe; 

g) îl informează zilnic pe instructorul de an/comandantul de detaşament/companie cu 

problemele constatate de personalul din serviciul de permanenţă referitoare la ordinea şi 

disciplina studenţilor detaşamentului/companiei; 

h) controlează modul de executare a serviciului de către studenţii numiţi în serviciul de 

permanenţă pe detaşament/companie; 

i) în caz de alertare, adună detaşamentul/compania în timpul cel mai scurt, pe locul indicat şi, 

prin şefii de clasă, verifică prezenţa, ţinuta, asigurarea materială şi-l informează pe 
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instructorul de detaşament/comandantul de companie sau, în lipsa acestuia, pe ofiţerul de 

serviciu principal; 

j) dimineaţa, la sosirea instructorului/comandantului de detaşament/companie, îl informează 

cu toate problemele constatate de superiori sau personalul de serviciu, referitoare la ordinea şi 

disciplina din detaşament/companie, precum şi orice probleme deosebite pe linia încadrării 

studenţilor detaşamentului/companiei în program; 

k) stabileşte responsabilităţi, controlează menţinerea curăţeniei în spaţiile 

detaşamentului/companiei şi ia neîntârziat măsuri pentru menţinerea acesteia în spaţiile 

interioare şi pe sectoarele exterioare repartizate studenţilor detaşamentului/companiei; 

l) urmăreşte respectarea de către studenţii detaşamentului/companiei a regulilor de igienă 

individuală şi colectivă, respectarea regulilor de sănătate şi securitate a muncii, protecţia 

mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor; interzice studenţilor să fumeze în alte locuri 

decât cele stabilite; 

m) asigură prezenţa tuturor studenţilor detaşamentului/companiei la adunările ordonate, cu 

ţinuta şi asigurarea materială stabilită; 

n) urmăreşte menţinerea unui climat civilizat la sala cu mese; 

o) urmăreşte intrarea la timp a studenţilor la orele de curs, respectarea timpului de pauză şi 

efectuarea curăţeniei pe holuri, în grupurile sanitare, în faţa pavilioanelor claselor şi 

amfiteatrelor ; 

p) este obligat să cunoască permanent situaţia răspândirilor studenţilor din 

detaşament/companie; 

q) seara, verifică curăţenia în spaţiile detaşamentului şi asigură stingerea luminii, în 

dormitoare, la ora stabilită prin programul orar; 

r) solicită studenţilor din detaşament/companie respectarea regulilor privind consumul de 

energie electrică şi apă, precum şi alte cerinţe legate de buna păstrare şi folosire a spaţiilor, 

starea de fixaţie, bunurile materiale etc. 

s) pe timpul cât lipseşte, îşi numeşte ca înlocuitor pe unul dintre şefii de clasă; 

ş) execută dispoziţiile decanului facultăţii; 

t) monitorizează modul în care personalul din subordine execută dispoziţiile decanului 

facultăţii. 

Art. 86 Student plutonier major de batalion/monitor de an asigură executarea corectă a 

îndatoririlor de către studenţii din cadrul anului/batalionului şi supraveghează disciplina şi 

menţinerea ordinii interioare, precum şi întreţinerea armamentului şi a celorlalte materiale din 

cadrul formaţiunii de studenţi. 

 

Art. 87 Studentul monitor de an de învăţământ/similar are următoarele atribuţii: 

a) conduce activităţile prevăzute în programul orar, în lipsa instructorului superior de 

an/comandantului de batalion;  

b) aduce la cunoştinţa studenţilor din subordine dispoziţiile/ordinele 

primite de la instructorii superiori/ comandanţii de batalion; 

c) urmăreşte şi asigură încadrarea în program a studenţilor anului/batalionului; 

d) urmăreşte întreţinerea şi exploatarea corectă a spaţiilor repartizate, menţinerea curăţeniei în 

sectoarele destinate anului/batalionului precum şi aplicarea măsurilor de sănătate şi securitate 

a muncii, protecţia mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor; 

e) urmăreşte portul regulamentar al ţinutei de către studenţii anului/batalionului şi respectarea 

de către aceştia a regulilor de politeţe, intervine pentru remedierea deficienţelor constatate; 

f) dimineaţa, la sosirea la serviciu a instructorului superior/comandantului de batalion, îl 

informează despre problemele constatate de personalul din serviciul de permanenţă cu privire 

la ordinea şi disciplina din anul/batalionul respectiv; 

g) conduce personal unele activităţi administrativ–gospodăreşti (curăţenie generală, 

întreţinerea spaţiilor verzi sau a bazei sportive etc.); 

h) să cunoască studenţii cu funcţie de comandă din an/batalion; 
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i) urmăreşte respectarea de către studenţii anului/batalionului a regulilor de igienă individuală 

şi colectivă; 

j) asigură prezenţa studenţilor anului/batalionului la adunările dispuse, cu efectivul complet, 

cu materialele ordonate, în locul şi la ora stabilită; 

k) este obligat să cunoască permanent situaţia răspândirilor studenţilor din an/batalion prin 

comunicarea transmisă de studenţii şefi de detaşament/de clasă; 

l) este obligat să pretindă studenţilor din an respectarea regulilor privind consumul de energie 

electrică şi apă, precum şi alte cerinţe legate de buna păstrare şi folosire a spaţiilor, starea de 

fixaţie, bunurile materiale etc.; 

m) în caz de alertare dispune deplasarea detaşamentelor/companiilor pe locul de adunare cu 

armamentul şi materialele stabilite;  

n) execută dispoziţiile ofiţerului principal de serviciu până la sosirea în Academie a unuia 

dintre instructori/comandanţi; 

o) pe timpul cât lipseşte din Academie, numeşte înlocuitor un student şef de 

detaşament/similar; 

p) execută dispoziţiile decanului facultăţii; 

r) monitorizează modul în care personalul din subordine execută dispoziţiile decanului 

facultăţii. 
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CAPITOLUL VI  

 

RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI DISCIPLINARE 

Secţiunea 1 

 

Recompense acordate studenţilor 

 

 

Art. 88 Recompensele se acordă pentru: 

a) acte de eroism, curaj, devotament şi iniţiativă manifestate în îndeplinirea misiunilor sau 

stagiilor de practică;  

b) rezultate foarte bune obţinute constant la învăţătură;  

c) rezultate foarte bune la concursurile profesionale, cultural-sportive interne şi internaţionale;  

d) realizări remarcabile în creaţia ştiinţifică şi tehnică;  

e) fapte deosebite în acţiunile de salvare a populaţiei şi a bunurilor; 

f) îndeplinirea exemplară a sarcinilor primite; 

g) rezultate excepţionale la absolvirea programului de studii;   

h) implicarea în activităţile circumscrise cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi manifestărilor 

ştiinţifice universitare;  

i) implicarea în activităţile ştiinţifice desfăşurate la nivelul departamentelor, facultăţilor sau 

Academiei;  

j) alte activităţi care constituie exemple demne de urmat de către ceilalţi studenţi sau care 

contribuie la promovarea imaginii facultăţii ori Academiei. 

Art. 89 Recompensele ce se acordă studenţilor sunt:  

a) mulţumiri scrise/verbale; 

b) permisii de merit; 

c) premii în bani sau obiecte - se acordă în conformitate cu normele legale. Obiectele, pe 

care se pot grava înscrisuri, pot fi de utilitate personală sau simbolice; 

d) expunerea fotografiei la panoul de onoare al subunităţii/batalionului; 

e) fotografierea lângă Drapelul unităţii desfăşurat – ulterior, fotografia se afişează la 

panoul de onoare al Academiei/detaşamentului/batalionului; 

f) evidenţierea în faţa formaţiunii de studenţi sau a Consiliului facultăţii; 

g) scrisori de mulţumire – adresate părinţilor, soţului/soţiei sau, după caz, altei rude a 

studentului recompensat; acestea pot însoţi o altă recompensă ; 

h) burse de merit - se acordă studenţilor în funcţie de rezultatele la învăţătură, 

comportament, şi la alte activităţi de cercetare ştiinţifică, cultural-artistice şi sportive, conform 

metodologiilor în vigoare; 

i) diplome de merit sau distincţii; 

j) însemne onorifice (ecusoane, insigne etc.) - se acordă în urma concursurilor de 

specialitate, competiţiilor sportive sau cultural-educative, pentru rezultate deosebite în 

activitatea universitară şi ca urmare a îndeplinirii unor misiuni deosebite; 

k) conferirea unor titluri de onoare sau decoraţii – se conferă pentru servicii excepţionale 

aduse statului român, pentru acte de eroism, conform legii; 

l) citarea prin Dispoziţie Zilnică a Rectorului Academiei; 

m) înscrierea pe placa de onoare a gradului, numelui şi prenumelui studenţilor şefi de 

promoţie se acordă şefilor de promoţie, la absolvirea studiilor; 

n) înaintarea în gradul următor-se acordă în funcţie de rezultatele la învăţătură şi situaţia 

disciplinară, la promovarea anului de studiu. 

o) ridicarea unei sancţiuni disciplinare acordate anterior – determină încetarea imediată a 

valabilităţii sancţiunii disciplinare şi a efectelor ei. Este recomandabil ca ridicarea unei 

sancţiuni disciplinare să preceadă acordarea altei recompense. 
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Art. 90 (1) Recompensele se acordă de către decanul facultăţii la propunerea cadrelor 

didactice din Academie, a şefilor/instructorilor superiori/comandaţilor de batalion sau din 

oficiu. 

(2) Recompensele pot fi acordate şi de Rector prin Dispoziţie zilnică. 

(3) Recompensa „ridicarea unei sancţiuni disciplinare acordate anterior” poate fi acordată 

numai de către persoana care a aplicat sancţiunea, sau de persoanele ierarhic superioare 

acesteia. 

(4) Recompensele se acordă fără părtinire, diferenţiat şi, după caz, individual sau în grup. 

(5) Pentru aceeaşi faptă se acordă o singură recompensă. 

(6) Evidenţa recompenselor se ţine la nivel de subunitate, în dosarul cu starea şi practica 

disciplinară. 

(7) Recompensele se consemnează de către instructorul superior de an/comandantul de 

batalion în fişele individuale de cunoaştere ale studenţilor. 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Abateri şi sancţiuni disciplinare aplicate studenţilor 

Art. 91 (1) Abaterea disciplinară constituie singurul temei juridic al răspunderii disciplinare.  

(2) Sancţiunile disciplinare ce se pot aplica studenţilor sunt: 

a) avertisment; 

b) avertisment scris; 

c) retrogradarea în grad; 

d) înlocuirea din funcţia de conducere; 

e) suspendarea bursei de merit pe o perioadă de la una la trei luni; 

f) preaviz de exmatriculare; 

g) exmatricularea.   

 

Art. 92 (1) Principalele abateri săvârşite de studenţi care se sancţionează disciplinar, sunt: 

a) abateri privind compromiterea sau lezarea onoarei şi demnităţii de student prin: 

1. folosirea de practici disciplinare neregulamentare sau abuzul de autoritate, în cazul 

studenţilor cu funcţii de conducere; 

2. prezentarea cu rea credinţă de rapoarte, scrisori, cereri ori sesizări individuale sau de 

petiţii în grup, neconforme cu realitatea; 

3. tulburarea ordinii şi liniştii publice sau a ordinii interioare; 

4. refuzul de a se legitima la cererea comandanţilor şi superiorilor în grad sau a persoanelor 

cu drept de control;  

5. lipsa de respect manifestată faţă de membrii comunităţii academice, 

comandanţi/instructori şi faţă de autorităţi;    

6. nerespectarea normelor de convieţuire în instituţie şi societate,în situaţia în care se 

prejudiciază imaginea Academiei; 

7. nerespectarea regulilor de igienă individuală şi colectivă; 

8. manifestarea, în public, a opiniilor care ar prejudicia sau compromite imaginea Academiei, 

a M.A.I. sau a altor instituţii publice; 

9. nerespectarea dispoziţiilor legale privind exprimarea opiniilor politice; 

10. difuzarea unor materiale cu caracter obscen; 

11. apariţia în posturi indecente în diferite reviste, pe site-uri sau în public; 

12. strângerea de sume de bani, bunuri sau alte valori pentru activităţile de protocol, cu ocazia 

desfăşurării prelegerilor, seminariilor, colocviilor, examenelor sau pentru alte activităţi; 

13. oferirea sau trimiterea de cadouri instructorilor (şefilor) sau superiorilor în grad/funcţie. 

14. scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereţii clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de 

folosinţă comună aflate în interiorul ori în afara Academiei  sau deteriorarea prin orice 

mijloace a acestora.  

15. prezentarea în Academie în vădită stare de beţie; 
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16. introducerea sau consumul fără drept, în incinta Academiei a băuturilor alcoolice; 

17. tentativa dovedită de fraudă la examene, colocvii, proiecte şi lucrări practice. 

 

b) abateri în exercitarea atribuţiilor funcţionale:  

1. neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor;  

2. neglijenţă în menţinerea permanentă a ordinii şi curăţeniei în spaţiile interioare şi exterioare 

date în folosinţă; 

3. neglijenţă în întreţinerea armamentului şi tehnicii specifice sau întrebuinţarea acestora fără 

autorizare ori fără aprobare;  

4. ruperea de sigilii sau deschiderea neautorizată a corespondenţei oficiale; 

5. introducerea fără aprobare a unei persoane neautorizate, în Academie; 

6. blocarea căilor de acces în spaţiile Academiei; 

7. încălcarea regulilor privind confidenţialitatea activităţilor profesionale; 

8. degradarea sau distrugerea, cu intenţie, a  unor bunuri materiale din patrimoniul Academiei 

sau terţilor; 

9. utilizarea telefoanelor mobile şi a altor mijloace tehnice de comunicare la distanţă în timpul 

activităţilor didactice, fără acordul cadrului didactic, precum şi deţinerea în locurile unde este 

interzisă folosirea acestora;  

10. încălcarea prevederilor ce reglementează utilizarea actelor de identificare specifice şi/sau 

a portului ţinutei. 

 

c) abateri de la regulile de îndeplinire a misiunilor/activităţilor: 

1. absenţa nejustificată din Academie, până la 24 de ore;  

2. întârzierea / absenţa nemotivată, în mod repetat, de la activităţile din programul orar al 

Academiei ori de la alte activităţi stabilite;  

3. întârzieri în executarea sau transmiterea ordinelor / dispoziţiilor primite;  

4. neîndeplinirea misiunii, din motive culpabile, în condiţiile ordonate; 

5. nerespectarea atribuţiilor în executarea serviciului de permanenţă; 

6. sustragerea de la îndeplinirea serviciului sau de la desfăşurarea activităţilor administrative; 

7. nerespectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, protecţie a mediului şi a celor de 

prevenire şi stingere a incendiilor; 

8. părăsirea fără aprobare a Academiei sau a locului de dispunere (tabere, misiuni, stagii de 

practică etc.); 

9. pătrunderea fără autorizare într-un loc cu acces limitat, semnalizat sau cunoscut în acest 

sens. 

10. instigarea altor studenţi sau favorizarea acestora la săvârşirea de fapte care constituie 

abateri disciplinare;  

11.încălcarea dispoziţiilor rectorului, decanului sau instructorilor superiori de 

an/comandanţilor de batalion. 

Art. 93 (1) Constituie, de asemenea, abateri disciplinare următoarele fapte: 

1. aducerea şi difuzarea în Academie de materiale care, prin conţinutul lor, atentează la 

independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care instigă la violenţa şi 

intoleranţa; 

2. săvârşirea unor acte de violenţă fizică împotriva oricărui membru al comunităţii 

universitare; 

3. provocarea sau participarea voluntară la tulburarea ordinii şi liniştii publice, în spaţiul 

universitar; 

4. prezentarea sub influenţa substanţelor psihoactive, introducerea ori consumul, în incinta 

Academiei unor asemenea  substanţe interzise de lege sau care au regim special; 

5. părăsirea incintei Academiei fără drept, precum şi pătrunderea/părăsirea în/din incinta 

Academiei prin orice mod/loc decât cele autorizate; 
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6. întrebuinţarea de cuvinte sau gesturi ameninţătoare, obscene sau insultătoare la adresa 

membrilor comunităţii academice, personalului Academiei sau a reprezentanţilor autorităţilor 

ori instituţiilor publice; 

7. nerespectarea prevederilor legale privind informaţiile clasificate; 

8. apartenenţa la secte sau organizaţii ilegale; 

9. apartenenţa la partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori desfăşurarea propagandei 

prin orice mijloace sau alte activităţi în favoarea acestora ori a unui candidat independent 

pentru funcţii publice; 

10. depunerea candidaturii pentru a fi ales în administraţia publică locală sau în Parlamentul 

României ori în calitate de Preşedinte al României; 

11. declararea sau participarea la grevă; 

12. instigarea altor studenţi sau favorizarea acestora la săvârşirea de fapte care constituie 

abateri disciplinare grave;  

13.  sustragerea de bani, bunuri şi obiecte de la colegi sau din patrimoniul Academiei;  

14. deţinerea şi utilizarea telefoanelor mobile şi a altor mijloace tehnice de comunicare la 

distanţă, la examene sau concursuri; 

15. frauda la examene, colocvii, proiecte şi lucrări practice; 

16. nerespectarea prevederilor privind fumatul în spaţii închise; 

17. participarea sau aderarea la manifestări contrare legii ori  exprimarea în public a  unor 

opinii discriminatorii, faţă de anumite persoane, grupuri de persoane sau entităţi sociale. 

 

(2) Constituie abateri disciplinare şi: 

1. încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 75 din prezentul Regulament; 

2. nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art. 76 din prezentul Regulament; 

3. nerespectarea dispoziţiilor privind ordinea interioară prevăzute în Capitolul VII, Secţiunea I 

,,Relaţii de subordonare. Darea şi executarea dispoziţiilor / ordinelor”; 

4. nerespectarea dispoziţiilor privind ordinea interioară prevăzute în Capitolul VII, Secţiunea 

a II-a ,,Reguli de comportare a studenţilor”; 

5. nerespectarea dispoziţiilor privind ordinea interioară prevăzute în Capitolul VII, Secţiunea 

a III-a ,,Cazarea studenţilor în Academia de Poliţie”; 

6. nerespectarea dispoziţiilor privind ordinea interioară prevăzute în Capitolul VII, Secţiunea 

a IV-a ,,Studenţii decazarmaţi ”; 

7. nerespectarea dispoziţiilor privind ordinea interioară prevăzute în Capitolul VII, Secţiunea 

a V-a ,,Ţinuta stundenţilor”; 

8. nerespectarea dispoziţiilor privind ordinea interioară prevăzute în Capitolul VII, Secţiunea 

a VI-a ,,Studiu individual”; 

9. nerespectarea dispoziţiilor privind ordinea interioară prevăzute în Capitolul VII, Secţiunea 

a VIII-a ,,Asistenţa de sănătate”; 

10. nerespectarea dispoziţiilor privind ordinea interioară prevăzute în Capitolul VII, Secţiunea 

a XII-a ,,Rapoarte (cereri)”; 

11. nerespectarea dispoziţiilor privind ordinea interioară prevăzute în Capitolul VII, Secţiunea 

a XIII-a ,,Protecţia informaţiilor clasificate”. 

Art. 94 (1) Faptele de la art. 92 şi art. 93 constituie abateri disciplinare dacă nu au fost 

săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate contravenţii sau 

infracţiuni.  

(2) Declanşarea şi desfăşurarea procedurii disciplinare  se suspendă până la rămânerea 

definitivă a hotărârii instanţei de judecată.    

(3) În situaţia în care fapta săvârşită are caracter penal/contravenţional şi, pe lângă aceasta, a 

comis şi alte abateri disciplinare, pentru acestea din urmă operează procedura disciplinară 

obişnuită. 
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(4) Dacă nu sunt întrunite condiţiile pentru angajarea răspunderii penale/contravenţionale, iar 

fapta studentului poate fi încadrată ca abatere disciplinară se va declanşa procedura 

disciplinară, conform prezentului regulament. 

(5) Existenţa răspunderii penale/contravenţionale/materiale a faptei săvârşite nu înlătură 

răspunderea disciplinară. 

 

Art. 95 (1) Sancţiunea disciplinară aplicabilă se stabileşte gradual, în raport cu gravitatea 

abaterii disciplinare săvârşite de student, numai după ce s-a probat vinovăţia celui/celei în 

cauză, avându-se în vedere următoarele:  

a) împrejurările în care a fost săvârşită fapta ce constituie abatere disciplinară; 

b) gradul de vinovăţie a studentului/studentei; 

c) consecinţele abaterii disciplinare, precum şi diligenţele celui/celei în cauză, depuse pentru 

limitarea/eliminarea acestora; 

d) comportarea generală a studentului/studentei; 

e) atitudinea şi conduita celui/celei în cauză pe timpul  cercetării disciplinare, după caz. 

f) sancţiunile disciplinare aplicate anterior acestuia/acesteia. 

(2) În cazul săvârşirii concomitente de către acelaşi student a mai multor abateri disciplinare 

se aplică o singură sancţiune, cu respectarea principiului gradualităţii. 

(3) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 91 alin. (2), lit. a)-f) se radiază în termen de 6 luni 

de la aplicare. 

 

Art. 96 (1) Sancţiunile disciplinare prevăzute de art. 91 alin. 2 lit. c) - g) pot fi dispuse numai 

după efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile, de către comisia de disciplină.  

(2) În sensul alin. (1), Consiliul facultăţii stabileşte componenţa Comisiei de cercetare 

disciplinară prealabilă formată din 3 sau 5 membri, astfel: 

a) preşedinte – un cadru didactic, membru al Consiliului facultăţii; 

b) membri – un student membru al Consiliului facultăţii şi unu sau 3 cadre didactice. 

 

(3) Activitatea comisiei are la bază următoarele principii: 

a) prezumţia de nevinovăţie;  

b) dreptul la apărare;  

c) celeritatea cercetării;  

d) contradictorialitatea.  

e) principiului gradualității. 

(4) În vederea desfăşurării cercetării, comisia va convoca studentul în scris, precizându-se 

data, ora şi locul desfăşurării activităţii comisiei. 

(5) Prezenţa studentului în faţa comisiei de disciplină este obligatorie. Neprezentarea 

studentului la convocarea făcută în condiţiile alin. 4, fără un motiv întemeiat nu suspendă 

cercetarea disciplinară prealabilă şi dă dreptul comisiei să continue procedura.  

(6) În perioada internării în spital, în timpul vacanţelor sau al permisiilor, în stagiul de 

practică, precum şi în perioada efectuării concediului medical de către studentul în cauză, 

cercetarea disciplinară se suspendă.  

(7) În cursul cercetării disciplinare prealabile, conform principiilor reglementate la alin. 3, 

studentul are dreptul să fie asistat de către un alt student sau de către un cadru didactic ales, să 

formuleze şi să susţină apărările, să propună toate probele pe care le consideră necesare. 

(8) Comisia de disciplină cercetează împrejurările săvârşirii faptei şi pe baza unei hotărâri 

motivate, adoptate cu majoritatea simplă a membrilor comisiei, constată vinovăţia sau 

nevinovăţia celui/celei în cauză şi propune sancţiunea aplicabilă, după caz. 

(9) Hotărârea motivată a Comisiei cuprinde: descrierea faptei ce constituie abatere 

disciplinară, persoanele implicate, încadrarea juridică a faptelor reţinute cu indicarea probelor 

şi a dovezilor pe care se întemeiază, aprecieri privind modul de apărare, atitudinea şi conduita 

studentului cercetat, constatarea privind vinovăţia/nevinovăţia persoanei în cauză, precum şi 

propunerea sancţiunii aplicabile.  
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(10) În cazul aplicării sancţiunilor disciplinare prevăzute la art. 91 alin. 2 lit. c) – g), în baza 

Raportului motivat al Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă, Consiliul stabileşte 

sancţiunea prin hotărâre, în temeiul căreia decanul facultăţii emite Decizia de sancţionare 

(conform modelului de la anexa 1). 

(11) În cazul propunerii aplicării sancţiunii de exmatriculare (întocmită conform modelului de 

la anexa 2) Comisia de disciplină va trimite Consiliului Facultăţii, în termen de 2 zile 

lucrătoare de la data adoptării, hotărârea prevăzută la alin. 8, precum şi dosarul cauzei.  

(12) Consiliul Facultăţii va confirma, respectiv infirma, după caz, hotărârea comisiei de 

disciplină. În termen de 2 zile lucrătoare, consiliul facultăţii va transmite Senatului Academiei 

hotărârea de confirmare/infirmare, precum şi dosarul cauzei. 

(13) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului şi a hotărârii de 

confirmare/infirmare prevăzută la alin.11, Senatul va adopta  hotărârea privind aplicarea sau 

nu a sancţiunii disciplinare a exmatriculării. În hotărârea de exmatriculare va fi prevăzută, 

după caz şi obligativitatea restituirii cheltuielilor de întreţinere pe perioada şcolarizării, cu 

respectarea prevederilor în vigoare. 

(14) În cel mult 2 zile lucrătoare de la adoptarea hotărârii de  aplicare a sancţiunii disciplinare 

a exmatriculării, Preşedintele Senatului  transmite hotărârea şi dosarul cauzei Serviciului 

Management Resurse Umane pentru emiterea deciziei de exmatriculare. 

(15) Decizia de exmatriculare prevăzută la alin. 14 se întocmeşte de către personalul 

specializat din cadrul Serviciului Management Resurse Umane şi se semnează de către 

Rectorul Academiei, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii hotărârii 

Senatului Universitar. 

(16) Deciziile de sancţionare disciplinară se comunică, în scris, celor în cauză. 

Art. 97 (1) Sancţiunile se aplică de către decanul facultăţii la propunerea cadrelor didactice 

din Academie, a instructorilor superiori/comandaţilor de batalion sau din oficiu. 

(2) Sancţiunile disciplinare pot fi aplicate şi de Rector prin Dispoziţie zilnică. 

(3) Sancţiunile disciplinare se contestă la Consiliul facultăţii, cu excepţia sancţiunii de 

exmatriculare prevăzută de art. 91 alin. 2 lit. h), care se contestă la Senatul Universitar. 

(4) În cazul constatării unei fapte de indisciplină a unui student, de către un cadru din 

Academia de Poliție, acesta din urmă va reține carnetul studentului/legitimația, și va informa 

comandantul/instructorul acestuia, odată cu predarea documentului de legitimare. 

 

Art. 98 (1) Decizia de sancţionare pentru sancţiunile disciplinare prevăzute de art. 91 alin. 

(2), cu excepţia lit. h), va fi emisă în termen de cel mult 60 de zile de la data sesizării 

Decanului facultăţii, conform prevederilor art. 96 alin. (2). 

(2) Decizia de exmatriculare se emite cu respectarea termenelor prevăzute la art. 96 alin. (11) 

- (15), dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

(3) Perioada internării în spital, precum şi cea a efectuării concediului medical de către 

studentul în cauză suspendă termenele prevăzute la alin.1 şi alin. 2.   

(4) Decizia de exmatriculare cuprinde, în mod obligatoriu: 

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară sau a faptei care, fără să constituie 

abatere disciplinară, atrage exmatricularea, după caz; 

b) precizarea prevederilor din lege, actele normative interne şi/sau din prezentul regulament, 

după caz, care au fost încălcate de student; 

c) temeiul de drept în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară; 

d) menţiuni referitoare la obligativitatea restituirii cheltuielilor de întreţinere pe perioada 

şcolarizării; 

e) data şi, după caz, gradul militar cu care este trecut în rezervă studentul exmatriculat, dacă 

această măsură este aplicată după promovarea Anului I de studii. 

f) termenul în care exmatricularea poate fi contestată; 

g) instanţa competentă la care exmatricularea poate fi contestată. 

(5) Decizia de exmatriculare se comunică în scris studentului în cel mult 5 zile lucrătoare de 

la data emiterii. 
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(6) Studentul sancţionat se poate adresa instanţei de contencios administrativ. 

Art. 99 Dacă faptele care fac obiectul cercetării disciplinare prealabile constituie infracţiuni, 

Academia va sesiza  de îndată organul de urmărire penală. 

 

Art.  100 (1) Nivelul disciplinei se analizează la fiecare structură în cadrul activităţii de 

evaluare periodică, astfel:  a) la clasă/pluton - zilnic; 

b) la detaşament/companie - săptămânal; 

c) la an de studiu/batalion - semestrial; 

d) la nivel de facultate - la sfârşitul anului de învăţământ. 

(2) Evidenţa sancţiunilor disciplinare se ţine la nivel de an de 

studiu/batalion/detaşament/companie în dosarul cu starea şi practica disciplinară. 

(3) Raportul privind analiza prevăzută la alin. 1 lit. b) se întocmeşte pentru o săptămână, de 

luni până vineri, în mod detaliat pe zile, de către monitorul de an, care o va prezenta decanului 

în fiecare zi de luni. 

(4) Dacă în urma raportului prevăzut la alin. 3 decanul apreciază că nivelul disciplinei nu se 

încadrează în parametrii manageriali ai facultăţii, acesta poate dispune suspendarea facilităţii 

prevăzută la art. 158 alin 3, pentru o perioadă proporţională cu gravitatea situaţiei. 

Art. 101 Sancţiunile disciplinare se vor consemna de către instructorul superior de 

an/comandantul de batalion  în fişele de evidenţă individuale ale studenţilor. 
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CAPITOLUL VII  

 

ORDINEA INTERIOARĂ 

 

Secţiunea 1  

Relaţiile de subordonare. Darea şi executarea dispoziţiilor/ordinelor 

 

Art. 102 (1) Relaţiile de acest tip se statornicesc prin sistemul de conexiuni interumane 

determinat de specificitatea activităţii desfăşurate, în limitele regulilor impuse de activitatea 

Academiei de Poliţie. Ele se bazează pe siguranţă, încredere şi respect, se obţin şi se 

consolidează prin activităţile de pregătire permanentă şi prin îndeplinirea îndatoririlor. 

(2) Esenţa acestor relaţii se află în nevoia de reacţie promptă,  tenace şi necondiţionată, în 

orice situaţie, iar forma lor concretă de manifestare se regăseşte în subordonarea ierarhică 

conştientă şi desfăşurarea tuturor activităţilor în baza unor planuri sau acţiuni unitare rapide, 

fundamentate prin dispoziţie/ordin, ca instrument exclusiv al practicii şi ca expresie 

nemijlocită a legii. 

Art. 103 După funcţia pe care sunt încadraţi, cadrele şi studenţii Academiei sunt, unii faţă de 

alţii, şefi/comandanţi, subordonaţi şi egali în funcţie. 

 

Art. 104 Instructorul superior de an/comandantul de batalion este şef nemijlocit al studenţilor, 

iar persoanele cu funcţii superioare acestuia sunt şefi direcţi.  

 

Art. 105 (1) Dispoziţia/ordinul este o prevedere imperativă, dată în conformitate cu actele 

normative şi stă la baza oricărei activităţi în Academie. 

(2) Şefii au dreptul să dea dispoziţii/ordine şi sunt obligaţi să controleze executarea lor. 

Aceştia poartă întreaga răspundere pentru legalitatea şi urmările dispoziţiilor date.  

(3) Dacă dispoziţia/ordinul primită/primit nu este legală/legal, studentul este obligat să 

raporteze verbal persoanei de la care o primeşte, indicând prevederile legale pe care le 

încalcă.  

Art. 106 (1) Pe linie de subordonare, dispoziţiile se dau, de regulă, prin decanul facultăţii şi 

instructorul superior de an/comandantul de batalion. 

(2) În situaţii deosebite, când un superior dă o dispoziţie unui student în mod direct, studentul 

care a primit dispoziţia o execută şi îl informează de îndată decanul facultăţii şi instructorul 

superior de an/comandantul de batalion. 

(3) După primirea dispoziţiei/ordinului studentul răspunde: “Am înţeles!”, apoi trece la 

executarea acesteia/acestuia. Dacă nu a înţeles dispoziţia/ordinul primită/primit raportează: 

“Nu am înţeles. Vă rog să repetaţi dispoziţia/ordinul.”. După executarea sarcinilor primite, 

studentul este obligat să raporteze de îndeplinire persoanei care i-a dat dispoziţia/ordinul. 

Art. 107 (1) Când un student este în curs de executare a unei dispoziţii/ordin şi primeşte de la 

un superior o altă dispoziţie/ordin, care împiedică executarea dispoziţiei primite anterior, 

raportează despre aceasta celui care i-a dat noua dispoziţie/ordin, iar dacă acesta îşi menţine 

dispoziţia dată, studentul o execută. 

(2) După executarea noii dispoziţii/ordin, studentul raportează atât superiorului care a dat-o, 

cât şi instructorului (cadrului didactic) care a dat prima dispoziţie/ordin. 

 

Secţiunea a 2-a  

Reguli de comportare a studenţilor 

Art. 108 (1) Salutul constituie un semn de onoare şi respect, pe care studenţii sunt obligaţi să 

îl acorde personalului instituţiei, precum şi unii faţă de alţii. 

(2) Studenţii pot saluta cu capul acoperit sau descoperit, după caz. 

(3) Salutul se execută individual, din proprie iniţiativă, în următoarele situaţii: 

a) la activităţi festive/oficiale 
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b) când se intonează Imnul naţional al României sau al altor state; 

c) la trecerea Drapelului de luptă ; 

d) la darea raportului; 

e) la prezentarea în faţa superiorului; 

f) la trecerea pe lângă personalul cu grade militare /poliţieneşti al instituţiei; 

g) ca răspuns la salutul altui coleg sau inferior în funcţie/grad; 

h) cortegiilor funerare însoţite de trupe, la întâlnirea cu acestea. 

(4) Studentul nu salută în următoarele situaţii: 

a) când se află la conducerea autovehiculului; 

b) când lucrează şi darea salutului poate produce accidente; 

c) când este pe aliniamentul de tragere sau pe timpul executării unor tratamente medicale; 

d) când se află într-un locaş de cult; 

e) când se află la servitul mesei. 

Art. 109 Când sunt în uniformă, studenţii salută superiorii prin ducerea energică a mâinii 

drepte la coifură (şapcă, beretă etc), iar când sunt descoperiţi, prin ducerea energică a mâinii 

drepte la tâmplă, concomitent cu întinderea mâinii stângi pe lângă corp.  

 

Art. 110 (1) Pentru superiorii poliţişti sau militari, studenţii vor folosi următoarea formulă de 

salut: “Să trăiţi, domnule (doamnă)....(gradul) !”. 

(2) Pentru personalul civil, studenţii vor folosi formula de salut: ”Bună ziua, 

domnule/doamnă/!” 

(3) Când sunt în ţinută civilă salutul individual se efectuează prin adoptarea unei poziţii 

decente, studenţii rostind  formula de salut, conform alin.1 sau  alin. 2, după caz. 

Art. 111 Când studenţii sunt în formaţie, conducătorul activităţii dă comanda: 

,,Grupă/pluton/companie/ detaşament/batalion – Atenţiune!”, la care studenţii iau poziţia 

drepţi. Conducătorul activităţii se întoarce apoi cu faţa către persoana care urmează a fi 

salutată şi o salută. Dacă formaţia este salutată răspunde la salut cu formula ,,Să trăiţi!”. 

 

Art. 112 Când studenţii sunt în deplasare cu formaţia, salutul va fi acordat numai de către 

conducătorul activităţii. Persoana salutată, indiferent de gradul profesional/militar şi funcţie, 

este obligată să răspundă la salut. 

Art. 113 (1) Formaţiunile/subunităţile de studenţi dau onorul: 

a) Preşedintelui României, Preşedinţilor Camerelor Parlamentului, Prim-ministrului 

Guvernului României, Ministrului Afacerilor Interne; 

b) la intonarea Imnului naţional al României şi a imnurilor altor state, în cadrul unor 

festivităţi oficiale; 

c) Drapelelor de luptă; 

d) monumentelor şi mormintelor eroilor, potrivit reglementărilor în domeniu; 

e) altor subunităţi în formaţie, pe jos sau la întâlnirea cu acestea; 

f) la predarea/preluarea comenzii Academiei; 

g) tuturor ofiţerilor superiori în grad şi funcţie celui care comandă formaţieunea/subunitatea; 

h) cortegiilor funerare însoţite de trupe, la întâlnirea cu acestea. 

(2) Când se intonează Imnul naţional al României sau imnurile altor state, studenţii în ţinută, 

aflaţi în afara formaţiei, se opresc şi salută, iar cei care sunt în ţinută civilă se opresc şi iau 

poziţia „drepţi”. 

Art. 114 Nu se dă onorul: 

a) pe timpul desfăşurării aplicaţiilor; 

b) pe aliniamentele de tragere, în timpul executării şedinţelor de tragere; 

c) pe timpul activităţilor administrative şi în laboratoare; 

d) pe timpul susţinerii examenelor în încăperi; 

e) în intervalul dintre stingere şi deşteptare; 

f) pe timpul participării la funeralii; 
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g) în încăperi cu răniţi şi bolnavi; 

h) în lăcaşurile de cult; 

i) când se află la servitul mesei. 

Art. 115 (1) În timpul ceremonialelor religioase, cu excepţia femeilor, tot personalul poartă 

capul descoperit. 

(2) Când un student este felicitat sau i se aduc mulţumiri, acesta răspunde: ”Servesc Patria!”. 

(3) Când nu sunt în formaţie şi nu toţi studenţii au observat persoana îndreptăţită de a i se 

acorda respectul cuvenit, cel care observă primul îi previne pe colegi prin comanda 

“Atenţiune!”, cu o tonalitate care să-l facă auzit de toţi colegii, aceştia se întorc cu faţa către 

persoana respectivă, iau poziţia drepţi şi aşteaptă trecerea persoanei sau rostirea de către 

persoană a comenzii ,,Continuaţi!”. Se exceptează situaţiile în care studenţii sunt la curăţatul 

armamentului, în sala de mese (pe timpul servirii hranei) sau desfăşoară activităţi sportive 

organizate. 

(4) La intrarea/ieşirea în/din încăpere studenţii sunt obligaţi să dea întâietate superiorilor şi 

studentelor. 

(5) La trecerea unui superior pe hol, studenţii sunt obligaţi să se retragă în lateral şi să salute. 

(6) La trecerea printre doi superiori, studentul trebuie să ceară permisiunea de a trece. 

(7) În nicio împrejurare studentul nu va intra într-o încăpere în care se află un superior, fără a 

bate la uşă şi a primi permisiunea de intrare. Înainte de intrare, studentul se va descoperi.  

(8) În nicio împrejurare, studentul nu va întinde mâna superiorului în semn de salut, ci va 

aştepta ca acest gest să fie făcut de superior. 

(9) În prezenţa superiorilor, studenţilor le este interzis să fumeze, să ţină mâinile în buzunare, 

sau să consume băuturi, fără încuviinţarea acestora.  

(10) În nicio împrejurare, nu se permite studenţilor să folosească un limbaj trivial sau care să 

aducă atingere standardelor de morală ale comunităţii universitare. 

Art. 116 Studentul se prezintă în faţa instructorului/comandantului nemijlocit: 

a) la plecarea în misiune, permisie, învoire sau în concediu medical, precum şi la înapoiere; 

b) la plecarea (înapoierea) în (din) spital; 

c) dacă este chemat; 

d) când are probleme de raportat. 

Art. 117 (1) Când este chemat în faţa unui şef sau superior în grad profesional/militar 

(funcţie), studentul procedează astfel (în funcţie de locul unde se află): 

a) în afara încăperilor - studentul se opreşte la doi - trei paşi în faţa şefului (superiorului), ia 

poziţia drepţi, salută şi se prezintă cu formula: „Domnule (doamnă) … (gradul 

profesional/militar) sunt studentul …, m-am prezentat din dispoziţia/ordinul dumneavoastră 

(şi motivul pentru care a fost chemat)!” 

b) în încăperi - studentul se descoperă, pune şapca (bereta, cascheta) în mâna stângă, îşi 

verifică ţinuta, bate la uşă, aşteaptă să i se răspundă, şi după ce primeşte permisiunea intră în 

încăpere, ia poziţia drepţi şi se adresează, folosind formula de mai sus. 

(2) Când doreşte să comunice o problemă din proprie iniţiativă, studentul va proceda (în 

funcţie de locul unde se află), astfel: 

a) în afara încăperilor - studentul se opreşte la doi - trei paşi în faţa şefului (superiorului), ia 

poziţia drepţi, salută şi se prezintă cu formula: „Domnule/doamnă … (gradul 

profesional/militar) sunt studentul …, vă rog să-mi permiteţi să vă raportez/  aduc la 

cunoştinţă faptul că … 

b) în încăperi - studentul se descoperă, pune şapca (bereta, etc.) în mâna stângă, îşi verifică 

ţinuta, bate la uşă, aşteaptă să i se răspundă, şi după ce primeşte permisiunea intră în încăpere, 

ia o poziţie decentă ia poziţia drepţi şi se adresează, folosind formula de mai sus.  

(3) Când se prezintă unui instructor superior de an sau superior în grad care îl cunoaşte, 

studentul nu îşi mai spune gradul şi numele. 



33 

 

Art. 118 Regulile prezentate anterior sunt valabile atât pentru comunicarea problemelor de 

serviciu, cât şi a celor personale. 

 

Art. 119 (1) Studenţii sunt obligaţi să se adreseze instructorului sau superiorului în grad cu 

pronumele personal de politeţe“Dumneavoastră”. 

(2) Când se adresează instructorilor superiori de an sau superiorilor în grad, studenţii adaugă 

înaintea gradului cuvântul: “Domnule /doamnă”. 

(3) Când un student doreşte să se adreseze, în prezenţa instructorului superior de an sau a unui 

superior în grad, unui cadru (mai mic în grad sau funcţie) sau altui student, salută, apoi cere 

permisiunea acestuia, astfel: “Domnule doamnă,  ……(gradul profesional/militar) ........., vă 

rog să îmi permiteţi să mă adresez domnului (doamnei, domnişoarei) (gradul 

profesional/militar) .........”.  

Art. 120 (1) Pe stradă, în instituţii publice, săli de aşteptare, gări, parcuri, stadioane şi unităţi 

sanitare, studenţii în uniformă salută prin ducerea mâinii drepte la coifură sau în dreptul 

tâmplei, dacă sunt descoperiţi. 

(2) La intrarea în săli de spectacole sau în localuri publice, studentul se descoperă, iar când 

trece pe lângă un superior în grad, salută prin înclinarea capului. 

(3) Atunci când pe lângă un student aflat într-o sală de spectacole sau într-un local public 

trece un superior în grad, acesta, fără a se ridica în picioare, salută prin înclinarea capului.  

Art. 121 (1) Pe trotuar, cel care însoţeşte superiorul în grad va merge pe partea dinspre 

carosabil, iar când sunt mai mulţi studenţi, superiorul în grad va fi încadrat de aceştia. 

(2) Dacă la întâlnirea cu un superior în grad, studentul nu poate trece pe lângă acesta din 

cauza spaţiului îngust, el este obligat să îi lase trecerea liberă; dacă este necesar ca superiorul 

în grad să fie depăşit, trebuie să i se ceară permisiunea, astfel: “Domnule (doamnă,) …(gradul 

profesional/militar), vă rog să îmi permiteţi să trec”. 

Art. 122 Cu ocazia unor evenimente în activitatea profesională sau de familie/ religioase, 

studenţii pot adresa felicitări/urări superiorilor în grad/funcţie. 

 

Secţiunea a 3-a  

Cazarea studenţilor în Academie 

Art. 123 (1) Studenţii vor  întreţine  permanent curăţenia în  spaţiile interioare şi exterioare. 

(2) Dacă se constată că spaţiile nu au fost întreţinute corespunzător, instructorul superior de 

an/comandantul de batalion poate hotărî remedierea neajunsurilor, fără afectarea procesului de 

învăţământ. 

 

Art. 124 (1)  Cazarea studenţilor se asigură în spaţiile destinate, bărbaţii separat de femei, 

potrivit specializării şi anului din care fac parte.  

(2) Mutarea mobilierului dintr-o cameră în altă cameră sau într-un alt pavilion se face numai 

cu aprobarea instructorului de an/comandant de batalion.  

Art. 125 (1) Încăperile ocupate de studenţi trebuie să aibă două rânduri de chei, un rând fiind 

păstrat la studentul de serviciu, iar al doilea rând la instructorul superior de an/comandantul de 

batalion.  

(2) Când studenţii pleacă în vacanţă sau în stagiul de practică, un rând de chei se predă la 

ofiţerul de serviciu principal. 

 

Secţiunea a 4-a  

Studenţii decazarmaţi 

 

Art. 126 (1) În primele 10 zile ale fiecărui an universitar, Consiliul de Administraţie al 

Academiei va stabili, cu aprobarea Senatului Academiei, la propunerea fiecărei facultăţi, 

priorităţile de decazarmare a studenţilor în acel an universitar.  
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(2) Decazarmare reprezintă opţiunea personală a studentului de la forma cu frecvenţă, 

solicitându-se în scris, în termen de cel mult 10 de zile, de la împlinirea termenului prevăzut 

la alin.1). 

(3) În condiţiile alin. 2), pot fi decazarmaţi, studenţii care au domiciliul sau reşedinţa în 

municipiul Bucureşti sau în Judeţul Ilfov; 

(4) Pot fi decazarmaţi şi studenţii proprietari sau locatari ai unui imobil din raza administrativ-

teritorială prevăzută la alin.3, precum şi cei aflaţi în alte situaţii justificate; 

(5) Decazarmarea se face în baza raportului personal, fără decontarea cheltuielilor de cazare şi 

deplasare. 

(6) Prezenţa la Academie este obligatorie şi se face de luni până vineri, în fiecare dimineaţă, 

până la ora 07,00 sau când studentului îi este solicitat acest fapt, ca urmare a unor misiuni 

urgente. 

(7) Plecarea din Academie se face după terminarea activităţilor didactice, respectiv după 

finalizarea tuturor activităţilor administrative /misiunilor încredinţate; 

 

 

Secţiunea a 5-a 

Ţinuta studenţilor 

 

Art. 127 Descrierea elementelor ce compun uniforma, regulile privind amplasarea semnelor 

distinctive şi portul acesteia sunt prevăzute de acte normative în vigoare. 

 

Art. 128 Studenţii Academiei beneficiază pe timpul şcolarizării de echipament gratuit, 

conform normelor în vigoare. 

 

Art. 129 (1) Echipamentul studenţilor se compune din: 

a) uniformă de oraş; 

b) uniformă de clasă; 

c) uniformă de instrucţie. 

(2) În funcţie de sezon, uniformele sunt: 

a) uniformă de vară; 

b) uniformă de iarnă.  

(3) Obligatoriu, la uniformă se poartă semnele distinctive ale anului de studiu din care fac 

parte. 

Art. 130 Trecerea de la uniforma de vară la uniforma de iarnă şi invers se face numai prin 

Dispoziţie Zilnică a Rectorului Academiei. 

 

Art. 131 Uniforma de oraş se poartă în situaţiile stabilite prin dispoziţie a rectorului 

Academiei. 

 

Art. 132 Uniforma de clasă se poartă zilnic, în Academie, atunci când nu se stabileşte portul 

altei uniforme.  

 

Art. 133 Uniforma de instrucţie se poartă la şedinţele de tragere, aplicaţii în teren şi misiuni. 

Art. 134 Uniforma trebuie să fie permanent curată, bine întreţinută şi ajustată pe corp. 

 

Art. 135 (1) Instructorii superiori de an, prin administratorii de formaţiuni, sunt obligaţi să ia 

toate măsurile pentru a se asigura echipamentul adecvat fiecărui student şi să pretindă acestora 

să poarte o ţinută regulamentară în toate împrejurările. 

(2) Cu acordul instructorului superior de an, studenţii îşi pot ajusta şi repara elementele de 

uniformă la atelierul de croitorie al Academiei. 
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Art. 136 Se interzice portul altor articole de echipament nespecifice sau combinate, în afara 

celor descrise şi asigurate conform reglementărilor în vigoare. 

 

Art. 137 Portul neregulamentar al uniformei de student constituie abatere şi se sancţionează 

disciplinar. 

 

Art. 138 Studenţii trebuie să respecte următoarele reguli, privitoare la aspectul lor exterior: 

 

A. Bărbaţii: 

a) să poarte părul tuns scurt în regiunea cefei şi a tâmplelor, iar bretonul tuns astfel încât să 

nu acopere ochii;   

b) să nu aibă aplicate tatuaje sau piercing-uri în zone care nu pot fi acoperite de uniforma de 

vară. 

c)   bărbieritul feţei să se facă ori de câte ori este nevoie pentru ca obrazul să expună un aspect 

elegant. 

 

Art. 139 Studentele trebuie să respecte următoarele reguli, privitoare la aspectul lor exterior: 

B. Femeile: 

a) când sunt în uniformă să poarte părul strâns; 

b) să nu poarte peruci sau meşe; 

c) să nu aibă aplicate tatuaje sau piercing-uri în zone care nu pot fi acoperite de uniforma de 

vară. 

 

 

 

Secţiunea a 6-a  

Studiul individual 

 

Art. 140 Studiul individual al studenţilor trebuie să aibă alocat cel putin timpul prevăzut în 

Planul de învăţământ. 

 

Art. 141 (1) Studiul individual, după amiază până la orele 22.00 se poate desfăşura în sălile 

de clasă şi amfiteatre. 

(2) În sesiune, cu aprobarea Rectorului Academiei, studiul în sălile de clasă şi amfiteatre este 

permis şi după orele 22.00. 

Art. 142 (1) Studiul temelor ce conţin informaţii clasificate şi al bibliografiei aferente se 

desfăşoară numai în sălile de clasă sau la sala de studiu de la biblioteca de specialitate, 

conform programului aprobat de către Rectorul Academiei. Se interzice scoaterea din sala de 

clasă a materialelor cu caracter clasificat. 

(2) În situaţia prevăzută la alin.1) se va asigura prezenţa, prin rotaţie, în sala de clasă a cel 

puţin unuia dintre studenţii bibliotecari de la Biblioteca de specialitate.  

Art. 143 (1) În situaţii justificate, Rectorul Academiei poate dispune studiul obligatoriu la 

sălile de clasă sau amfiteatre. 

(2) Este interzis accesul studenţilor în birouri/ laboratoare, în vederea executării studiului 

individual. 

Art. 144 Utilizarea mijloacelor de învăţământ (retroproiector, televizor, video, DVD, 

calculator etc.) de către studenţi pe timpul programului de studiu se va face numai în scopul 

atingerii obiectivelor pedagogice şi operaţionale sub îndrumarea cadrului didactic aflat la 

programul de consultaţii. 
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Art. 145 (1) În Academie funcţionează Biblioteca universitară şi Biblioteca de specialitate, 

care participă la activitatea instructiv-educativă şi de formare, sprijinind procesul de 

învăţământ. 

(2) Folosirea fondului documentar este gratuită. 

Art. 146 Bibliotecile funcţionează după un program aprobat de către Rectorul Academiei, 

care este adus la cunoştinţa studenţilor, acesta putând fi modificat în funcţie de perioadele 

şcolare sau de alte situaţii. 

 

Art. 147 Studenţii pot solicita întocmirea fişei individuale la biblioteca generală, pe baza 

căreia, sub semnătură, pot primi literatură beletristică, pe o perioadă de maximum 14 zile. 

Acest termen va putea fi prelungit o singură dată, cu cel mult 14 zile numai după ce cartea 

împrumutată a fost adusă la termenul fixat iniţial. 

Art. 148 Fondul de carte cuprins în Biblioteca de specialitate este alcătuit din documente care 

conţin informaţii clasificate, regulamente, ordine, instrucţiuni, teme şi alte documente al căror 

conţinut nu este destinat publicităţii. 

 

Art. 149 Fondul de carte cuprins în Biblioteca universitară este alcătuit din cărţi, periodice, 

rapoarte, comunicări, reproduceri, ziare, reviste, broşuri, curiere legislative etc. 

 

Art. 150 Studenţii au dreptul să primească material bibliografic (manuale, cursuri, tratate, 

regulamente, instrucţiuni, culegeri de acte normative etc.) şi să beneficieze de acestea în 

vederea studierii şi aprofundării noilor cunoştinţe, precum şi în scopul formării deprinderilor 

necesare activităţii specifice. 

 

Art. 151 Studenţii au obligaţia de a folosi cu grijă materialul bibliografic pentru a preveni 

uzura prematură, pierderea, distrugerea parţială sau totală a acestuia. 

 

Art. 152 Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de studiu, la propunerea 

instructorului superior/comandantului de batalion, prin Dispoziţie zilnică a rectorului 

Academiei, sunt numiţi doi studenţi-bibliotecari pentru Biblioteca universitară, responsabili 

cu distribuirea, manipularea şi evidenţa materialelor bibliografice.  

 

Art. 153 Condiţiile de numire şi respectiv distribuirea numărului de studenţi bibliotecari pe 

formaţiuni se reglementează prin norme interne. 

 

Art. 154 Studenţii-bibliotecari sunt singurii studenţi care au dreptul şi obligaţia de a primi şi 

distribui materialele primite de la bibliotecă, pentru clasa din care fac parte. 

Art. 155 Studenţii-bibliotecari trebuie să respecte prevederile instructajului efectuat de 

personalul din cadrul Compartimentului informare-documentare. 

Art. 156 Dacă se constată degradarea fizică a materialului bibliografic ridicat de la Biblioteca 

universitară sau lipsa unei/unor pagini, în cel mai scurt timp studentul bibliotecar înştiinţează 

personalul de specialitate şi comunică instructorului superior/comandantului evenimentul 

constatat. 

Art. 157 Atribuţiile studentului bibliotecar sunt următoarele: 

a) ridică bibliografia de la bibliotecă, în timpul programului aprobat de rectorul Academiei; 

b) verifică materialele bibliografice ridicate de la biblioteci, ca număr şi stare de prezentare; 

c) strânge, verifică şi predă materialul bibliografic la bibliotecă. 

 

Secţiunea a 7-a  

Învoiri, permisii şi vacanţe  
 



37 

 

Art. 158 (1) Studenţii beneficiază de învoiri, permisii şi vacanţe, în conformitate cu structura 

anului de învăţământ, programul orar şi nevoile personale, respectându-se prevederile din 

Codul Studentului Academiei de Poliţie. 

(2) Durata unei învoiri poate fi de până la 48 de ore. 

(3) Studenţii care nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare beneficiază de învoire în 

Municipiul Bucureşti, de luni până joi, între orele 14,30 şi 21,30, după îndeplinirea tuturor 

atribuțiilor deontologice. 

(4) Durata unei permisii este de până la 7 zile, socotindu-se inclusiv sâmbata şi duminica, în 

orice variantă solicitată de către student. 

(5) În cazul în care distanţa până la domiciliu studentului este de peste 400 km studentul 

beneficiază de o permisie de 5 zile în fiecare semestru. 

(6) Învoirile, respectiv permisiile se menţionează în documente individuale specifice ce fac 

dovada acordării acestora pentru studentul respectiv. 

(7) Durata vacanţelor se stabileşte prin structura anului de învăţământ.  

Art. 159 Studenţii care pleacă în învoiri mai mari de 24 ore sau în permisie nu se alocă la 

drepturile de hrană. 

Art. 160 (1) Documentele specifice pentru accesul în spaţiul universitar sau pentru părăsirea 

acestuia sunt: legitimaţia de învoire, biletul de voie sau ordinul de serviciu ori tichetul pentru 

studentul decazarmat, însoţite în mod obligatoriu de carnetul de student.  

(2) Pentru învoiri acordate în cursul săptămânii, în perioadele de timp alocate în programul 

orar (exclusiv în timpul activităţilor didactice) studenții necesită bilet de voie sau ordin de 

serviciu, iar la sfârşit de săptămână, studenţii primesc “legitimaţia de învoire”, care se 

păstrează la instructorul de detaşament/comandantul de companie sau la secretariatul 

facultăţii, în situaţiile dispuse de către decan. 

Art. 161 Părăsirea localităţii la sfârşit de săptămână de către studenţi se poate face numai cu 

aprobarea decanului facultăţii. 

 

Art. 162 Învoirile în cursul săptămânii, în timpul programul de învăţământ, se acordă numai 

în situaţii excepţionale, de către decanul facultăţii. 

 

Art. 163 (1) Permisiile și învoirile se acordă de către decanul facultăţii, la propunerea 

instructorului superior de an/comandantului de batalion, a cadrelor didactice sau din oficiu.  

(2) Competenţa privind acordarea permisiilor și învoirilor studenţilor revine decanului 

facultăţii. 

(3) Studenţii beneficiază de permisii, de regulă, în următoarele situaţii: 

a) la încheierea/desfacerea căsătoriei studentului, la naşterea şi la botezul copiilor acestuia; 

b) la încheierea căsătoriei părinţilor/fratelui/surorii studentului, precum şi la botezul copiilor 

acestora/acestuia; 

c) la mutarea familiei studentului sau a soţului/soţiei acestuia dintr-o localitate în alta sau în 

cadrul aceleiaşi localităţi; 

d) în caz de accidentare sau îmbolnăvire gravă a unuia dintre membrii apropiaţi ai familiei 

studentului sau ai soţului/soţiei acestuia; 

e) în situaţia unor calamităţi/dezastre, care au afectat domiciliul celui în cauză, al părinţilor 

sau socrilor acestuia; 

f) în cazul decesului unui membru al familiei (părinţi, fraţi/surori, bunici ai acestuia sau ai 

soţiei/soţului, până la gradul IV de rudenie); 

g) în cazul citării pentru a se prezenta în faţa organelor judiciare; 

h) cei căsătoriţi beneficiază de două permisii cu durata de câte cinci zile, în lunile octombrie-

noiembrie şi martie-mai, cu aprobarea Decanului Facultăţii, pe baza planificării întocmite de 

instructorul superior de an/comandantul de batalion, fără a beneficia de decontarea 

cheltuielilor de transport. 

i) pentru definitivarea lucrării de licenţă câte 5 zile lucrătoare; 
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j) pentru rezolvarea unor probleme personale ce nu suferă amânare. 

Art. 164 (1) Permisiile pentru finalizarea lucrării de licenţă, se acordă la solicitarea scrisă a 

studentului, de decanul facultăţii, cu avizul instructorului superior de an/comandantul de 

batalion si  profesorului  îndrumător de lucrare. 

(2) Solicitările în acest sens vor fi aprobate ţinând seama de numărul solicitărilor din grupa 

universitară şi de numărul studenţilor din grupa respectivă, asigurarea sarcinilor legate de 

serviciul de permanenţă sau alte misiuni ordonate, precum şi de abaterile de la normele de 

ordine şi disciplină şi sancţiunile aplicate. 

(3) Decanului facultăţii poate acorda permisii pentru finalizarea lucrării de licenţă, în mod 

excepţional, prin derogare de la prevederile alin. 1) şi 2). 

Art. 165 Cheltuielile de transport pentru învoiri şi permisii sunt suportate de către studenţi. 

Art. 166 Studenţilor din anul I nu li se acordă învoiri până la depunerea Jurământului Militar, 

decât în situaţii excepţionale. 

Art. 167 La plecarea în învoire, permisie şi vacanţă, studenţii sunt obligaţi să informeze 

despre locul unde pot fi găsiţi şi numărul de telefon la care pot fi contactaţi în caz de alertă 

sau alte situaţii neprevăzute.  

Art. 168 (1) Dacă pe timpul învoirii, vacanţei sau concediului medical se ivesc situaţii 

neprevăzute ce nu pot fi soluţionate pe durata acestora, studentul raportează telefonic 

instructorului superior de an/ comandantului de batalion, iar acesta, conform competenţelor 

sale, dispune măsurile regulamentare sau prezintă situaţia decanului facultăţii, stabilind 

ulterior măsurile în vederea rezolvării problemei apărute.  

(2) La înapoiere, studentul este obligat să prezinte documente justificative pentru situaţia 

raportată telefonic. 

Art. 169 În cazul unor întârzieri din învoiri, vacanţe şi concedii medicale cauzate de 

producerea unor calamităţi, dezastre sau de restricţionarea circulaţiei pe mijloacele de 

transport, studentul îl informează telefonic pe instructorul superior de an/comandantul de 

batalion/personalul principal de serviciu pe Academie despre situaţia creată şi solicită 

organelor locale sau celor de transport să facă menţiunile respective pe ordinul de serviciu. 

 

Secţiunea a 8-a  

Asistenţa de sănătate 

 

Art. 170 (1) Sănătatea studenţilor se asigură prin respectarea regulilor sanitaro-igienice, 

luarea măsurilor profilactice şi antiepidemice, efectuarea controlului medical periodic, a 

consultaţiilor şi a tratamentelor medicale. 

(2) Regulile de igienă privesc atât individul, cât şi colectivitatea în care trăieşte. 

Art. 171 Studenţii beneficiază de asistenţă medicală şi medicamente, în mod gratuit. 

 

Art. 172 (1) Programul de acces al studenţilor la cabinetul medical este aprobat de către  

Rectorul Academiei. 

(2) Accesul studenţilor în afara orelor expres menţionate, se va face numai în situaţii de 

urgenţă medicală. 

Art. 173 În caz de îmbolnăviri şi accidente, studenţii au dreptul la scutiri şi concedii 

medicale, a căror durată se stabileşte în raport cu natura şi gravitatea afecţiunii. 

 

Art. 174 În cazul afecţiunilor medicale, scutirea studenţilor de la programul de pregătire se 

propune de Medicul Şef al Academiei şi se aprobă de Rectorul Academiei. 

 

Art. 175 (1)  Studenţii efectuează concediul medical, de regulă,  în staţionarul Academiei. 

(2) La propunerea Medicului Şef al Serviciului medical din Academiei şi cu aprobarea 

Rectorului Academiei, concediul medical pentru studenţi poate fi efectuat şi la domiciliu. 
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Art. 176 (1) Pentru internarea studenţilor în spital, medicul va elibera bilete de internare, pe 

baza cărora aceştia vor fi scoşi de la drepturile de hrană, iar structura Financiar va elibera 

adeverinţe de student pentru achitarea contravalorii spitalizării acestora. 

(2) În situaţia în care studenţii sunt internaţi într-un spital militar, li se va elibera de către 

Academie, biletul de subzistenţă. 

Art. 177 (1) Când studentul se află în învoire, permisie ori în executarea stagiului de practică 

şi s-a impus internarea sa pentru un caz de urgenţă, iar acesta se află în imposibilitatea de a se 

prezenta la program, va lua toate măsurile pentru a anunţa evenimentul la Academie/structura 

unde execută stagiul de practică.  

(2) În cel mult 24 ore de la externare, studentul va prezenta instructorului superior de 

an/comandantului de batalion şi Medicului şef al Academiei/ structurii unde execută stagiul 

de practică, documentele de externare şi alte acte justificative. 

Art.178. Dacă, în decursul a 12 luni calendaristice, studentul cumulează 90 de zile de absenţă 

de la program pentru motive medicale, indiferent dacă sunt rezultat al spitalizării sau a 

concediilor medicale şi indiferent de boala (bolile) pentru care i s-a acordat concediu medical, 

acesta este trimis pentru control de specialitate la comisia de expertiză medicală.  

 

Art.179. Studenţii Academiei pot fi testaţi de către personal specializat, dacă asupra lor 

planează suspiciunea că sunt în stare de ebrietate sau sub efectul drogurilor sau a altor 

substanţe psihotrope.  

 

Secţiunea a 9-a  

Asistenţa psihologică 

 

Art.180. Studenţii Academiei beneficiază de asistenţă psihologică gratuită iar, anual, se 

realizează evaluarea psihologică a celor de la forma ”cu frecvenţă”. 

 

   Secţiunea a 10-a  

  Asistenţa religioasă 

 

Art. 181 (1) Studenţii Academiei beneficiază de asistenţă religioasă, potrivit programului 

stabilit de către preotul paraclisului universitar. 

(2) Studenţii aparţinând altor confesiuni decât cea ortodoxă sau altei religii, beneficiază de 

asistenţă religioasă potrivit Codului Studentului, în acest sens, acordându-se învoiri sau zile 

de vacanţă, potrivit art. 6 lit. h) şi lit. m) din Codul Studentului. 

 

Secţiunea a 11-a 

                              Executarea serviciului de permanenţă  Fac Pompieri 

 

Art. 182 Scopul executării serviciului de permanenţă de către studenţi, este acela de a asigura 

desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor în timpul şi în afara programului de lucru, 

cunoaşterea situaţiei răspândirilor din cadrul formaţiunii de studenţi, asigurarea pazei 

armamentului şi bunurilor din înzestrarea formaţiunii, respectarea programului orar şi 

îndeplinirea altor atribuţii privind ordinea interioară. 

 

Art. 183 (1) Categoriile de servicii şi personalul destinat executării acestora se stabilesc de 

către Rectorul Academiei, la începutul fiecărui an universitar, prin Dispoziţie Zilnică, la 

propunerea BMO şi/sau a instructorilor superiori de an/comandanţilor de batalion şi se 

actualizează ori de câte ori este nevoie, în funcţie de schimbările intervenite în structura 

organizatorică şi funcţională a acestora. 
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(2) Serviciul de permanenţă si la blocurile alimentare se execută conform Metodologiei de 

organizare şi desfăşurare a activităţii studenţilor în serviciul de permanenţă şi la blocurile 

alimentare ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. 

 

Secţiunea a 12-a 

Rapoarte (cereri) 

 

Art. 184 Orice student poate solicita sprijinul superiorilor săi pentru rezolvarea unor 

probleme personale şi are dreptul să adreseze cereri, să facă sesizări şi propuneri 

instructorilor/comandanţilor, conducerii facultăţilor, comisiilor de specialitate din Senat sau 

conducerii Academiei.  

 

Art. 185 (1) Rapoartele care conţin propuneri, sesizări, reclamaţii sau cereri pot fi verbale sau 

în scris. 

(2) Rapoartele scrise trebuie să conţină datele de identificare; cele nesemnate nu vor fi luate în 

consideraţie, fiind socotite anonime, indiferent de conţinutul lor.  

(3) Raportul se face în nume propriu, în limitele politeţii, trebuie să fie concis şi să se refere 

numai la problema în cauză.  

Art. 186 (1) Studenţii prezintă rapoartele instructorilor/comandanţilor nemijlociţi şi apoi 

solicită ca acestea să fie înaintate şi altor şefi ierarhici, conducerii Academiei sau să fie scoşi 

la raportul acestora. 

(2) Nici un superior nu are dreptul să interzică studenţilor ieşirea la raport. 

Art. 187 (1) Reclamaţia împotriva unui superior în grad se face în scris şi se adresează 

persoanei care îndeplineşte funcţia ierarhică superioară celui reclamat. 

(2) În raportul scris trebuie să se menţioneze toate datele necesare care să îi permită persoanei 

căreia îi este adresat să ia o hotărâre, fără să mai fie nevoie să-l cheme pe solicitant pentru un 

raport verbal. 

(3) Dacă este necesară o cercetare mai amănunţită în vederea clarificării unui caz mai 

complicat, studentul poate fi chemat la raport. 

Art. 188 (1) Răspunsul asupra modului de rezolvare a raportului se comunică verbal sau în 

scris, celor interesaţi, de către persoana în competenţa căreia intră, în termen de 30 de zile de 

la data prezentării. 

(2) În mod excepţional, pentru anumite rapoarte cu caracter de propuneri, sesizări sau 

reclamaţii ce nu pot fi soluţionate în timpul stabilit, se poate prelungi termenul de soluţionare 

cu obligaţia de a se aduce la cunoştinţa studentului despre acest lucru. 

(3) Studentul care nu a primit răspuns la raportul său în termenul prevăzut, are dreptul să 

raporteze, verbal sau în scris, persoanei cu funcţie ierarhică superioară celei căreia i s-a 

adresat raportul.  

(4) Dacă a primit răspuns, dar acesta este considerat nesatisfăcător şi este convins că problema 

nu a fost analizată, pe baza legilor şi reglementărilor în vigoare, studentul poate să se 

adreseze, cu un nou raport, persoanei ierarhic superioare, menţionând şi răspunsurile primite 

de la eşaloanele cărora li s-a adresat. 

Art. 189 Studentul care a luat cunoştinţă de pregătirea sau de comiterea unor infracţiuni este 

obligat să raporteze imediat, pe cale ierarhică, în raport cu gravitatea faptelor, până la 

Rectorul Academiei. 

 

Art. 190 Studentul are obligaţia ca, înainte de a se adresa conducerii M.A.I., să solicite 

soluţionarea problemelor la nivelul instituţiei. 
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Secţiunea a 13-a 

Protecţia informaţiilor clasificate 

 

Art. 191 (1) În conformitate cu legislaţia în vigoare şi ordinele ministrului afacerilor interne 

privind protecţia informaţiilor clasificate şi a „Programului de prevenire a scurgerii de 

informaţii clasificate” deţinute de către Academie, la începutul fiecărui an universitar se 

numesc, prin Dispoziţie Zilnică a Rectorului Academiei, doi studenţi pe fiecare clasă, 

responsabili cu ridicarea, manipularea, evidenţa, păstrarea şi distribuirea documentelor, care 

conţin informaţii clasificate. 

(2) Studenţii prevăzuţi la alin. (1), pot fi schimbaţi din funcţie numai cu acordul şefului 

Structurii de securitate, la propunerea instructorului superior de an/comandantului de batalion.  

(3) Studenţii prevăzuţi la alin. (1) sunt singurii care au dreptul şi obligaţia de a primi şi 

distribui materialele primite, pentru clasa din care fac parte. 

(4) Studenţii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să respecte prevederile instructajului efectuat de 

personalul din cadrul Structurii de securitate. 

Art. 192 (1) În scopul prevenirii scurgerii de informaţii clasificate, pierderii sau distrugerii 

documentelor ce conţin informaţii clasificate, studenţii prevăzuţi la art. 191 alin.1  au 

următoarele obligaţii: 

a) să solicite şi să primească de la Biblioteca de specialitate, pe fişă, pe bază de semnătură, 

bibliografia indicată spre studiu la cursurile de specialitate (este interzisă ridicarea 

documentelor de către alţi studenţi); 

b) să transporte documentele ce conţin informaţii clasificate ridicate de la bibliotecă numai în 

mape tip; 

c) să ţină evidenţa exemplarelor primite şi să le repartizeze studenţilor pentru studiu, pe 

formularul tipizat, pe bază de semnătură; 

d) să înregistreze la bibliotecă caietele de studiu ce conţin informaţii clasificate şi să nu 

permită colegilor de clasă luarea de notiţe pe caiete neînregistrate sau pe foi volante;  

e) la sfârşitul orelor de curs sau a studiului individual, să adune caietele de studiu, să le 

numere şi să le depună în fişetul metalic încuiat şi sigilat; 

f) să nu permită scoaterea documentelor ce conţin informaţii clasificate din clasă şi studierea 

acestora la dormitoare, în amfiteatre, holuri, cabinete, laboratoare, săli de mese etc.; 

g) să predea documentele ce conţin informaţii clasificate (regulamente, ordine ale M.A.I., 

instrucţiuni, note de curs) la Biblioteca de specialitate, zilnic, cel mai târziu la ora 14.30, 

atunci când nu sunt planificate activităţi de învăţământ după-amiaza şi cel mai târziu la ora 

19.30, când sunt activităţi; se interzice păstrarea acestora în fişete pe timpul nopţii; 

h) să urmărească ca la sfârşitul programului de învăţământ, uşile de la fişetul metalic cu 

documente ce conţin informaţii clasificate, să fie încuiate şi sigilate, iar uşa de la intrarea în 

clasă să fie încuiată şi ferestrele închise; 

i) să raporteze imediat instructorilor (şefilor) nemijlociţi când au luat cunoştinţă despre 

pierderea, distrugerea ori sustragerea vreunui document ce conţine informaţii clasificate; 

j) să nu permită nici unui student, indiferent de funcţia acestuia să ridice documente ce 

conţin informaţii clasificate din fişet, fără acordul său; 

k) la plecarea în vacanţă, stagiu de practică sau misiuni, studenţii responsabili cu 

documentele clasificate vor preda la Biblioteca de specialitate caietele cu însemnări ce conţin 

informaţii clasificate şi vor raporta în scris instructorului superior/comandantului de batalion, 

despre aceasta. 

(2) În scopul prevenirii scurgerii de informaţii clasificate deţinute şi pentru a evita apariţia 

unor incidente de securitate, studenţilor Academiei, indiferent de anul de studiu, le este 

interzis : 

a) să scoată aceste documente din Academie în scopul multiplicării sau pentru studiu la 

domiciliu; 

b) accesul studenţilor în zonele de securitate clasele I-a şi a II-a, inscripţionate vizibil; 
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c) introducerea în Academie şi utilizarea surselor de stocare amovibile (calculatoare şi 

laptop-uri), a software-ului şi hardware-ului, aflate în proprietate privată, pentru stocarea, 

procesarea şi transmiterea informaţiilor clasificate. 

Art. 193 Nerespectarea prevederilor privind protecţia informaţiilor clasificate atrage 

constituirea comisiei de disciplină, luarea măsurilor prevăzute de lege şi exmatricularea din 

Academie, după caz. 
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Capitolul VIII 

DISPOZIŢII APLICABILE STUDENŢILOR FACULTĂŢII  DE  ARHIVISTICĂ 

 

Secţiunea 1 

Principii generale 

Art. 194 Activitatea profesională a studenţilor Facultăţii de Arhivistică din cadrul Academiei 

şi raporturile acestora cu Academia se desfăşoară în conformitate cu legislaţia ce 

reglementează activitatea instituţiei şi a personalului acesteia, precum şi ordinele şi 

regulamentele Ministerului Educaţiei Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne.  

 

Art. 195 (1) Calitatea de student al Facultăţii de Arhivistică se dobândeşte prin înmatriculare 

de către candidaţii declaraţi admişi în urma susţinerii concursului de admitere şi se pierde prin 

exmatriculare sau prin absolvire, în condiţiile legii.  

(2) Studenţii Facultăţii de Arhivistică au statut de studenţi civili similar învăţământului 

superior civil românesc. 

(3) Înmatricularea studenţilor din anul I se realizează de secretariatul facultăţii, prin Dispoziţia 

Zilnică a Rectorului Academiei de Poliţie  în primele două săptămâni de la începerea anului 

universitar, pe baza listei candidaţilor declaraţi admişi la concursul de admitere.  

(4) Dosarul personal al studentului întocmit la înmatricularea acestuia cuprinde:  

- Cererea tip de înscriere pentru anul I de studii;  
- Contractul de studii universitare;  

- Cererea pentru disciplinele opţionale şi facultative; 
- Actele necesare pentru obţinerea burselor, conform legislaţiei în vigoare.  
(5) Pe perioada şcolarizării, Dosarul studentului se completează cu:  

- Anexa anuală la Contractul de studii universitare;  

- Actele necesare pentru obţinerea bursei, conform legislaţiei în vigoare;     
- Actele prin care i s-au acordat anumite drepturi (întreruperi de studii, prelungiri de 
şcolarizare, transfer, probe de diferenţe etc.), evidenţieri sau sancţiuni aplicate;   
- Actele care certifică studiile efectuate în alte universităţi din ţară şi străinătate şi 
rezultatele obţinute;   
- Dovezile de achitare a taxelor pentru serviciile prestate de universitate.  

Art. 196 (1) Fiecărui student, după înmatriculare i se înmânează un carnet de student în care 

se înscriu toate notele obţinute la examene sau celelalte forme de verificare a cunoştinţelor pe 

care studentul este obligat să le susţină pe perioada studiilor. 

(2) Carnetul de student este netransmisibil; carnetul de student vizat pentru anul universitar în 

curs face dovada calităţii de student.  

(3) În documentele studentului nu sunt admise corecturi, modificări neautorizate sau 

introducerea unor date nereale. 

(4) În caz de exmatriculare sau transfer, studentul este obligat să restituie carnetul de student 

şi celelalte documente (legitimaţie de transport, de bibliotecă etc.) şi să completeze Fişa de 

lichidare. 

(5) Contractul de studii universitare cuprinde obligaţiile universităţii facultăţii şi ale 

studentului privind desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor didactice pentru întreaga 

perioadă de şcolarizare. Pentru studentul cu taxă sunt prevăzute obligaţiile financiare pe 

durata studiilor. Numărul de identificare al contractului este identic cu numărul matricol al 

studentului. Contractul se elaborează în două exemplare: un exemplar se înmânează 

studentului, iar celălalt exemplar se păstrează la decanatul facultăţii, în dosarul personal al 

studentului. 

Art. 197 (1) Înmatricularea studenţilor din anul I se face în primele două săptămâni de la 

începutul anului universitar, la cererea studentului care îndeplineşte condiţiile stabilite în 

prezentul regulament. 
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(2) Înscrierea studenţilor de la forma de învăţământ cu frecvenţă, anii de studii II şi III, se face 

pe locuri bugetate sau cu taxă, în funcţie de performanţele universitare obţinute în anul 

anterior de studii.  

(3) Pentru medii similare, în cazul anului I de studiu, se ia în calcul pentru departajare media 

obţinută în urma examenului de admitere. 

 

Art. 198 Organizarea studenţilor pentru toată perioada studiilor universitare se face pe an de 

studii şi grupe de specializare în cadrul fiecărui an.  

 

Art. 199 (1) Studenţii din fiecare an de studii îşi aleg în termen de 20 de zile de la începerea 

anului/semestrului universitar un reprezentant de an care va îndeplini atribuţiile prevăzute în 

prezentul regulament. Studenţii, care au calitatea de reprezentant de an, se numesc prin 

Dispoziţie Zilnică a Rectorului Academiei, la propunerea îndrumătorului de an, cu aprobarea 

decanului facultăţii.  

(2) Studentul reprezentant de an are următoarele atribuţii: 

a) aduce la cunoştinţa studenţilor dispoziţiile primite de la îndrumătorii de an şi de la 

conducerea facultăţii; 

b) verifică prezenţa studenţilor la activităţile de învăţământ şi o transmite cadrului didactic; 

c) preia şi depune zilnic catalogul clasei din/în Sala de Consiliu; 

d) aduce la cunoştinţa îndrumătorului de an studenţii care au lipsit nemotivat de la activităţile 

planificate; 

e) urmăreşte menţinerea în stare optimă de funcţionare de către studenţi a bunurilor din 

dotare, iar când constată degradări, îl informează imediat pe îndrumătorul de an; 

f) îl informează zilnic pe îndrumătorul de an despre toate problemele constatate de către 

conducerea facultăţii sau personalul de serviciu referitoare la ordinea şi disciplina din clasă; 

g) urmăreşte respectarea de către studenţii anului a regulilor de igienă individuală şi colectivă.  

Art. 200 Activitatea studenţilor este coordonată la nivelul fiecărui an de studiu de către un 

îndrumător de an desemnat din rândul cadrelor didactice titulare din Facultatea de Arhivistică. 

 

Secţiunea a 2-a 

Frecvenţa 
 

Art. 201 (1) Pe toată durata studiilor, studenţii îşi desfăşoară activitatea în concordanţă cu 

prevederile Cartei Universitare şi a celorlalte acte normative din domeniu. 

(2) Studentul are obligaţia să frecventeze toate activităţile didactice: cursuri, seminarii, 

laboratoare, activităţi practice şi alte activităţi ale procesului de învăţământ. 

(3) Acestea se aduc la cunoştinţa studenţilor prin planurile de învăţământ, fişele de disciplină 

şi orarele afişate la începutul fiecărui semestru universitar. 

Art. 202 Evidenţa frecvenţei este consemnată în catalogul de prezenţă al anului de către 

studentul reprezentant de an, verificată şi validată prin semnătură de cadrele didactice care 

conduc activităţile de învăţământ. 

Art. 203 (1) Absenţele se motivează de către îndrumătorul de an şi de către cadrele didactice. 

Motivarea absenţelor de către îndrumătorul de an se face pe baza documentelor justificative 

prezentate de student (scutiri medicale, dovezi ale participării la conferinţe, simpozioane, 

sesiuni ştiinţifice, schimburi de experienţă) în termen de o săptămână de la revenirea sa la 

cursuri; actele justificative se păstrează de către îndrumătorul de an. 

(2) Se pot motiva absenţele determinate de: 

a. cazuri de boală, dovedite cu certificate medicale tip, vizate de medicul Cabinetului medical 

studenţesc; 

b. învoiri acordate de cadrele didactice sau de decan după caz, în situaţii excepţionale bine 

justificate; 
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c. existenţa altor cauze bine întemeiate, demonstrate cu acte justificative (căsătorie, 

graviditate, botez, decese în familie, forţă majoră etc.). 

Art. 204 (1) Studenţii Facultăţii de Arhivistică nu pot repeta anii de studiu în situaţia 

nepromovării acestora din motive imputabile lor, potrivit prezentului regulament. 

(2) Prin „motive imputabile lor” se înţelege: 

a.  nepromovarea integrală a examenelor şi colocviilor prevăzute prin planurile de învăţământ; 

b. neefectuarea stagiilor de practică. 

 

 

 

Secţiunea a 3-a 

 Stagiile de practică ale studenţilor 

 

Art. 205 Stagiile de practică ale studenţilor se desfăşoară în conformitate cu prevederile 

actelor normative în vigoare, a  planurilor de învăţământ şi planurilor de practică elaborate de 

către departament. 

 

Art. 206 Practica studenţilor se desfăşoară de preferinţă în unităţile Arhivelor Naţionale, 

precum şi la compartimentele de arhivă din alte organizaţii de stat şi private, studenţii având 

obligaţia de a consemna zilnic în Caietul de Practică activităţile arhivistice desfăşurate şi 

observaţiile personale privitoare la activitatea depusă. 

 

Art. 207 Stagiile de practică se desfăşoară sub conducerea tutorilor profesionali, desemnaţi de 

către partenerul de practică, şi sub îndrumarea unui cadru didactic din facultate desemnat la 

nivelul fiecărei grupe. 

 

Art. 208 (1) Stagiul de practică este inclus în planul de învăţământ şi constituie condiţie de 

promovare.  

(2) Studenţii, care desfăşoară stagiul de practică în altă localitate decât cea de domiciliu,  pot 

beneficia de decontarea cheltuielilor de transport şi de acordarea unei diurne pentru perioada 

aferentă, în condițiile legii. 

(3) Pentru studenţii implicaţi în stagii de mobilitate ERASMUS sau similare, Consiliul 

Facultăţii aprobă o altă perioadă pentru desfăşurarea stagiilor de practică.  

(4) Având în vedere principiul mobilităţii studenţilor, cu aprobarea ministrului Afacerilor 

Interne, stagiile de practică se pot desfăşura şi în afara teritoriului ţării, cu respectarea 

prevederilor legale şi a normelor interne aplicabile la nivelul M.A.I. 

Art. 209 (1) Studentul, care nu a obţinut nota de promovare, sau care, din motive obiective, 

nu a executat stagiul de practică în perioada stabilită, va fi obligat să repete sau să desfăşoare 

practica în vacanţa de vară şi, în caz de nepromovare, va fi exmatriculat.  

(2) Eventualele cheltuieli legate de repetarea stagiului de practică vor fi suportate de student.  

 

Secţiunea a 4-a 

Evaluarea pregătirii studenţilor 

Art. 210 (1) Promovarea fiecărui an universitar se face prin verificări scrise, colocvii şi 

examene, toate prevăzute în planurile de învăţământ.  

(2) În cadrul departamentului  se stabileşte şi se prevede în fişele disciplinelor modalitatea de 

verificare a cunoştinţelor: scris, oral, practic sau combinat.  

(3) La disciplinele unde forma de susţinere este combinată (scris şi oral), studentul care va 

obţine la proba scrisă cel puţin nota 8, va fi promovat, la cererea sa, fără să mai susţină proba 

orală.  

(4) În fiecare an universitar, la începerea cursurilor, li se comunică studenţilor: disciplinele 

prevăzute în planul de învăţământ, formele de organizare a învăţământului, titularii de 
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discipline, modalitatea de verificare a cunoştinţelor şi caracterul probelor, structura anului 

universitar (cursuri şi seminarii, sesiuni de examene, stagiile de  practică, vacanţe etc.). 

(5) Verificările scrise şi colocviile se susţin în ultimele două săptămâni ale semestrului, iar 

examenele în sesiunile planificate. 

(6) Pentru studenţii implicaţi în stagii de mobilitate ERASMUS sau similare, Consiliul 

Facultăţii aprobă o altă perioadă pentru susţinerea examenelor sau a 

restanţelor/reexaminărilor. 

Art. 211 (1) Studentul care nu promovează, în sesiunea de restanţe, examenele şi/sau 

colocviile, are dreptul să susţină cel mult două reexaminări, în regim cu taxă. 

(2) Studentul care, după susţinerea sesiunilor de examene şi a sesiunii de restanţe, 

înregistrează restanţe la mai mult de două examene/colocvii, precum şi studentul aflat în 

situaţia alin.(1) şi care  nu promovează examenele/colocviile nici după reexaminare, va fi 

exmatriculat. 

(3) Este exceptat de la aceste prevederi studentul care din motive întemeiate nu se poate 

prezenta la sesiunile de examen  – parţial sau total.  

Art. 212 (1) Pentru sesiunea de restanţe şi reexaminări programarea examenelor se face până 

la plecarea studenţilor în vacanţa de vară.  

(2) Studenţii restanţieri trebuie să depună la secretariatul facultăţii cereri scrise, avizate de 

titularii disciplinelor şi aprobate de către Decanul facultăţii, în vederea programării 

restanţelor.  

Art. 213 (1) Studenţii integralişti pot solicita reexaminarea pentru mărirea notei la cel mult 

trei discipline într-un an universitar. 

(2) Reexaminarea pentru mărirea notei se realizează în regim cu taxă, în sesiunea de restanţe 

şi reexaminări. 

(3) Cererea se face în scris de către student, în nume propriu, se adresează decanului şi se 

depune la Secretariatul facultăţii însoţită de dovada achitării taxei. 

(4) În cazul în care, la reexaminare, studentul obţine o notă mai mică decât cea iniţială, nota 

finală la examenul respectiv rămâne cea iniţială. 

 

Secţiunea a 5-a 

Suspendarea studiilor 

 

Art. 214 (1) Pentru motive medicale dovedite cu documente medicale, studenţii, care 

acumulează un număr mai mare de 90 de zile de scutire medicală, pot solicita suspendarea 

studiilor pe o perioadă de un an. Suspendarea este condiţionată de aprobarea medicului-şef al 

centrului medical competent pentru Academie. 

(2) Studentele aflate în stare de graviditate, lăuzie sau în perioada legală pentru creşterea 

copilului pot solicita suspendarea studiilor pentru aceste perioade. 

(3) Măsurile prevăzute la alin.(1) şi alin. (2) se dispun prin Decizie a Rectorului, la 

propunerea Consiliului Facultăţii, pe baza hotărârii Senatului. 

(4) Studenta gravidă poate beneficia, la cerere, aprobată de către decan, de amânarea practicii 

sau scutirea parţială de practică. 

 

Art. 215 (1) Reluarea studiilor se face prin Decizie a Rectorului pe baza cererii scrise a 

persoanei în cauză, după încetarea motivelor ce au determinat suspendarea studiilor, dar nu 

mai târziu de un an calendaristic de la data suspendării, respectiv la expirarea perioadei legale 

pentru creşterea şi îngrijirea copilului.  

(2) Lipsa solicitării reluării studiilor în termenul prevăzut la alin. (1) sau la expirarea perioadei 

legale pentru creşterea şi îngrijirea copilului, determină exmatricularea de drept a persoanei, 

pentru motive imputabile. 
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Art. 216 Studenţii, care şi-au suspendat studiile, sunt datori ca la reluarea lor să îndeplinească 

eventualele obligaţii şcolare de diferenţă, rezultate în urma modificării, între timp, a planurilor  

de învăţământ. 

 

Secţiunea a 6-a 

Transferarea studenţilor 

 

Art. 217 (1) Transferul unui student de la o specializare paleografică la alta şi de la o limbă 

străină la alta se poate efectua, la cerere, cu avizul Directorului de Departament şi aprobarea 

Consiliului facultăţii, cel mai târziu, înainte de începerea anului II de studiu. 

(2) Studenţii, care optează pentru transferul de la o specializare paleografică la alta şi de la o 

limbă străină la alta, după încheierea anului I de studiu, vor susţine un test de verificare a 

nivelului cunoştinţe. Pentru a putea fi transferaţi, studenţii trebuie să obţină la evaluare 

minimum nota 5 (cinci).  

 

Secţiunea a 7-a 

Drepturile şi obligaţiile studenţilor Facultăţii de Arhivistică 

 

Art. 218 Toţi studenţii, în calitate de membri ai comunităţii academice şi parteneri la procesul 

de învăţământ, au drepturi şi obligaţii în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale 

nr. 1/2011, ale Cartei Universitare a Academiei de Poliţie „Al.I.Cuza”, Codului studentului 

din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi ale prezentului Regulament. 

 

Art. 219 (1) Studenţilor Academiei le revin obligaţiile şi le sunt aplicabile interdicţiile pe care 

le prevede Codul studentului din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. 

(2)  Studenţilor le este interzis: 

a) să introducă şi/sau să difuzeze în Academie materiale care, prin conţinutul lor atentează la 

independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, sau care cultivă violenţa ori 

intoleranţa religioasă, ura de rasă sau orice alte manifestări de discriminare pe motive de 

etnie, religie, sex sau apartenenţă la orice categorie de minorităţi; 

b) să introducă sau să sustragă în/din instituţie arme, explozivi sau alte substanţe/materiale ce 

au regim special; 

c) să organizeze sau să desfăşoare/participe la activităţi în care se face propagandă cu caracter 

rasial, xenofob sau politic; 

d) să încalce prevederile referitoare la accesul în spaţiul universitar; 

e) să aibă o atitudine incompatibilă cu calitatea de student; 

f) să fumeze în spaţii închise; 

g) să strângă sume de bani, bunuri sau alte valori cu ocazia desfăşurării prelegerilor, 

seminariilor, colocviilor, examenelor sau pentru alte activităţi în vederea obţinerii unor 

rezultate/avantaje necuvenite; 

h) să utilizeze în timpul activităţilor didactice în spaţiul sălilor de clasă, sălilor de predare, 

sălilor documentare sau în alte spaţii unde se desfăşoară activităţi de învăţământ: telefoane 

mobile, camere foto sau video, precum şi orice alte dispozitive care pot fotografia sau filma 

ori care constituie sau conţin medii de stocare; 

i) să fotografieze/filmeze/înregistreze personalul Academiei în timpul desfăşurării activităţilor 

fără acordul prealabil al acestora. 

j) să introducă şi/sau să consume în Academie băuturi alcoolice, substanţe psihotice, precum 

şi orice alte substanţe interzise de lege sau care au regim special. 

k) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă în 

favoarea acestora; 

l) să exprime opinii sau preferinţe politice în spaţiul universitar sau în public; 

m) să exprime în public opinii contrare intereselor României; 

n) să declare sau sa participe la greve, precum şi la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau 
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orice alte întruniri cu caracter politic; 

o) să exercite activităţi cu scop lucrativ de natură să lezeze onoarea şi demnitatea de student al 

Academiei de Poliţie sau a instituţiei din care face parte. 

 

Secţiunea a 8-a 

Recompense şi sancţiuni disciplinare aplicabile studenţilor  

Recompense acordate studenţilor  

 

Art. 220  Recompensele se acordă pentru: 

a) rezultate foarte bune obţinute constant la învăţătură;  

b) rezultate excepţionale la absolvirea programului de studii;   

c) implicarea în activităţile circumscrise cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi manifestărilor 

ştiinţifice universitare; 

d) rezultate foarte bune la concursurile profesionale, cultural-sportive interne şi internaţionale; 

e) interes şi implicare deosebită în îndeplinirea activităţilor desfăşurate în stagiul de practică;  

f) alte activităţi care constituie exemple demne de urmat de către ceilalţi studenţi sau care 

contribuie la promovarea imaginii facultăţii ori a Academiei. 

Art. 221 Recompensele ce se acordă studenţilor sunt:  

a) mulţumiri verbale; 

b) premii în bani sau obiecte - se acordă în conformitate cu normele legale. Obiectele, pe 

care se pot grava înscrisuri, pot fi de utilitate personală sau simbolice; 

c) evidenţierea în faţa studenţilor sau a Consiliului facultăţii; 

d) scrisori de mulţumire – adresate părinţilor, soţului/soţiei sau, după caz, altei rude a 

studentului recompensat; acestea pot însoţi o altă recompensă; 

e) burse de merit - se acordă studenţilor în funcţie de rezultatele la învăţătură, comportament, 

şi la alte activităţi de cercetare ştiinţifică, cultural-artistice şi sportive, conform metodologiilor 

în vigoare; 

f) diplome de merit sau distincţii; 

g) însemne onorifice (ecusoane, insigne etc.) - se acordă în urma concursurilor de 

specialitate, competiţiilor sportive sau cultural-educative, rezultate deosebite în activitatea 

universitară şi ca urmare a îndeplinirii unor misiuni deosebite; 

h) citarea prin Dispoziţie Zilnică a Rectorului Academiei; 

i) înscrierea pe placa de onoare a numelui şi prenumelui studenţilor şefi de promoţie pe 

Academie; 

j) ridicarea unei sancţiuni disciplinare acordate anterior – determină încetarea imediată a 

valabilităţii sancţiunii disciplinare şi a efectelor ei. Este recomandabil ca ridicarea unei 

sancţiuni disciplinare să preceadă acordarea altei recompense. Sancţiunea poate fi ridicată 

numai de către cel care a aplicat-o sau persoana ierarhic superioară acestuia. 

Art. 222 (1) Recompensele prevăzute la art. 221 se dispun prin Dispoziţie zilnică a Rectorului 

în condiţii silimare celor prevăzute la Capitolul IV din prezentul Regulament. 

(2) Recompensele se acordă fără părtinire, diferenţiat şi, după caz, individual sau în grup. 

(3) Pentru aceeaşi faptă se acordă o singură recompensă. 

(4) Evidenţa recompenselor se ţine de către fiecare îndrumător de an la dosarul fiecărui 

student. 

(5) Recompensele se  consemnează de către îndrumătorul de an la în fişele individuale de 

cunoaştere ale studenţilor. 

  

 

Abateri şi sancţiuni disciplinare aplicate studenţilor  

 

Art. 223  (1) Abaterea disciplinară constituie singurul temei juridic al răspunderii 

disciplinare. 
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(2) Sancţiunile disciplinare ce se pot aplica studenţilor sunt: 

a. avertismentul; 

b. mustrare scrisă; 

c. suspendarea bursei de merit şi de performanţă pe o perioadă de la una la trei luni; 

d. preaviz de exmatriculare; 

e. exmatricularea.     

Art. 224  (1) Principalele abateri săvârşite de studenţi, care se sancţionează disciplinar, sunt 

următoarele: 

a. abateri privind compromiterea sau lezarea onoarei şi demnităţii de student prin: 

1. prezentarea cu rea credinţă de rapoarte, scrisori, cereri ori sesizări individuale sau de 

petiţii în grup neconforme cu realitatea;  

2. perturbarea ordinii şi liniştii publice; 

3. refuzul de a se legitima la cererea persoanelor cu drept de control;  

4. lipsa de respect manifestată faţă de membrii comunităţii academice şi faţă de autorităţi;  

5. nerespectarea normelor de convieţuire în instituţie şi societate; 

6. nerespectarea regulilor de igienă individuală şi colectivă; 

7. manifestarea, în public, a opiniilor care ar prejudicia sau compromite imaginea 

Academiei, a M.A.I. sau a altor instituţii publice; 

8. nerespectarea dispoziţiilor legale privind exprimarea opiniilor politice; 

9. difuzarea unor materiale cu caracter obscen; 

10. apariţia în posturi indecente în diferite reviste, pe site-uri sau în public; 

11. strângerea de sume de bani, bunuri sau alte valori pentru activităţile de protocol cu ocazia 

desfăşurării prelegerilor, seminariilor, colocviilor, examenelor sau pentru alte activităţi; 

12. oferirea sau trimiterea de cadouri personalului didactic şi auxiliar al facultăţii şi al 

Academiei; 

13. scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereţii clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de 

folosinţă comună aflate în interiorul ori în afara Academiei  sau deteriorarea prin orice 

mijloace a acestora;  

14. prezentarea în Academie în vădită stare de beţie; 

15. săvârşirea de fapte ce contravin normelor de conduită care pot provoca un prejudiciu de 

imagine la adresa instituţiei; 

16. tentativa de fraudă la examene, colocvii şi lucrări practice; 

17. introducerea sau consumul fără drept în incinta Academiei a băuturilor alcoolice.  

 

 

b. abateri în exercitarea atribuţiilor funcţionale:  

1. neglijenţă în menţinerea permanentă a ordinii şi curăţeniei în spaţiile interioare şi exterioare 

date în folosinţă; 

2. neglijenţă în întreţinerea şi întrebuinţarea calculatoarelor şi videoproiectoarelor fără 

aprobare;  

3. ruperea de sigilii sau deschiderea neautorizată a corespondenţei oficiale; 

4. introducerea fără aprobare a unei persoane neautorizate în Academie; 

5. blocarea căilor de acces în spaţiile Academiei; 

6. încălcarea regulilor privind confidenţialitatea activităţilor profesionale; 

7. degradarea sau distrugerea, cu intenţie, a  unor bunuri materiale din patrimoniul Academiei 

sau terţilor; 

8. utilizarea telefoanelor mobile şi a altor mijloace tehnice de comunicare la distanţă, în 

timpul orelor de curs/seminarii/lucrări practice ori în alte locuri unde este interzisă folosirea 

acestora;  

 

c. abateri de la regulile de îndeplinire activităţilor: 

1. întârzieri în transmiterea şi îndeplinirea recomandărilor primite;  
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2. sustragerea de la îndeplinirea activităţilor administrative; 

3. fumatul în locuri nepermise; 

4. nerespectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, protecţie a mediului şi a celor de 

prevenire şi stingere a incendiilor; 

5. pătrunderea fără autorizare într-un loc cu acces limitat, semnalizat sau cunoscut în acest 

sens. 

6. absenţa nemotivată de la activităţile de curs şi seminar planificate; la 15 absențe nemotivate 

se va aplica avertisment scris, la 25 absențe nemotivate se va aplica preaviz de exmatriculare, 

iar la 30 absențe se va aplica exmatricularea . 

 

Art. 225 Constituie, de asemenea, abateri disciplinare următoarele fapte: 

1. aducerea şi difuzarea în Academie de materiale care, prin conţinutul lor, atentează la 

independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care instigă la violenţa şi 

intoleranţă; 

2. săvârşirea unor acte de violenţă fizică împotriva oricărui membru al comunităţii 

universitare; 

3. provocarea sau participarea voluntară la tulburarea ordinii şi liniştii publice; 

4.  introducerea sau consumul în incinta Academiei de substanţe stupefiante sau psihotrope 

sau alte substanţe interzise de lege sau care au regim special; 

5. părăsirea incintei Academiei fără drept, precum şi pătrunderea/părăsirea în/din incinta 

Academiei prin orice mod/loc decât cele autorizate;  

6. întrebuinţarea de cuvinte sau gesturi ameninţătoare, obscene sau insultătoare la adresa 

membrilor comunităţii academice sau a personalului Academiei;  

7. întrebuinţarea de cuvinte sau gesturi ameninţătoare, obscene sau insultătoare la adresa 

reprezentanţilor autorităţilor ori instituţiilor publice, aflaţi în exerciţiul funcţiunii;  

8. apartenenţa la secte sau organizaţii ilegale; 

9. apartenenţa la partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori desfăşurarea propagandei prin 

orice mijloace sau alte activităţi în favoarea acestora ori a unui candidat independent pentru 

funcţii publice; 

10. declararea sau participarea la grevă;  

11. instigarea altor studenţi sau favorizarea acestora la săvârşirea de fapte/abateri disciplinare 

grave;  

12. sustragerea de bani, bunuri şi obiecte de la colegi sau din patrimoniul Academiei;  

13. deţinerea şi utilizarea telefoanelor mobile şi a altor mijloace tehnice de comunicare la 

distanţă, la examene sau concursuri;  

14. frauda la examene, colocvii şi lucrări practice. 

 

Art. 226 (1) Faptele de la art. 224 şi art. 225 constituie abateri disciplinare dacă nu au fost 

săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate contravenţii sau 

infracţiuni.  

(2) Declanşarea şi desfăşurarea procedurii disciplinare  se suspendă până la rămânerea 

definitivă a hotărârii instanţei de judecată.    

(3) În situaţia în care fapta săvârşită are caracter penal/contravenţional şi, pe lângă aceasta, a 

comis şi alte abateri disciplinare, pentru acestea din urmă operează procedura disciplinară 

obişnuită. 

(4) Dacă nu sunt întrunite condiţiile pentru angajarea răspunderii penale/contravenţionale, iar 

fapta studentului poate fi încadrată ca abatere disciplinară se va declanşa procedura 

disciplinară, conform prezentului regulament. 

(5) Existenţa răspunderii penale/contravenţionale/materiale a faptei săvârşite nu înlătură 

răspunderea disciplinară. 
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Art. 227 (1) Sancţiunea disciplinară aplicabilă se stabileşte gradual, în raport cu gravitatea 

abaterii disciplinare săvârşite de student, numai după ce s-a probat vinovăţia persoanei în 

cauză, conform procedurii reglementate la nivelul Academiei, avându-se în vedere 

următoarele:  

a) împrejurările în care a fost săvârşită fapta ce constituie abatere disciplinară; 

b) gradul de vinovăţie a studentului/studentei; 

c) consecinţele abaterii disciplinare, precum şi diligenţele persoanei în cauză, depuse pentru 

limitarea/eliminarea acestora; 

d) comportarea generală a studentului/studentei; 

e) atitudinea şi conduita persoanei în cauză pe timpul  cercetării disciplinare, după caz; 

f) eventualele sancţiuni disciplinare aplicate anterior acestuia/acesteia. 

(2) În cazul săvârşirii concomitente de către acelaşi student a mai multor abateri disciplinare 

se aplică sancţiunea disciplinară cea mai aspră dintre cele aplicabile abaterilor săvârşite. În 

cazul în care un student aflat sub incidenţa unei sancţiuni disciplinare săvârşeşte noi abateri 

disciplinare, se aplică sancţiunea disciplinară următoare celei aplicate anterior, cu respectarea 

principiului gradualităţii. 

(3) Sancţiunile disciplinare (avertismentul şi mustrarea scrisă) se radiază în termen de 6 luni 

de la aplicare. Preavizul de exmatriculare se poate radia la un an de la aplicarea sancţiunii la 

propunerea îndrumătorului de an.  

(4) Studentul poate contesta sancţiunea disciplinară.  

Art. 228 (1) Sancţiunile disciplinare prevăzute de art. 223 alin. (2) lit. c) – e) pot fi dispuse 

numai după efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile de către o comisie de disciplină.  

(2) În sensul alin. (1), Consiliul facultăţii stabileşte componenţa Comisiei de cercetare 

disciplinară prealabilă formată din 3 sau 5 membri, astfel: 

a) preşedinte – un cadru didactic, membru al Consiliului facultăţii; 

b) membrii – un student membru al Consiliului facultăţii şi 1 sau 3 cadre didactice. 

(3) Activitatea comisiei are la bază următoarele principii: 

a. prezumţia de nevinovăţie;  

b. dreptul la apărare;  

c. celeritatea cercetării;  

d. contradictorialitatea.  

(4) În vederea desfăşurării cercetării comisia va convoca studentul în scris, precizându-se 

data, ora şi locul desfăşurării activităţii comisiei. 

(5) Prezenţa studentului în faţa comisiei de disciplină este obligatorie. Neprezentarea 

studentului la convocarea făcută în condiţiile alin.(4), fără un motiv întemeiat nu suspendă 

cercetarea disciplinară prealabilă şi dă dreptul comisiei să continue procedura.  

(6) Pe perioada internării în spital, precum şi a efectuării concediului medical de către 

studentul în cauză, cercetarea disciplinară se suspendă. 

(7) În cursul cercetării disciplinare prealabile, conform principiilor reglementate la alin. (3), 

studentul are dreptul să fie asistat de către un alt student sau de către un cadru didactic ales, să 

formuleze şi să susţină apărările, să propună toate probele pe care le consideră necesare. 

(8) Comisia de disciplină cercetează împrejurările săvârşirii faptei şi pe baza unei hotărâri 

motivate, adoptate cu majoritatea simplă a membrilor comisiei, constată vinovăţia sau 

nevinovăţia persoanei în cauză şi propune sancţiunea aplicabilă, după caz. 

(9) Hotărârea motivată a Comisiei cuprinde: descrierea faptei ce constituie abatere 

disciplinară, persoanele implicate, încadrarea juridică a faptelor reţinute cu indicarea probelor 

şi a dovezilor pe care se întemeiază, aprecieri privind modul de apărare, atitudinea şi conduita 

studentului cercetat, constatarea privind vinovăţia/nevinovăţia persoanei în cauză, precum şi 

propunerea sancţiunii aplicabile.  

(10) În cazul aplicării sancţiunilor disciplinare prevăzute la art. 223 alin. (2) lit. c) – d), în 

baza Raportului motivat al Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă, Consiliul stabileşte 

sancţiunea prin hotărâre, în temeiul căreia decanul facultăţii emite Decizia de sancţionare.  



52 

 

(11) În cazul propunerii aplicării sancţiunii de exmatriculare Comisia de disciplină va trimite 

Consiliului Facultăţii, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării, hotărârea prevăzută 

la alin. 8, precum şi dosarul cauzei. 

(12) Consiliul Facultăţii va confirma, respectiv infirma, după caz, hotărârea comisiei de 

disciplină. În termen de 2 zile lucrătoare, consiliul facultăţii va transmite Senatului Academiei 

hotărârea de confirmare/infirmare, precum şi dosarul cauzei. 

(13) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului şi a hotărârii de 

confirmare/infirmare prevăzută la alin.(11), Senatul va adopta  hotărârea privind aplicarea sau 

neaplicarea sancţiunii disciplinare a exmatriculării.  

(14) În cel mult 2 zile lucrătoare de la adoptarea hotărârii de  aplicare a sancţiunii disciplinare 

a exmatriculării, Preşedintele Senatului  transmite hotărârea şi dosarul cauzei Serviciului 

Management Resurse Umane pentru emiterea deciziei de exmatriculare. 

(15) Decizia de exmatriculare prevăzută la alin. (14) se întocmeşte de către personalul 

specializat din cadrul Serviciului Management Resurse Umane şi se semnează de către 

Rectorul Academiei, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii hotărârii 

Senatului Universitar. 

(16) Deciziile de sancţionare disciplinară se comunică, în scris, celor în cauză. 

Art. 229 (1) Sancţiunile se aplică de către decanul facultăţii la propunerea cadrelor didactice 

sau din oficiu. 

(2) Sancţiunile disciplinare pot fi aplicate şi de Rector prin Dispoziţie zilnică. 

(3) Sancţiunile disciplinare se contestă la Consiliul facultăţii, cu excepţia sancţiunii de 

exmatriculare prevăzută de art. 223 alin. 2 lit. e), care se contestă la Senatul Universitar. 

Art. 230 (1) Decizia de sancţionare pentru sancţiunile disciplinare prevăzute de art. 223 alin. 

(2), cu excepţia lit. e), va fi emisă în termen de cel mult 60 de zile de la data sesizării 

Decanului facultăţii, conform prevederilor art. 228 alin. (2). 

(2) Decizia de exmatriculare se emite cu respectarea termenelor prevăzute la art. 228 alin. 

(11) - (15), dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

(3) Perioada internării în spital, precum şi cea a efectuării concediului medical de către 

studentul în cauză suspendă termenele prevăzute la alin.(1) şi alin. (2).   

(4) Decizia de exmatriculare cuprinde, în mod obligatoriu: 

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară sau a faptei care, fără să constituie 

abatere disciplinară, atrage exmatricularea, după caz; 

b) precizarea prevederilor din lege, actele normative interne şi/sau din prezentul regulament, 

după caz, care au fost încălcate de student; 

c) temeiul de drept în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară; 

d) termenul în care exmatricularea poate fi contestată; 

e) instanţa competentă la care exmatricularea poate fi contestată. 

(5) Decizia de exmatriculare se comunică în scris studentului în cel mult 5 zile lucrătoare de 

la data emiterii. 

(6) Studentul sancţionat se poate adresa instanţei de contencios administrativ. 

Art. 231 Dacă faptele care fac obiectul cercetării disciplinare prealabile constituie infracţiuni, 

Academia va sesiza de îndată organul de urmărire penală. 

 

Art. 232 (1) Nivelul conduitei studentului se analizează la fiecare structură în cadrul 

activităţii de evaluare periodică, astfel: 

a) la an de studiu - semestrial; 

b) la nivel de facultate - la sfârşitul anului universitar. 

(2) Evidenţa sancţiunilor disciplinare se ţine la nivel de an de studiu în dosarul cu starea şi 

practica disciplinară. 

Art. 233 Sancţiunile disciplinare se vor consemna de către îndrumătorul de an  în fişele de 

evidenţă individuale ale studenţilor.  
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Secţiunea a 9-a 

 Scoaterea studenţilor din evidenţa facultăţii 

 

Art. 234 Scoaterea studenţilor din evidenţa facultăţii se face la cerere sau prin exmatriculare 

conform prevederilor art. 229 din prezentul regulament.  

 

Secţiunea a 10-a  

Finalizarea studiilor 

 

Art. 235 (1) Media de promovare a examenului de licenţă va fi media aritmetică cu două 

zecimale, fără rotunjire dintre media notelor de la  proba scrisă şi nota obţinută la susţinerea 

lucrării de licenţă.  

(2) Media de promovare a examenului de licenţă trebuie să fie de cel puţin 6,00, iar media de 

promovare a  fiecărei probe trebuie să fie de cel puţin 5,00. 

Art. 236 Media generală de promovare a anilor de studii va fi  media aritmetică cu două 

zecimale, fără rotunjire a mediilor fiecărui an de studiu. 

Art. 237 Media generală de absolvire se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, prin 

însumarea mediei generale de promovare a anilor de studii având o pondere de 70%, cu media 

examenului de licenţă care are o pondere de 30%. 

 

Art. 238 Clasificarea absolvenţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de 

absolvire. 

 

Art. 239 Absolvenţii, care au promovat examenul de licenţă primesc diploma de licenţă 

însoţită de suplimentul  la diplomă, în condiţiile reglementărilor specifice în vigoare. 

 

Art. 240 Absolvenţii, care nu au promovat examenul de licenţă primesc, la cerere, o 

adeverinţă. 

 

Art. 241 Anterior începerii probelor din cadrul examenului de licenţă, studenţii Facultăţii de 

Arhivistică susţin  un examen scris pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică în 

domeniul limbilor străine. 
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Capitolul IX 

DISPOZIŢII APLICABILE STUDENŢILOR ÎNMATRICULAŢI LA PROGRAMUL 

DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, „ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ” 

Secţiunea 1 

Dispoziţii generale 

 

Art. 242 Activitatea profesională a studenţilor din cadrul programului de licenţă cu 

specializarea „administraţie publică” şi raporturile acestora cu Academia se desfăşoară în 

conformitate cu legislaţia ce reglementează activitatea instituţiei şi a personalului acesteia, 

precum şi ordinele şi regulamentele Ministerului Educaţiei Naţionale şi Ministerului 

Afacerilor Interne.  

 

Art. 243 Prevederile prezentului capitol din Regulament se aplică studenţilor înmatriculaţi la 

programul de studii de licenţă cu specializarea „administraţie publică” din cadrul Facultăţii de 

Ştiinţe Juridice şi Administrative.  

 

Secţiunea  2 

Înscrierea la facultate şi documentele studentului 

 

Art. 244 (1) Calitatea de student se dobândeşte prin înmatricularea candidaţilor declaraţi 

admişi în urma susţinerii concursului de admitere şi se pierde prin exmatriculare sau prin 

absolvire, în condiţiile legii.  

(2) Studenţii cu specializarea „administraţie publică” din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice 

şi Administrative au statut de studenţi civili similar învăţământului superior civil românesc.  

(3) Înmatricularea studenţilor constă în înscrierea studentului în Registrul matricol sub un 

număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare. Numerele din Registrul matricol 

se dau în continuare pentru fiecare serie nouă de studenţi. Studenţii care urmează, 

concomitent sau consecutiv două programe de studii ale aceleiaşi facultăţi sau în cadrul 

universităţii vor primi număr matricol diferit pentru fiecare program de studii.  
 
Art. 245 Înmatricularea se face în termen de maximum 15 de zile de la începerea anului 

universitar, prin Dispoziţia Zilnică a Rectorului Academiei de Poliţie „Al.I.Cuza”.   

Art. 246 (1) Cuantumul taxei de înmatriculare este stabilit anual de către Senatul universităţii.  
(2) Candidaţii admişi în anul I care nu au semnat Contractul de studii universitare şi nu au 
achitat taxa de înmatriculare în perioada stabilită de Consiliul de Administraţie, pierd dreptul 
de a fi înmatriculaţi. 

Art. 247 (1) Înmatricularea studenţilor români sau din ţările membre UE declaraţi admişi pe 
locurile cu taxă se face pe baza Dispoziţiei de înmatriculare emisă de Rector, după semnarea 
Contractului de studii universitare şi achitarea taxelor de şcolarizare şi de înmatriculare 
stabilite de Senatul universităţii şi achitarea taxei de studii.  
(2) Înmatricularea studenţilor transferaţi de la alte facultăţi / universităţi se face pe baza 
aprobării de către conducerile celor două instituţii a cererii de transfer.  

Art. 248 Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în sesiunea de admitere şi propuşi pentru 
înmatriculare într-un an superior se face pe baza Dispoziţiei Rectorului, ce are la bază acordul 
Comisiei de echivalare a creditelor şi aprobarea Consiliului de Administraţie / Senatului, după 
semnarea Contractului de studii universitare şi achitarea taxei de înmatriculare.  

 
Art. 249 În cazul în care un student urmează cursurile mai multor programe de studii (în 
paralel sau succesiv), poate beneficia de alocaţie bugetară pe durata maximă de şcolarizare a 
unui singur program de studii, conform legii. 
Art. 250 Dosarul personal al studentului întocmit la înmatricularea acestuia cuprinde:  
- Cererea tip de înscriere pentru anul I de studii;  
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- Contractul de studii universitare;  

- Chitanţa de plată a taxei de înmatriculare; 
- Cererea pentru disciplinele opţionale şi facultative; 
- Actele necesare pentru obţinerea burselor, conform legislaţiei în vigoare.  

Art. 251 Pe perioada şcolarizării, Dosarul studentului se completează cu:  

- Anexa anuală la Contractul de studii universitare;  
- Actele necesare pentru obţinerea bursei, conform legislaţiei în vigoare;   
- Cererile privind motivarea absenţelor (pentru cazurile de boală) aprobate de conducerile 
facultăţilor, însoţite de acte medicale;   
- Actele prin care i s-au acordat anumite drepturi (întreruperi de studii, prelungiri de 
şcolarizare, transfer, probe de diferenţe etc.), evidenţieri sau sancţiuni aplicate;   
- Actele prin care se certifică studiile efectuate în alte universităţi din ţară şi străinătate şi 
rezultatele obţinute;   
- Dovezile de achitare a taxelor pentru serviciile prestate de universitate.  

Art. 252 (1) La înmatriculare, fiecărui student i se eliberează:  
- Carnetul de student;  
- Un exemplar din Contractul de studii universitare;  
- Legitimaţia de transport.  

A. Carnetul de student este singurul document care dovedeşte calitatea de student şi este 

netransmisibil. În carnetul de student se înscriu toate notele la examene sau alte forme de 

verificare a cunoştinţelor, inclusiv notele de la examenele nepromovate. Notele vor fi trecute 

şi semnate de cadrul didactic examinator. Prezentarea carnetului de student profesorului 

examinator este obligatorie. La începutul fiecărui an universitar, studentul are obligaţia să 

prezinte la secretariatul facultăţii carnetul de student pentru viza anuală. În caz de transfer, 

întrerupere de studii sau exmatriculare, decanatul retrage carnetul de student şi legitimaţia de 

călătorie. În cazul pierderii documentelor personale (carnet de student, legitimaţii studenţeşti 

eliberate de facultate etc.) eliberarea unor duplicate se face numai după îndeplinirea 

formalităţilor cerute de legislaţia în vigoare privind eliberarea documentelor individuale şi 

actelor de studii pierdute sau dispărute (anunţarea în presă a pierderii şi achitarea taxelor 

stabilite prin instrucţiuni). În documentele studentului nu sunt admise corecturi, modificări 

sau introducerea unor date nereale. 

B. Contractul de studii universitare cuprinde obligaţiile universităţii facultăţii şi ale 

studentului privind desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor didactice pentru întreaga 
perioadă de şcolarizare. În anexele anuale ale acestui contract se prevăd disciplinele de studiu 

pentru anul în curs, creditele pentru promovarea în anul următor, criteriile şi standardele de 

performanţă pentru definirea statutului de student bugetat/cu taxă. Pentru studentul cu taxă 

sunt prevăzute obligaţiile financiare pe durata studiilor. Numărul de identificare al 

contractului este identic cu numărul matricol al studentului. Contractul se elaborează în două 

exemplare: un exemplar se înmânează studentului, iar celălalt exemplar se păstrează la 

decanatul facultăţii, în dosarul personal al studentului. 

(2) În documentele studentului nu sunt admise corecturi sau introducerea de date nereale. În 

cazul pierderii carnetului de student, se eliberează un duplicat, după anunţarea în presă a 

pierderii şi achitarea taxei stabilite de Senat. 

Art. 253 (1) Organizarea studenţilor pentru toată perioada studiilor universitare se face pe an 

de studii şi grupe de specializare în cadrul fiecărui an.  

(2) Studenţii din fiecare an de studii îşi aleg în termen de 20 de zile de la începerea 

anului/semestrului universitar un reprezentant de an care va îndeplini atribuţiile prevăzute în 

prezentul regulament. Studenţii, care au calitatea de reprezentant de an, se numesc prin 

Dispoziţie Zilnică a Rectorului Academiei, la propunerea îndrumătorului de an, cu aprobarea 

decanului facultăţii.  

Art. 254 Secretariatele facultăţilor definitivează situaţia şcolară a studentului în primele cinci 
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zile de la începerea anului universitar, pe baza rezultatelor profesionale obţinute în anul 

universitar precedent. După parcurgerea unui an de studii, un student se va afla în una din 

următoarele situaţii şcolare:   
- Student cu an de studii promovat, când studentul a acumulat numărul total de credite 
pentru anul respectiv, 60 credite;   
- Student cu an de studii creditat (trecut in anul următor), când studentul trece în anul 
următor prin acumularea numărului minim de 40 credite  în anul în curs şi cu anii anteriori 
promovaţi integral;   
- Student în prelungire a duratei de şcolarizare (an de repetare / an complementar), 
când studentul a acumulat intre 10 si 39 credite;   
- Student exmatriculat, când studentul a acumulat sub 10 credite.  

 

Secţiunea 3 

Drepturile şi obligaţiile studentului Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative 

specializarea „administraţie publică” 

 

Art. 255 (1) Toţi studenţii, în calitate de membri ai comunităţii academice şi parteneri la 

procesul de învăţământ, au drepturi şi obligaţii în conformitate cu prevederile Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, ale Cartei Universitare a Academiei, Codului studentului din Academia 

de Poliţie şi ale acestui Regulament. 

 

(2) Studenţilor  le este interzis: 

a) să introducă şi/sau să difuzeze în Academie materiale care, prin conţinutul lor atentează la 

independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, sau care cultivă violenţa ori 

intoleranţa religioasă, ura de rasă sau orice alte manifestări de discriminare pe motive de 

etnie, religie, sex sau apartenenţă la orice categorie de minorităţi; 

b) să introducă/să sustragă în/din instituţie arme, explozivi sau alte substanţe/materiale ce au 

regim special; 

c) să organizeze sau să desfăşoare/participe la activităţi în care se face propagandă cu caracter 

rasial, xenofob sau politic; 

d) să încalce prevederile referitoare la accesul în spaţiul universitar; 

e) să aibă o atitudine incompatibilă cu calitatea de student; 

f) să fumeze în spaţii închise; 

g) să strângă sume de bani, bunuri sau alte valori cu ocazia desfăşurării prelegerilor, 

seminariilor, colocviilor, examenelor sau pentru alte activităţi în vederea obţinerii unor 

rezultate/avantaje necuvenite; 

h) să utilizeze în timpul activităţilor didactice în spaţiul sălilor de clasă, sălilor de predare, 

sălilor documentare sau în alte spaţii unde se desfăşoară activităţi de învăţământ: telefoane 

mobile, camere foto sau video, precum şi orice alte dispozitive care pot fotografia sau filma 

ori care constituie sau conţin medii de stocare; 

i) să fotografieze/filmeze/înregistreze personalul Academiei în timpul desfăşurării activităţilor 

fără acordul prealabil al acestora. 

j) să introducă şi/sau să consume în Academie băuturi alcoolice, substanţe psihotice, precum 

şi orice alte substanţe interzise de lege sau care au regim special. 

k) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă în 

favoarea lor; 

l) să exprime opinii sau preferinţe politice în spaţiul universitar sau în public; 

m) să exprime în public opinii contrare intereselor României; 

n) să declare sau sa participe la greve, precum şi la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau 

orice alte întruniri cu caracter politic; 

o) să exercite activităţi cu scop lucrativ de natură să lezeze onoarea şi demnitatea de student al 

Academiei de Poliţie sau a instituţiei din care face parte. 
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Secţiunea 4 

RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI DISCIPLINARE 

Recompense acordate studenţilor 

 

Art. 256 Recompensele se acordă pentru: 

a) rezultate foarte bune obţinute constant la învăţătură;  

b) rezultate excepţionale la absolvirea programului de studii;   

c) implicarea în activităţile circumscrise cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi manifestărilor 

ştiinţifice universitare; 

d) rezultate foarte bune la concursurile profesionale, cultural-sportive interne şi internaţionale; 

e) interes şi implicare deosebită în îndeplinirea activităţilor desfăşurate în stagiul de practică;  

f) alte activităţi care constituie exemple demne de urmat de către ceilalţi studenţi sau care 

contribuie la promovarea imaginii facultăţii ori a Academiei. 

Art. 257 Recompensele ce se acordă studenţilor sunt:  

a) mulţumiri verbale; 

b) premii în bani sau obiecte - se acordă în conformitate cu normele legale. Obiectele, pe 

care se pot grava înscrisuri, pot fi de utilitate personală sau simbolice; 

c) evidenţierea în faţa studenţilor sau a Consiliului facultăţii; 

d) scrisori de mulţumire – adresate părinţilor, soţului/soţiei sau, după caz, altei rude a 

studentului recompensat; acestea pot însoţi o altă recompensă; 

e) burse de merit - se acordă studenţilor în funcţie de rezultatele la învăţătură, comportament, 

şi la alte activităţi de cercetare ştiinţifică, cultural-artistice şi sportive, conform metodologiilor 

în vigoare; 

f) diplome de merit sau distincţii; 

g) însemne onorifice (ecusoane, insigne etc.) - se acordă în urma concursurilor de 

specialitate, competiţiilor sportive sau cultural-educative, rezultate deosebite în activitatea 

universitară şi ca urmare a îndeplinirii unor misiuni deosebite; 

h) citarea prin Dispoziţie Zilnică a Rectorului Academiei; 

i) înscrierea pe placa de onoare a numelui şi prenumelui studenţilor şefi de promoţie pe 

Academie; 

j) ridicarea unei sancţiuni disciplinare acordate anterior – determină încetarea imediată a 

valabilităţii sancţiunii disciplinare şi a efectelor ei.  

Este recomandabil ca ridicarea unei sancţiuni disciplinare să preceadă acordarea altei 

recompense. Sancţiunea poate fi ridicată numai de către cel care a aplicat-o sau persoana 

ierarhic superioară acestuia. 

Art. 258 (1) Recompensele prevăzute la art. 257 se acordă în condiţii silimare prevăzute la 

Capitolul IV din prezentul Regulament. 

(2) Recompensele se acordă fără părtinire, diferenţiat şi, după caz, individual sau în grup. 

(3) Pentru aceeaşi faptă se acordă o singură recompensă. 

(4) Evidenţa recompenselor se ţine de către fiecare îndrumător de an la dosarul fiecărui 

student. 

(5) Recompensele se  consemnează de către îndrumătorul de an la în fişele individuale de 

cunoaştere ale studenţilor. 

           

Abateri şi sancţiuni disciplinare aplicate studenţilor 

Art. 259 (1) Abaterea disciplinară constituie singurul temei juridic al răspunderii disciplinare. 

(2) Sancţiunile disciplinare ce se pot aplica studenţilor sunt: 

a. avertismentul; 

b. mustrare scrisă; 

c. suspendarea bursei de merit pe o perioadă de la una la trei luni; 

d. preaviz de exmatriculare; 

e. exmatricularea.     
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Art. 260 (1) Principalele abateri săvârşite de studenţi, care se sancţionează disciplinar, sunt 

următoarele: 

a. abateri privind compromiterea sau lezarea onoarei şi demnităţii de student prin: 

1. prezentarea cu rea credinţă de rapoarte, scrisori, cereri ori sesizări individuale sau de 

petiţii în grup neconforme cu realitatea;  

2. perturbarea ordinii şi liniştii publice; 

3. refuzul de a se legitima la cererea persoanelor cu drept de control;  

4. simularea unei boli pentru a se sustrage de la îndeplinirea activităţilor didactice; 

5. lipsa de respect manifestată faţă de membrii comunităţii academice şi faţă de autorităţi;  

6. participarea sau aderarea la manifestări contrare legii ori  exprimarea în public a  unor 

opinii discriminatorii, faţă de anumite persoane, grupuri de persoane sau entităţi sociale; 

7. nerespectarea normelor de convieţuire în instituţie şi societate; 

8. nerespectarea regulilor de igienă individuală şi colectivă; 

9. manifestarea, în public, a opiniilor care ar prejudicia sau compromite imaginea 

Academiei, a M.A.I. sau a altor instituţii publice; 

10. nerespectarea dispoziţiilor legale privind exprimarea opiniilor politice; 

11. difuzarea unor materiale cu caracter obscen; 

12. apariţia în posturi indecente în diferite reviste, pe site-uri sau în public; 

13. strângerea de sume de bani, bunuri sau alte valori pentru activităţile de protocol cu ocazia 

desfăşurării prelegerilor, seminariilor, colocviilor, examenelor sau pentru alte activităţi; 

14. oferirea sau trimiterea de cadouri personalului didactic şi auxiliar al facultăţii şi al 

Academiei; 

15. scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereţii clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de 

folosinţă comună aflate în interiorul ori în afara Academiei  sau deteriorarea prin orice 

mijloace a acestora;  

16. prezentarea în Academie în vădită stare de beţie sau sub influenţa substanţelor 

psihoactive; 

17. săvârşirea de fapte ce contravin normelor de conduită care pot provoca un prejudiciu de 

imagine la adresa instituţiei; 

18. tentativa de fraudă la examene, colocvii şi lucrări practice; 

19. introducerea sau consumul fără drept în incinta Academiei a băuturilor alcoolice. 

 

b. abateri în exercitarea atribuţiilor funcţionale:  

1.  neglijenţă în menţinerea permanentă a ordinii şi curăţeniei în spaţiile interioare şi 

exterioare date în folosinţă; 

2. neglijenţă în întreţinerea şi întrebuinţarea calculatoarelor şi videoproiectoarelor fără 

aprobare;  

3. ruperea de sigilii sau deschiderea neautorizată a corespondenţei oficiale; 

4. introducerea fără aprobare a unei persoane neautorizate în Academie; 

5. blocarea căilor de acces în spaţiile Academiei; 

6. încălcarea regulilor privind confidenţialitatea activităţilor profesionale; 

7. degradarea sau distrugerea, cu intenţie, a  unor bunuri materiale din patrimoniul Academiei 

sau terţilor; 

8. utilizarea telefoanelor mobile şi a altor mijloace tehnice de comunicare la distanţă, în 

timpul orelor de curs/seminarii/lucrări practice ori în alte locuri unde este interzisă folosirea 

acestora;  

9. absenţa nemotivată, în mod repetat, de la activităţile didactice ori de la alte activităţi 

stabilite. 

 

c. abateri de la regulile de îndeplinire activităţilor: 

1. întârzieri în transmiterea şi îndeplinirea recomandărilor primite;  

2. sustragerea de la îndeplinirea activităţilor administrative; 

3. fumatul în locuri nepermise; 
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4. nerespectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, protecţie a mediului şi a celor de 

prevenire şi stingere a incendiilor; 

5. pătrunderea fără autorizare într-un loc cu acces limitat, semnalizat sau cunoscut în acest 

sens. 

(2) Răspunderea disciplinară poate fi angajată şi în cazul altor fapte care întrunesc elementele 

unei abateri disciplinare. 

 

Art. 261 Constituie, de asemenea, abateri disciplinare următoarele fapte: 

1. aducerea şi difuzarea în Academie de materiale care, prin conţinutul lor, atentează la 

independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care instigă la violenţa şi 

intoleranţă; 

2. săvârşirea unor acte de violenţă fizică împotriva oricărui membru al comunităţii 

universitare; 

3. provocarea sau participarea voluntară la tulburarea ordinii şi liniştii publice; 

4. introducerea sau consumul în incinta Academiei de substanţe stupefiante sau psihotrope 

sau alte substanţe interzise de lege sau care au regim special; 

5. părăsirea incintei Academiei fără drept, precum şi pătrunderea/părăsirea în/din incinta 

Academiei prin orice mod/loc decât cele autorizate;  

6. întrebuinţarea de cuvinte sau gesturi ameninţătoare, obscene sau insultătoare la adresa 

membrilor comunităţii academice sau a personalului Academiei;  

7. întrebuinţarea de cuvinte sau gesturi ameninţătoare, obscene sau insultătoare la adresa 

reprezentanţilor autorităţilor ori instituţiilor publice, aflaţi în exerciţiul funcţiunii;  

8. apartenenţa la secte sau organizaţii ilegale; 

9. apartenenţa la partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori desfăşurarea propagandei 

prin orice mijloace sau alte activităţi în favoarea acestora ori a unui candidat independent 

pentru funcţii publice; 

10. depunerea candidaturii pentru a fi ales în administraţia publică locală sau în Parlamentul 

României ori în calitate de Preşedinte al României; 

11. declararea sau participarea la grevă;  

12. instigarea altor studenţi sau favorizarea acestora la săvârşirea de fapte care constituie 

abateri disciplinare grave;  

13. sustragerea de bani, bunuri şi obiecte de la colegi sau din patrimoniul Academiei;  

14. deţinerea şi utilizarea telefoanelor mobile şi a altor mijloace tehnice de comunicare la 

distanţă, la examene sau concursuri;  

15. frauda la examene, colocvii şi lucrări practice;  

16. nerespectarea prevederilor privind fumatul în spaţii închise.  

Art. 262 (1) Faptele de la art. 260 şi art. 261 constituie abateri disciplinare dacă nu au fost 

săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate contravenţii sau 

infracţiuni.  

(2) Declanşarea şi desfăşurarea procedurii disciplinare se suspendă până la rămânerea 

definitivă a hotărârii instanţei de judecată.    

(3) În situaţia în care fapta săvârşită are caracter penal/contravenţional şi, pe lângă aceasta, a 

comis şi alte abateri disciplinare, pentru acestea din urmă operează procedura disciplinară 

obişnuită. 

(4) Dacă nu sunt întrunite condiţiile pentru angajarea răspunderii penale/contravenţionale, iar 

fapta studentului poate fi încadrată ca abatere disciplinară se va declanşa procedura 

disciplinară, conform prezentului regulament. 

(5) Existenţa răspunderii penale/contravenţionale/materiale a faptei săvârşite nu înlătură 

răspunderea disciplinară. 

Art. 263 (1) Sancţiunea disciplinară aplicabilă se stabileşte gradual, în raport cu gravitatea 

abaterii disciplinare săvârşite de student, numai după ce s-a probat vinovăţia persoanei în 
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cauză, conform procedurii reglementate la nivelul Academiei, avându-se în vedere 

următoarele:  

a) împrejurările în care a fost săvârşită fapta ce constituie abatere disciplinară; 

b) gradul de vinovăţie a studentului/studentei; 

c) consecinţele abaterii disciplinare, precum şi diligenţele persoanei în cauză, depuse pentru 

limitarea/eliminarea acestora; 

d) comportarea generală a studentului/studentei; 

e) atitudinea şi conduita persoanei în cauză pe timpul  cercetării disciplinare, după caz; 

f) eventualele sancţiuni disciplinare aplicate anterior acestuia/acesteia. 

(2) În cazul săvârşirii concomitente de către acelaşi student a mai multor abateri disciplinare 

se aplică sancţiunea disciplinară cea mai aspră dintre cele aplicabile abaterilor săvârşite. În 

cazul în care un student aflat sub incidenţa unei sancţiuni disciplinare săvârşeşte noi abateri 

disciplinare, se aplică sancţiunea disciplinară următoare celei aplicate anterior, cu respectarea 

principiului gradualităţii. 

(3) Sancţiunile disciplinare (avertismentul şi mustrarea scrisă) se radiază în termen de 6 luni 

de la aplicare. Preavizul de exmatriculare se poate radia la un an de la aplicarea sancţiunii la 

propunerea îndrumătorului de an.  

(4) Particularităţile privind aplicarea sancţiunilor disciplinare sunt similare condiţiilor 

prevăzute la Capitolul IV din prezentul Regulament. 

(5) Studentul poate contesta sancţiunea disciplinară.Termenele, condiţiile şi modul de 

soluţionare a contestaţiei sunt similare celor prevăzute la Capitolul IV din prezentul 

Regulament. 

Art. 264 (1) Sancţiunile disciplinare prevăzute de art. 259 alin. (2) lit. c) – e) pot fi dispuse 

numai după efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile de către o comisie de disciplină.  

(2) În sensul alin.(1) Consiliul facultăţii stabileşte componenţa Comisiei de cercetare 

disciplinară prealabilă; 

Comisia de cercetare disciplinară prealabilă este alcătuită din: 

a) preşedinte – un cadru didactic, membru al Consiliului facultăţii; 

b) membrii – un student membru al Consiliului facultăţii şi 1 sau 3 cadre didactice. 

(3) Activitatea comisiei are la bază următoarele principii: 

a) prezumţia de nevinovăţie;  

b) dreptul la apărare;  

c) celeritatea cercetării;  

d) contradictorialitatea.  

(4) În vederea desfăşurării cercetării comisia va convoca studentul în scris, precizându-se 

data, ora şi locul desfăşurării activităţii comisiei. 

(5) Prezenţa studentului în faţa comisiei de disciplină este obligatorie. Neprezentarea 

studentului la convocarea făcută în condiţiile alin.(4), fără un motiv întemeiat nu suspendă 

cercetarea disciplinară prealabilă şi dă dreptul comisiei să continue procedura.  

(6) Pe perioada internării în spital, precum şi a efectuării concediului medical de către 

studentul în cauză, cercetarea disciplinară se suspendă. 

(7) În cursul cercetării disciplinare prealabile, conform principiilor reglementate la alin. (3), 

studentul are dreptul să fie asistat de către un alt student sau de către un cadru didactic ales, să 

formuleze şi să susţină apărările, să propună toate probele pe care le consideră necesare. 

(8) Comisia de disciplină cercetează împrejurările săvârşirii faptei şi pe baza unei hotărâri 

motivate, adoptate cu majoritatea simplă a membrilor comisiei, constată vinovăţia sau 

nevinovăţia persoanei în cauză şi propune sancţiunea aplicabilă, după caz. 

(9) Hotărârea motivată a Comisiei cuprinde: descrierea faptei ce constituie abatere 

disciplinară, persoanele implicate, încadrarea juridică a faptelor reţinute cu indicarea probelor 

şi a dovezilor pe care se întemeiază, aprecieri privind modul de apărare, atitudinea şi conduita 

studentului cercetat, constatarea privind vinovăţia/nevinovăţia persoanei în cauză, precum şi 

propunerea sancţiunii aplicabile.  
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(10) În cazul aplicării sancţiunilor disciplinare prevăzute la art. 259 alin. (2) lit. c) – d), în 

baza Raportului motivat al Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă, Consiliul stabileşte 

sancţiunea prin hotărâre, în temeiul căreia decanul facultăţii emite Decizia de sancţionare.  

(11) În cazul propunerii aplicării sancţiunii de exmatriculare Comisia de disciplină va trimite 

Consiliului Facultăţii, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării, hotărârea prevăzută 

la alin. (8), precum şi dosarul cauzei. 

(12) Consiliul Facultăţii va confirma, respectiv infirma, după caz, hotărârea comisiei de 

disciplină. În termen de 2 zile lucrătoare, Consiliul Facultăţii va transmite Senatului 

Academiei hotărârea de confirmare/infirmare, precum şi dosarul cauzei. 

(13) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului şi a hotărârii de 

confirmare/infirmare prevăzută la alin. (11), Senatul va adopta  hotărârea privind aplicarea 

sau neaplicarea sancţiunii disciplinare a exmatriculării.  

(14) În cel mult 2 zile lucrătoare de la adoptarea hotărârii de  aplicare a sancţiunii disciplinare 

a exmatriculării, Preşedintele Senatului  transmite hotărârea şi dosarul cauzei Serviciului 

Management Resurse Umane pentru emiterea deciziei de exmatriculare. 

(15) Decizia de exmatriculare prevăzută la alin. (14) se întocmeşte de către personalul 

specializat din cadrul Serviciului Management Resurse Umane şi se semnează de către 

Rectorul Academiei, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii hotărârii 

Senatului Universitar. 

(16) Deciziile de sancţionare disciplinară se comunică, în scris, celor în cauză. 

Art. 265 Sancţiunea exmatriculării poate fi dispusă în următoarele cazuri: 

a) în urma comiterii de abateri disciplinare, conform reglementărilor prezentului regulament; 

b) săvârşirea unei fapte care, potrivit legii penale, constituie infracţiune şi pentru care a 

intervenit o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă; 

c) studentul, care are deja un preaviz de exmatriculare, mai săvârşeşte o faptă ce se 

sancţionează tot cu preaviz de exmatriculare. Studentul nu poate primi decât un singur 

preaviz de exmatriculare, în cazul în care nu sunt incidente prevederile art 263 alin. (3). 

d) motive medicale  care sunt în incompatibilitate cu statul de student al Facultăţii; 

e) cumularea unui număr mai mare de 30 absenţe nemotivate pe semestru ca urmare a 

neprezentării la cursurile şi seminariile; 

f) neprezentarea în stagiul de practică sau nepromovarea acestuia, sau a examenelor, 

colocviilor ori a altor forme de verificare; 

g) nepromovarea niciunei verificări sau a niciunui colocviu sau examen după sesiunea I, anul 

I  de studiu; 

h) lipsa solicitării reluării studiilor după încetarea motivelor ce au determinat suspendarea 

studiilor, dar nu mai târziu de un an calendaristic de la data suspendării, respectiv la expirarea 

perioadei legale pentru creşterea şi îngrijirea copilului; 

i) neachitarea într-un interval de maximum de 3 luni a obligaţiilor financiare faţă de 

Academie, în cuantumurile şi modalităţile de plată stabilite de către Senat şi Consiliul de 

administraţie.  

Art. 266 (1) Decizia de sancţionare pentru sancţiunile disciplinare prevăzute de art. 259 alin. 

(2), cu excepţia lit. e), va fi emisă în termen de cel mult 60 de zile de la data sesizării 

Decanului facultăţii, conform prevederilor art. 264 alin. (2). 

(2) Decizia de exmatriculare se emite cu respectarea termenelor prevăzute la art. 264 alin. 

(11) - (15), dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

(3) Perioada internării în spital, precum şi cea a efectuării concediului medical de către 

studentul în cauză suspendă termenele prevăzute la alin.(1) şi alin. (2).   

(4) Decizia de exmatriculare cuprinde, în mod obligatoriu: 

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară sau a faptei care, fără să constituie 

abatere disciplinară, atrage exmatricularea, după caz; 

b) precizarea prevederilor din lege, actele normative interne şi/sau din prezentul regulament, 

după caz, care au fost încălcate de student; 
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c) temeiul de drept în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară; 

d) termenul în care exmatricularea poate fi contestată; 

e) instanţa competentă la care exmatricularea poate fi contestată. 

(5) Decizia de exmatriculare se comunică în scris studentului în cel mult 5 zile lucrătoare de 

la data emiterii. 

(6) Studentul sancţionat se poate adresa instanţei de contencios administrativ. 

(7) Sancţiunile se aplică de către decanul facultăţii la propunerea cadrelor didactice sau din 

oficiu. 

(8) Sancţiunile disciplinare pot fi aplicate şi de Rector prin Dispoziţie zilnică. 

(9) Sancţiunile disciplinare se contestă la Consiliul facultăţii, cu excepţia sancţiunii de 

exmatriculare prevăzută de art. 223 alin. 2 lit. e), care se contestă la Senatul Universitar. 

Art. 267 Dacă faptele care fac obiectul cercetării disciplinare prealabile constituie infracţiuni, 

Academia va sesiza  de îndată organul de urmărire penală. 

 

Art. 268 (1) Nivelul conduitei studentului se analizează la fiecare structură în cadrul 

activităţii de evaluare periodică, astfel:   a) la an de studiu - semestrial; 

                             b) la nivel de facultate - la sfârşitul anului universitar. 

(2) Evidenţa sancţiunilor disciplinare se ţine la nivel de an de studiu în dosarul cu starea şi 

practica disciplinară. 

Art. 269 Sancţiunile disciplinare se vor consemna de către îndrumătorul de an  în fişele de 

evidenţă individuale ale studenţilor.  

 

Secţiunea 5 

               Frecvenţa şi activitatea didactică 

 

Art. 270 Conform Sistemului European de Credite Transferabile, pentru a acumula unităţi de 

credit, studentul trebuie să participe la activităţile didactice programate şi să efectueze 
activităţi individuale de pregătire.  
 
Art. 271 Frecvenţa la activităţile practice (laborator, proiect, stagii de practică) este 
obligatorie. Programul de activităţi practice trebuie realizat integral de către fiecare student. 
Pentru aceasta, fiecare facultate va stabili modalitatea proprie de recuperare a absenţelor.  
  
Art. 272 Cadrul didactic titular va comunica la începutul activităţilor toate condiţiile de 
prezentare la examen, acestea fiind menţionate în Fişa disciplinei.  
 
Art. 273 Alte cerinţe referitoare la frecvenţa la activităţile didactice vor fi stabilite de 
decanate şi vor fi consemnate în anexa la Contractul de studii universitare.  
 
Art. 274 Motivarea absenţelor la activităţile didactice se face de către secretariatele 
facultăţilor, pe baza cererii individuale şi a actelor justificative. Studenţii au obligaţia să 
depună la decanat documente de justificare a absenţelor în cel mult 7 zile calendaristice de la 
data ultimei zile de absenţă şi, în aceeaşi perioadă, să depună la catedre motivarea vizată de 
decanat pentru programarea recuperărilor.   
 

Art. 275 Şedinţele de recuperare a orelor practice se vor efectua contra cost. Excepţie de la 

această regulă fac cazurile de îmbolnăviri cu internare şi studenţii cu situaţii familiale 

deosebite. Aceste cazuri vor fi analizate de conducerea facultăţii, la solicitarea studentului.  

 

Art. 276 (1) Studenţii specializării „administraţie publică” nu pot repeta anii de studiu în 

situaţia nepromovării acestora din motive imputabile lor, potrivit prezentului regulament. 

(2) Prin „motive imputabile lor” se înţelege: 

a.  nepromovarea integrală a examenelor şi colocviilor prevăzute prin planurile de învăţământ; 
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b. neefectuarea stagiilor de practică. 

 

Secţiunea 6 

Promovarea anului universitar. Credite 

 

Art. 277 (1) Promovarea fiecărui an universitar se face prin verificări scrise, colocvii şi 

examene, toate prevăzute în planurile de învăţământ.  

(2) În cadrul departamentului  se stabileşte şi se prevede în fişele disciplinelor modalitatea de 

verificare a cunoştinţelor: scris, oral, practic sau combinat.  

(3) La disciplinele unde forma de susţinere este combinată (scris şi oral), studentul care va 

obţine la proba scrisă cel puţin nota 8, va fi promovat, la cererea sa, fără să mai susţină proba 

orală.  

(4) În fiecare an universitar, la începerea cursurilor, li se comunică studenţilor: disciplinele 

prevăzute în planul de învăţământ, formele de organizare a învăţământului, titularii de 

discipline, modalitatea de verificare a cunoştinţelor şi caracterul probelor, structura anului 

universitar (cursuri şi seminarii, sesiuni de examene, stagiile de  practică, vacanţe etc.). 

(5) Verificările scrise şi colocviile se susţin în ultimele două săptămâni ale semestrului, iar 

examenele în sesiunile planificate. 

(6) Pentru studenţii implicaţi în stagii de mobilitate ERASMUS sau similare, Consiliul 

Facultăţii aprobă o altă perioadă pentru susţinerea examenelor sau a 

restanţelor/reexaminărilor. 

Art. 278 (1)  Studentul care nu promovează, în sesiunea de restanţe, examenele şi/sau 

colocviile, are dreptul să susţină cel mult două reexaminări, în regim cu taxă. 

(2) Studentul care, după susţinerea sesiunilor de examene şi a sesiunii de restanţe, 

înregistrează restanţe la mai mult de două examene/colocvii, precum şi studentul aflat în 

situaţia alin.(1) şi care  nu promovează examenele/colocviile nici după reexaminare, va fi 

exmatriculat. 
(3) Este exceptat de la aceste prevederi studentul care din motive întemeiate nu se poate 

prezenta la sesiunile de examen  – parţial sau total. 

(4) Pentru sesiunea de restanţe şi reexaminări programarea examenelor se face până la 

plecarea studenţilor în vacanţa de vară.  

(5) Studenţii restanţieri trebuie să depună la secretariatul facultăţii cereri scrise, avizate de 

titularii disciplinelor şi aprobate de către Decanul facultăţii, în vederea programării 

restanţelor.  

(6) Studenţii integralişti pot solicita reexaminarea pentru mărirea notei la cel mult trei 

discipline într-un an universitar. 

(7) Reexaminarea pentru mărirea notei se realizează în regim cu taxă, în sesiunea de restanţe 

şi reexaminări. 

(8) Cererea se face în scris de către student, în nume propriu, se adresează decanului şi se 

depune la Secretariatul facultăţii însoţită de dovada achitării taxei. 

(9) În cazul în care, la reexaminare, studentul obţine o notă mai mică decât cea iniţială, nota 

finală la examenul respectiv rămâne cea iniţială. 

Art. 279 (1) Învăţământul universitar din cadrul programului de studii „administraţie publică” 
are un caracter deschis şi se desfăşoară sub formă de studii universitare de licenţă cu durata de 
3 ani (180 de credite transferabile).    
(2) Activitatea didactică la nivelul programului de licenţă „administraţie publică” este 
organizată în regim cu frecventă.   
 
 
 
 

Secţiunea 7 

Suspendarea/întreruperea studiilor 
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 Retragerea. Transferul. Reînmatricularea 
 

Art. 280 (1) Studenţii au dreptul de a solicita din motive personale întreruperea şcolarităţii. 
Întreruperea se face la cerere, cu întreruperea Contractului de studii universitare.  
(2) Pentru a beneficia de întreruperea studiilor, studenţii cu taxă au obligaţia de a achita taxa 
şcolară aferentă întregului semestru în care solicită întreruperea. Studenţii care întrerup 
studiile înainte de expirarea termenului pentru care au achitat taxa şcolară, nu beneficiază de 
restituirea taxei.   
(3) Studenţii care au întrerupt studiile sunt obligaţi ca la reluarea lor să îndeplinească 
eventualele activităţi didactice rezultate în urma modificării Planurilor de învăţământ în 
perioada de întrerupere a studiilor.  

(4) Studentele aflate în stare de graviditate, lăuzie sau în perioada legală pentru creşterea 

copilului pot solicita suspendarea studiilor pentru aceste perioade. 

(5) Măsurile prevăzute la alin.(1) şi alin. (4) se dispun prin Decizie a Rectorului, la 

propunerea Consiliului Facultăţii, pe baza hotărârii Senatului. 

(6) Studenta gravidă poate beneficia, la cerere, aprobată de către decan, de amânarea practicii 

sau scutirea parţială de practică. 

(7) Retragerea de la studii universitare de licență se face la cerere, iar taxa achitată nu se 

restituie.   
 
Art. 281 (1) Transferul studenţilor la şi de la programul de studii „administraţie publică” 
este admis până în penultimul an de studii pentru studenţii români proveniţi din universităţile 
de stat şi particulare acreditate, declaraţi promovaţi în anul universitar anterior, cu respectarea 
condiţiilor stabilite de conducerea facultăţii privind echivalarea disciplinelor de studiu, a 
creditelor acumulate şi după achitarea obligaţiilor de plată. Transferul se realizează cu 
aprobarea conducerii celor două facultăţi şi instituţii de învăţământ superior (decani şi 
rectori).   
(2) Comisia de echivalare a creditelor transferabile, numită la nivelul facultăţii prin decizia 

Consiliului facultăţii, va stabili eventualele examene de diferenţă pe care studentul, admis în 

cadrul sesiunii de admitere, trebuie să le susţină în anul de studiu în care a fost propus spre 

înmatriculare. Înmatricularea în an superior, prin echivalarea creditelor transferabile, se face 

numai cu aprobarea Consiliului de Administraţie, în baza hotărârii Consiliului facultăţii. În 

cazul nepromovării examenelor de diferenţă, studentul va fi declarat în an creditat sau 

complementar, conform prevederilor Contractului de studii universitare privind numărul 

admis de examene creditate din anii anteriori.   
(3) Studenţii în regim cu taxă îşi pot pierde calitatea de student pentru neplata taxelor şcolare 

la termenele stabilite, exmatricularea neavând valoare juridică de exonerare de la plata taxelor 

datorate şi neachitate. Redobândirea calităţii de student pentru anul universitar în curs se face 

numai după plata tuturor taxelor aferente. Studentul care a pierdut calitatea de student îşi va 

putea ridica actele din dosarul personal, după emiterea ordinului de exmatriculare şi numai în 

urma prezentării la decanat a Notei de lichidare.  

(4) Reînmatricularea se poate efectua numai la începutul fiecărui semestru, într-o perioadă 

determinată, stabilită de Senatul Universitar, pentru o singură data. 

(5) Măsura reînmatriculării se aplică în condiţiile prezentului regulament, prin Dispoziţia 

Rectorului, la solicitarea Consiliului Facultăţii, pe baza propunerii Directorului de 

departament, cu aprobarea Senatului Academiei. 

(6) Reînmatricularea se aprobă doar dacă cel exmatriculat nu a săvârşit abateri disciplinare 

grave, nu a fraudat la examenele de evaluare, nu a plagiat sau nu a săvârşit infracţiuni. 

(7) Pentru reînmatriculare este necesară completarea unui cereri din partea masterandului, 

precum şi îndeplinirea şi achitarea tuturor obligaţiilor didactice şi a datoriilor financiare către 

Academie. 
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Secţiunea 8 

Stagiile de practică ale studenţilor 

 

Art. 282 Stagiile de practică ale studenţilor se desfăşoară în conformitate cu prevederile 

actelor normative în vigoare, a  planurilor de învăţământ şi planurilor de practică elaborate de 

către departament. 

 

Art. 283 Practica studenţilor se desfăşoară de preferinţă în unităţile Arhivelor Naţionale, 

precum şi la compartimentele de arhivă din alte organizaţii de stat şi private, studenţii având 

obligaţia de a consemna zilnic în Caietul de Practică activităţile arhivistice desfăşurate şi 

observaţiile personale privitoare la activitatea depusă. 

Art. 284 Stagiile de practică se desfăşoară sub conducerea tutorilor profesionali, desemnaţi de 

către partenerul de practică, şi sub îndrumarea unui cadru didactic din facultate desemnat la 

nivelul fiecărei grupe. 

 

Art. 285 (1) Stagiul de practică este inclus în planul de învăţământ şi constituie condiţie de 

promovare.  

(2) Studenţii, care desfăşoară stagiul de practică în altă localitate decât cea de domiciliu,  nu 

pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport şi de acordarea unei diurne pentru 

perioada aferentă. 

(3) Pentru studenţii implicaţi în stagii de mobilitate ERASMUS sau similare, Consiliul 

Facultăţii aprobă o altă perioadă pentru desfăşurarea stagiilor de practică.  

(4)  Având în vedere principiul mobilităţii studenţilor, cu aprobarea ministrului Afacerilor 

Interne, stagiile de practică se pot desfăşura şi în afara teritoriului ţării, cu respectarea 

prevederilor legale şi a normelor interne aplicabile la nivelul M.A.I. 

Art. 286 (1) Studentul, care nu a obţinut nota de promovare, sau care, din motive obiective, 

nu a executat stagiul de practică în perioada stabilită, va fi obligat să repete sau să desfăşoare 

practica în vacanţa de vară şi, în caz de nepromovare, va fi exmatriculat.  

(2) Eventualele cheltuieli legate de repetarea stagiului de practică vor fi suportate de student.  

 

Secţiunea 9 

Finalizarea studiilor 

 

Art. 287 (1) Media de promovare a examenului de licenţă va fi media aritmetică cu două 

zecimale, fără rotunjire dintre media notelor de la  proba scrisă şi nota obţinută la susţinerea 

lucrării de licenţă.  

(2) Media de promovare a examenului de licenţă trebuie să fie de cel puţin 6,00, iar media de 

promovare a  fiecărei probe trebuie să fie de cel puţin 5,00. 

Art. 288 Media generală de promovare a anilor de studii va fi  media aritmetică cu două 

zecimale, fără rotunjire a mediilor fiecărui an de studiu. 

 

Art. 289 Media generală de absolvire se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, prin 

însumarea mediei generale de promovare a anilor de studii având o pondere de 70%, cu media 

examenului de licenţă care are o pondere de 30%. 

 

Art. 290  Clasificarea absolvenţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de 

absolvire. 

 

Art. 291 Absolvenţii, care au promovat examenul de licenţă primesc diploma de licenţă 

însoţită de suplimentul  la diplomă, în condiţiile reglementărilor specifice în vigoare. 
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Art. 292 Absolvenţii, care nu au promovat examenul de licenţă primesc, la cerere, o 

adeverinţă. 

 

Art. 293 Anterior începerii probelor din cadrul examenului de licenţă, studenţii susţin  un 

examen scris pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică în domeniul limbilor 

străine. 
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CAPITOLUL X 

 

DISPOZIŢII APLICABILE STUDENŢILOR  

CARE URMEAZĂ PROGRAME DE STUDII LA FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

„CU FRECVENŢĂ REDUSĂ” ŞI FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT “LA DISTANŢĂ”  

 

Secţiunea 1 

Principii generale 

 

Art. 294 (1) Activitatea profesională a studenţilor la forma de învăţământ „cu frecvenţă 

redusă” şi forma de învăţământ “la distanţă” se desfăşoară în conformitate cu legislaţia 

naţională, ordinele şi regulamentele M.E.C.S şi M.A.I. precum şi a regulamentele interne ale 

Academiei. 

(2) Activităţile principale precum şi modul de derulare a programelor de studii la formele de 

învăţământ „cu frecvenţă redusă” şi “la distanţă” sunt stabilite prin Regulamentul privind 

organizarea, desfăşurarea şi normarea activităţilor didactice la formele de învăţământ cu 

frecvenţă redusă şi la distanţă în cadrul Academiei de Poliţie şi prin Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a centrului pentru învăţământ cu frecvenţă redusă şi învăţământ la 

distanţă (C. I. F. R. I. D.) din cadrul Academiei de Poliţie. 

Art. 295 (1) Calitatea de student la un program de studii universitare de licenţă organizat la 

forma de învăţământ „cu frecvenţă redusă” sau la forma de învăţământ “la distanţă” se 

dobândeşte, prin înmatriculare, de către candidaţii declaraţi admişi în urma susţinerii 

concursului de admitere şi se pierde prin exmatriculare sau prin absolvire, în condiţiile legii.  

(2) Studenţii la forma de învăţământ „cu frecvenţă redusă” şi forma de învăţământ “la 

distanţă” au un statut special, similar ca cel al studenţilor de la forma de învăţământ „cu 

frecvenţă”, derivat din legislaţia în domeniu. Statutul special este conferit de natura 

obligaţiilor, precum şi de restrângerea unor drepturi şi libertăţi, potrivit reglementărilor în 

vigoare. 

(3) Înmatricularea studenţilor în anul I se realizează de secretariatul C.I.F.R.I.D, prin 

Dispoziţia Rectorului, în primele două săptămâni de la începerea anului universitar, pe baza 

listei candidaţilor declaraţi admişi la concursul de admitere şi atribuirea fiecărui student a unui 

număr (cod) unic – număr matricol, valabil pe întreaga perioadă de şcolarizare. 

(4) La înscrierea în anul I de studii dosarul studentului va cuprinde: 

 Cererea tip de înscriere;  

 Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta (în original pentru studenţii IFR sau 

copie legalizată pentru studenţii ID); 

 Foaie matricolă/ supliment la diplomă (în original sau copie legalizată); 

 Copie a actului de identitate; 

 Copie legalizată certificat de naştere; 

 Copie legalizată certificat de căsătorie pentru femei/bărbaţi care şi-au schimbat numele în 

urma căsătoriei; 

 Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că este apt pentru a 

urma studii universitare de licenţă; 

 4 (patru) fotografii color ¾ (pe hârtie foto); 

 Chitanţa de plată a taxei de înscriere (pentru studenţii de la ID); 

 Cazierul judiciar al candidatului (pentru studenţii la ID); 

 Adeverinţa din care să reiasă că este ofiţer M.A.I (pentru studenţii la ID); 

 Adeverinţă care să ateste nivelul de acces la informaţiile clasificate (pentru studenţii la 

ID). 

(5) În perioada şcolarizării dosarul studentului se completează cu: 

 Cererile tip de înscriere completate de către toţi studenţii, la începutul anului universitar, 

la toate programele de studii universitare; 
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 Cererile pentru disciplinele opţionale. 

Art. 296 (1) După înmatriculare, fiecărui student i se înmânează un carnet de student 

(2) Carnetul de student este netransmisibil; carnetul de student vizat pentru anul universitar în 

curs face dovada calităţii de student.  

(3) În cazul pierderii documentelor personale (carnet de student, legitimaţie eliberată de 

C.I.F.R.I.D etc.) eliberarea unor duplicate se face numai după îndeplinirea formalităţilor 

cerute de legislaţia în vigoare privind eliberarea documentelor individuale şi actelor de studii 

pierdute sau dispărute. 

(4) În documentele studentului nu sunt admise corecturi, modificări neautorizate sau 

introducerea unor date nereale. 

(5) În caz de exmatriculare sau transfer, studentul este obligat să restituie carnetul de student,  

legitimaţia şi să completeze Fişa de lichidare. 

Art. 297 (1) Organizarea studenţilor pentru toată perioada studiilor universitare se face pe an 

de studii şi grupe de specializare în cadrul fiecărui an.  

(2) Studenţii din fiecare an de studii îşi aleg un reprezentant de an (şef clasa), care va 

îndeplini atribuţiile specifice acestei funcţii.   

(3) Activitatea studenţilor este coordonată la nivelul fiecărui an de studiu de un îndrumător de 

an desemnat din rândul  cadrelor didactice titulare ale facultăţii. 

 

Secţiunea a 2-a 

Organizarea programelor universitare de studii  

la formele IFR şi ID 
 

Art. 298 (1) Programarea disciplinelor în planul de învăţământ la forma IFR se face 

corespunzător duratei de şcolarizare la învăţământul cu frecvenţă. 

(2) În cadrul fiecărei discipline se pot programa următoarele tipuri de activităţi didactice:  

a) activităţi de seminar (S) şi de evaluare pe parcurs (TC);  

b) activităţile aplicative asistate (AA), şi activităţi - laborator, lucrări practice, proiect, 

practică şi alte activităţi faţă în faţă;  

c) studiu individual (SI). 

(3) Activităţile de seminar (AS) pentru IFR se organizează pe grupe, care cuprind maximum 

30 de studenţi/cursanţi. 

Art. 299 (1) Programarea disciplinelor în planul de învăţământ la forma ID se face, de 

asemenea, corespunzător duratei de şcolarizare la învăţământul cu frecvenţă. 

(2) În cadrul fiecărei discipline se pot programa următoarele tipuri de activităţi didactice:  

a) activităţi de tutorat (AT) si de evaluare pe parcurs (TC); 

b) activităţi aplicative asistate (AA); 

c) orele de curs de la forma IF sunt compensate prin studiu individual (SI), pe baza resurselor 

de învăţare specifice ID. 

(3) La fiecare disciplină se organizează semestrial cel puţin două activităţi tutoriale 

desfăşurate prin întâlniri directe fata în faţa (AT).  

(4) AT, AA si TC pentru ID se organizează pe grupe, care cuprind maximum 25 de 

studenţi/cursanţi sau pe subgrupe. 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Frecvenţa 

Art. 300 (1) Învăţământul cu frecvenţă redusă este caracterizat prin programe de pregătire 

ale căror componente dominante sunt: perioadele compacte de instruire, întâlniri periodice cu 

studenţii pentru desfăşurarea activităţilor practice obligatorii prevăzute în planurile de 
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învăţământ, constând în laboratoare, lucrări practice, proiecte, practică de specialitate şi alte 

activităţi, precum folosirea unor mijloace de învăţământ specifice învăţământului la distanţă. 

(2) Învăţământul la distanţă este caracterizat prin programe de pregătire ale căror 

componente dominante sunt: utilizarea unor resurse specifice unui învăţământ informatizat, 

sisteme de comunicaţii la distanţă, de autoinstruire şi autoevaluare, precum şi sistemul 

tutorial. 

Art. 301 (1) Studentul trebuie să frecventeze toate activităţile didactice, aşa cum sunt ele 

prevăzute în programa şcolară, la care s-a stabilit că prezenţa este obligatorie. 

(2) Activităţile didactice la care prezenţa/participarea este obligatorie se aduc la cunoştinţa 

studenţilor prin planurile de învăţământ, programele analitice şi orarele afişate la începutul 

fiecărui an/semestru universitar. 

Art. 302 Evidenţa frecvenţei la activităţile tutoriale şi activităţile asistate este consemnată în 

tabelul de prezenţă de către studentul reprezentant de an (şef clasă), verificată şi validată prin 

semnătură de cadrele didactice care conduc activităţile de învăţământ/şef C.F.R.I.D. 

 

Art. 303 (1) Absenţele se motivează de către îndrumătorul de an/ şef C.I.F.R.I.D, pe baza 

documentelor justificative oficiale prezentate de student (scutiri medicale, dovezi ale 

participării la conferinţe, simpozioane, sesiuni ştiinţifice, schimburi de experienţă, misiuni 

interne şi internaţionale pe baza de notă de fundamentare aprobată). Documentele prezentate 

se păstrează la dosarul studentului. 

(2) Se pot motiva absenţele determinate de: 

a. cazuri de boală, dovedite cu certificate medicale tip, vizate de medicul Cabinetului medical 

studenţesc; 

b. învoiri acordate de cadrele didactice sau de decan după caz, în situaţii excepţionale bine 

justificate; 

c. existenţa altor cauze bine întemeiate, demonstrate cu acte justificative (căsătorie, 

graviditate, botez, decese în familie, forţă majoră etc.). 

Art. 304 (1) Studenţii nu pot repeta anii de studiu în situaţia nepromovării acestora din motive 

imputabile lor, potrivit prezentului regulament. 

(2) Prin „motive imputabile lor” se înţelege: 

a. nepromovarea integrală a examenelor şi colocviilor prevăzute prin planurile de învăţământ; 

b. neefectuarea/nepromovarea stagiilor de practică. 

Art. 305 În cazul studenţilor care urmează programe de studii la forma de învăţământ „cu 

frecvenţă redusă” şi cu forma de învăţământ „la distanţă”, colocviile şi examenele se susţin în 

perioada sesiunilor de examene, iar programarea acestora se poate face în zile calendaristice 

consecutive. 

 

Secţiunea a 4-a 

 Stagiile de practică ale studenţilor 

 

Art. 306 Stagiile de practică ale studenţilor se desfăşoară în conformitate cu prevederile 

actelor normative în vigoare şi a planurilor de învăţământ. 

 

Art. 307 Practica studenţilor se desfăşoară în unităţile M.A.I. unde studenţii îşi desfăşoară 

activitatea, sau în cadrul altor structuri specifice beneficiarilor.  

 

Art. 308  Stagiile de practică se vor derula cu respectarea strictă a specializării/armei 

studenţilor. 

 

Art. 309 (1) Stagiul de practică este inclus în planul de învăţământ şi constituie condiţie de 

promovare.  
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(2) Pentru studenţii implicaţi în stagii de mobilitate ERASMUS sau similare, Consiliul 

C.I.F.R.I.D. poate stabili o altă perioadă pentru susţinerea examenelor sau a 

restanţelor/reexaminărilor. 

Art. 310 Studentul care nu a obţinut nota de promovare, sau care, din motive obiective, nu a 

executat stagiul de practică în perioada stabilită, va fi obligat să repete practica în vacanţa de 

vară şi, în caz de nepromovare, va fi exmatriculat.  

 

Secţiunea a 5-a 

Evaluarea pregătirii studenţilor 

 

Art. 311 Evaluarea şi verificarea cunoştinţelor se realizează în sesiuni programate semestrial. 

Formele de evaluare şi verificare a cunoştinţelor sunt: verificarea pe parcurs (VP) şi examenul 

(E). Evaluarea şi verificarea cunoştinţelor se desfăşoară în prezenţa coordonatorului de 

disciplină şi a tutorilor. 

 

Art. 312 (1) Promovarea fiecărui an universitar se face prin verificări scrise, colocvii şi 

examene, acestea fiind prevăzute în planurile de învăţământ.  

(2) În cadrul departamentului  se stabileşte şi se prevede în programele analitice ale 

disciplinelor modalitatea de verificare a cunoştinţelor: scris, oral, practic sau combinat.  

(3) La disciplinele unde forma de susţinere este combinată (scris şi oral), studentul care va 

obţine la proba scrisă cel puţin nota 8, va fi promovat, la cererea sa, fără să mai susţină proba 

orală.  

(4) La începerea cursurilor în fiecare an universitar li se comunică studenţilor: disciplinele 

prevăzute în planul de învăţământ, formele de organizare a învăţământului, titularii de 

discipline, modalitatea de verificare a cunoştinţelor şi caracterul probelor, structura anului 

universitar (activităţi tutoriale şi activităţi asistate, sesiuni de examene, stagiile de  practică, 

vacanţe etc.). 

Art. 313 (1)  Studentul care nu promovează, în sesiunea de restanţe, examenele şi/sau 

colocviile, are dreptul să susţină cel mult două reexaminări, în regim cu taxă. 

(2) Studentul care, după susţinerea sesiunilor de examene şi a sesiunii de restanţe, 

înregistrează restanţe la mai mult de două examene/colocvii, precum şi studentul aflat în 

situaţia alin.(1) şi care  nu promovează examenele/colocviile nici după reexaminare, va fi 

exmatriculat  

(3) Este exceptat de la aceste prevederi studentul care din motive întemeiate nu se poate 

prezenta la sesiunile de examen  – parţial sau total.  

Art. 314 (1) Pentru sesiunea de restanţe şi reexaminări programarea examenelor se face până 

la plecarea studenţilor în vacanţa de vară.  

(2) Studenţii restanţieri trebuie să depună cereri scrise la C.I.F.R.I.D, avizate de titularii 

disciplinelor şi aprobate de către Decanul facultăţii, în vederea programării restanţelor.  

Art. 315 (1) Studenţii integralişti pot solicita reexaminarea pentru mărirea notei la cel mult 

trei discipline, cu condiţia ca la toate celelalte examene, colocvii şi verificări să fi fost 

apreciaţi cu note de cel puţin 8 (opt).    

(2) Reexaminarea pentru mărirea notei se realizează în regim cu taxă. 

(3) Cererea pentru reexaminare în vederea măririi notei se aprobă de Decanul facultăţii şi se 

organizează în sesiunea de restanţe şi reexaminări. 

(4) În cazul în care, la reexaminare, studentul obţine o notă mai mică decât cea iniţială, nota 

finală la examenul respectiv rămâne cea iniţială. 

Art. 316 Finalizarea studiilor se realizează prin examen de licenţă/disertaţie, evaluat în 

sistemul european de credite de studii transferabile conform Regulamentului specific. 

 

Secţiunea a 6-a 
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Suspendarea sau îngheţarea studiilor 

Art. 317 Suspendarea studiilor studentului de la programele de studii universitare de licenţă - 

forma de învăţământ „cu frecvenţă redusă” şi forma de învăţământ “la distanţă”, se face 

conform prevederilor art. 21 din prezentul regulament. 

 

Art. 318 Studenţii care şi-au suspendat studiile sunt datori ca la reluarea lor să îndeplinească 

eventualele obligaţii şcolare de diferenţă, rezultate în urma modificării, între timp, a planurilor 

şi programelor de învăţământ. 

Art. 319 (1) Studentei gravide îi sunt aplicabile prevederile art. 69 şi art. 70 din prezentul 

regulament.   

(2) La reluarea studiilor, studenta va susţine eventualele diferenţe apărute prin modificarea 

planului de învăţământ şi beneficiază de recunoaşterea examenelor promovate, până la 

momentul întreruperii, în baza Sistemului creditelor de studii transferabile.  

 

Secţiunea a 7-a 

Transferarea studenţilor 

Art. 320 (1)Transferarea studenţilor de la programele de studii universitare de licenţă - forma 

de învăţământ „cu frecvenţă redusă” şi forma de învăţământ “la distanţă” se poate face doar 

la alte programe din cadrul aceluiaşi domeniu de studii, cu aprobarea Consiliului CIFRID. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. 1, transferul studenţilor de la programele de studii 

universitare de licenţă - forma de învăţământ „cu frecvenţă redusă” şi forma de învăţământ 

“la distanţă” la programele similare organizate la forma de învăţământ „cu frecvenţă”, în 

cadrul Academiei de Poliţie, nu este posibilă. 

(3) Studenţii obţin pe parcursul studiilor, pentru fiecare disciplină, un anumit număr de credite 

transferabile necesare pentru recunoaşterea studiilor efectuate şi a promovării examenelor în 

cazul continuării studiilor în cadrul altor instituţii de învăţământ, în conformitate cu 

prevederile Cartei Universitare, Regulamentului privind aplicarea Sistemului European de 

Credite Transferabile al Academiei şi procedurilor interne elaborate la nivelul facultăţii.  

 

Secţiunea a 8-a 

 Scoaterea studenţilor din evidenţa facultăţii 

Art. 321 (1) Scoaterea studenţilor din evidenţa facultăţii se face prin exmatriculare. 

(2) Exmatricularea operează pentru: 

a) motive medicale; 

b) la cerere; 

c) ca urmare a neprezentării la cel puţin 60% din totalul activităţilor didactice planificate, la 

care prezenţa/participarea este obligatorie; 

d) neprezentarea în stagiul de practică sau nepromovarea acestuia ori a examenelor, 

colocviilor sau altor forme de verificare; 

e) nepromovarea niciunei verificări sau a niciunui colocviu sau examen după sesiunea I, anul 

I;  

f) săvârşirea de către student a unei fapte care potrivit legii penale constituie infracţiune şi 

pentru care a intervenit o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă; 

g)  la pierderea calităţii de cadru activ M.A.I. 

h) neachitarea la timp a obligaţiilor financiare faţă de Academie, în cuantumurile şi 

modalităţile de plată stabilite de către Senat şi Consiliul de administraţie.  

Art. 322 (1) Exmatricularea studenţilor se efectuează la propunerea Consiliului CIFRID, pe 

baza hotărârii Senatului şi a deciziei Rectorului. 

(2) Situaţia fiecărui student aflat într-unul din cazurile de exmatriculare, cu excepţia 

prevederilor art. 321  alin. 2 lit. a) - b), este analizată de o comisie de disciplină, formată din 

Decan, Şef Centru, Coordonator program de studii universitare, îndrumătorii de an şi un 

reprezentant al studenţilor din anul din care face parte studentul respectiv. 



72 

 

Art. 323 Taxa de şcolarizare la programul de studii universitare de licenţă „Drept”, forma de 

învăţământ „la distanţă”, poate fi achitată în una din variantele, după cum urmează: 

a) în primele 30 de zile de la înmatriculare (integral) 

b) în primele 30 de zile de la începerea Semestrului I ,50% din taxă, respectiv primele 30 de 

zile de la începerea Semestrului II, 50% din taxă. 

c) Eşalonat, după cum urmează: 

- În primele 30 de zile de la înmatriculare, 25% din taxă şi până la începerea sesiunii I de 

examen, 25% din taxă. 

- În primele 30 de zile de la începerea Semestrului II, 25% din taxă şi până la începerea 

sesiunii a-II-a, 25% din taxă. 

Secţiunea a 9-a 

Drepturile şi obligaţiile studenţilor 

 

Dispoziţii generale 

Art. 324 (1) Toţi studenţii, în calitate de membri ai comunităţii academice şi parteneri la 

procesul de învăţământ, au drepturi şi obligaţii în conformitate cu prevederile Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, ale Cartei Universitare a Academiei de Poliţie „Al.I.Cuza”, Codului 

studentului din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi ale prezentului Regulament. 

(2) Studenţilor Academiei le revin obligaţiile şi le sunt aplicabile interdicţiile pe care le 

prevede acelaşi act normativ. 

 

Secţiunea a 10-a  

Drepturile studenţilor 
Art. 325 Pe lângă drepturile prevăzute în Codul Studentului, studenţii Academiei mai 

beneficiază de următoarele prevederi: 

a) să adreseze conducerii facultăţilor sau conducerii Academiei: propuneri, cereri şi sesizări, 

pentru îmbunătăţirea activităţii didactice sau a altor aspecte ale vieţii universitare. 

b) să urmeze cursurile unei singure alte unităţi de învăţământ superior, concomitent cu cele 

ale Academiei, fără să-şi prejudicieze pregătirea în cadrul acestei instituţii sau să absenteze, 

pe motiv că are de îndeplinit obligaţii la o altă instituţie de formare profesională. 

Art. 326 (1) Studenţii beneficiază de consultaţii la toate disciplinele din planul de învăţământ. 

(2) Studenţii pot solicita individual consultaţii cadrelor didactice în intervalul de luni până 

vineri, de regulă, între orele 13,30 şi 15.30. 

Art. 327 Informaţiile de interes general, sunt aduse la cunoştinţă studenţilor în cadrul 

întâlnirilor cu aceştia sau prin afişarea lor pe panourile rezervate în acest sens ori prin 

intermediul site-ului oficial al Academiei, respectiv Platforma IFR/ID. 

 

Art. 328 În activitatea didactică studenţii au acces la documente care conţin informaţii 

clasificate din clasa „secret de serviciu” sau “secret de stat”, după caz, respectându-se 

principiul “nevoii de a cunoaşte”, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale ce 

reglementează protecţia informaţiilor clasificate.  

 

Secţiunea a 11-a  

Obligaţiile studenţilor 

Art. 329  Studenţii Academiei de la forma de învăţământ „cu frecvenţă redusă” şi forma de 

învăţământ “la distanţă” au următoarele obligaţii: 

a) să respecte prevederile Constituţiei şi ale cadrului legal şi normativ aplicabil; 

b) să fie loiali instituţiei, să susţină şi să contribuie, prin comportament şi performanţe 

profesionale, la promovarea imaginii şi întărirea prestigiului Academiei; 

c) să studieze şi să se preocupe de însuşirea  cunoştinţelor transmise şi de formarea 

aptitudinilor necesare viitoarei profesii; 
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d) să păstreze bunurile instituţiei şi să folosească întregul patrimoniu, cu grijă deosebită, 

evitând producerea de pagube instituţiei sau altor persoane. 

e) să respecte prevederile normative referitoare la păstrarea secretului profesional, precum şi 

caracterului confidenţial al datelor obţinute în timpul activităţilor didactice, aplicaţiilor şi 

stagiilor de practică; 

f) să întreţină curăţenia în spaţiile interioare şi cele exterioare; 

g) să respecte valorile promovate de către Academie, normele de convieţuire socială în spaţiul 

universitar şi în afara acestuia, să dea dovadă de respect  în relaţiile cu membrii comunităţii 

academice şi celelalte categorii de personal; 

h) să evite orice formă de violenţă şi agresivitate faţă de membrii comunităţii academice şi 

celelalte categorii de personal; 

i) să prezinte personalului din serviciul de permanenţă, la venirea şi plecarea în/din Academie, 

carnetul şi legitimaţia de student; 

j) studentele aflate în perioada de creştere şi îngrijire a copilului vor depune cererea de reluare 

a cursurilor universitare care va fi înaintată Rectorului Academiei cu cel puţin 30 zile înainte 

de începerea ultimului semestru/an parcurs şi neevaluat. 

 

Secţiunea a 12-a 

Restrângerea unor drepturi şi libertăţi, precum şi interdicţiile aplicabile studenţilor 

 

Art. 330 Studenţilor le este interzis: 

a) să introducă şi/sau să difuzeze în Academie materiale care, prin conţinutul lor atentează la 

independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, sau care cultivă violenţa ori 

intoleranţa religioasă, ura de rasă sau orice alte manifestări de discriminare pe motive de 

etnie, religie, sex sau apartenenţă la orice categorie de minorităţi; 

b) să introducă sau să sustragă în/din instituţie arme, explozivi sau alte substanţe/materiale ce 

au regim special; 

c) să organizeze sau să desfăşoare/participe la activităţi în care se face propagandă cu caracter 

rasial, xenofob sau politic; 

d) să încalce prevederile referitoare la accesul în spaţiul universitar; 

e) să aibă o atitudine ostentativă sau să poarte îmbrăcăminte indecentă, în spaţiul universitar; 

f) să strângă sume de bani, bunuri sau alte valori cu ocazia desfăşurării prelegerilor, 

seminariilor, colocviilor, examenelor, sau pentru alte activităţi, în vederea obţinerii unor 

rezultate/avantaje necuvenite; 

g) să deţină şi/sau să utilizeze, fără aprobarea şefului structurii de securitate, în spaţiul sălilor 

de clasă, sălilor de predare, sălilor documentare sau în alte spaţii unde se desfăşoară activităţi 

de învăţământ: telefoane mobile, I.P.D.A.-uri, camere foto sau video, precum şi orice alte 

dispozitive care pot fotografia sau filma ori care constituie sau conţin medii de stocare; 

h) să fotografieze/filmeze activităţi ce intră sub incidenţa legislaţiei privind protecţia 

informaţilor clasificate ce se desfăşoară în spaţiul universitar, cu excepţia celor aprobate de 

către Rectorul Academiei, cu avizul Şefului structurii de securitate; 

i) să fotografieze/filmeze/înregistreze personalul Academiei în timpul desfăşurării 

activităţilor, fără acordul prealabil al acestora. 

j) să reproducă/multiplice fără drept, precum şi să scoată din perimetrul autorizat orice 

înscrisuri sau documente care conţin informaţii clasificate, potrivit legii; 

k) să introducă şi/sau să consume în Academie băuturi alcoolice, substanţe psihotice, precum 

şi orice alte substanţe interzise de lege sau care au regim special. 

l) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori sa desfăşoare propaganda în 

favoarea acestora; 

m) să exprime opinii sau preferinţe politice în spaţiul universitar sau în public; 

n) să candideze pentru autorităţile administraţiei publice locale, Parlamentul României şi 

pentru funcţia de Preşedinte al României; 

o) să exprime în public opinii contrare intereselor României; 
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p) să declare sau sa participe la greve, precum şi la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau 

orice alte întruniri cu caracter politic; 

q) să adere la secte, organizaţii religioase sau la alte organizaţii interzise de lege; 

r) să exercite activităţi cu scop lucrativ de natura sa lezeze onoarea şi demnitatea de student al 

Academiei de Poliţie sau a instituţiei din care face parte; 

s) să deţină orice funcţie publică. 
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Capitolul XI 

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

 

Art. 331 Anual, la nivelul Facultăţii de Poliţie, Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi Facultăţii 

de Ştiinţe Juridice şi Administrative – programul de studii universitare de licenţă – „Drept”   

se organizează activităţi specifice pentru evaluarea capacităţii operaţionale şi administrative 

ale formaţiunilor de studenţi de la programele de studii universitare de licenţă – învăţământ 

“cu frecvenţă”, respectiv Revistă de Front pentru  Facultatea de Pompieri şi Facultatea de 

Jandarmi. 

 

Art. 332 Anexele 1-2 constituie parte integrantă din prezentul regulament. 

 

Art. 333 Prezentul regulament a fost supus dezbaterii şi aprobat în şedinţa Senatului 

Academiei din data de 12.06.2017 şi intră în vigoare începând cu prima zi a anului universitar 

2017-2018. 

 

Art. 334 În termen de 60 zile de la publicare, structurile Academiei cu atribuţii în domeniu 

emit/modifică documentele ce conţin norme incidente prezentului regulament. 

 

Art. 335 La data intrării în vigoare a prezentului regulament, Regulamentul privind activitatea 

profesională a studenţilor din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” nr. 99825 din 

01.07.2016,  cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

Conf.univ.  

Dr. Dragoș Andrei IGNAT  
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ANEXA nr. 1  

                                                                                  

         Ministerul Afacerilor Interne              NESECRET  

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”                         Ex.nr.__  

Nr._________din zz/ll/aaaa 

    

 

 

Operator de date cu caracter personal nr.1674  

 

 

 

DECIZIE DE SANCŢIONARE 

(model) 

 

 Având în vedere săvârşirea de către studentul/a ______________________________ 

din Facultatea de _________________, anul ______________, a faptei / faptelor constând în 

________________________________________________________________, care 

constituie abaterea disciplinară/abaterile disciplinare prevăzute de art. ________alin._______ 

punctul/punctele ________ din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din 

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” nr. ____________din_______ .  

În temeiul prevederilor articolului/articolelor nr. ____alin.____ punctul/punctele ____  

din Regulamentul mai sus menţionat, 

 

D E C I D: 

 

Art.1. Sancţionarea cu ____________  a studentului/ei____________________ 

Art.2. Prezenta decizie va fi comunicată celui/celei în cauză, pe bază de semnătură de primire 

ori, în caz de refuz a primirii, va fi comunicată în faţa formaţiei.  

Art.3. Prezenta decizie poate fi contestată prin raport scris de cel/cea în cauză, prin raport 

scris adresat__________________________________  în termen de 5 zile de la comunicarea 

sancţiunii. 

Art.4. Un exemplar al deciziei de sancţionare se introduce în dosarul studentului sancţionat. 

 

 

PERSOANA CARE APLICĂ SANCŢIUNEA, 

 

Grad profesional/militar, funcţie, nume şi prenume 

 

 

 

Data luării la cunoştinţă  

(sau  data comunicării în faţa formaţiei, după caz): zz/ll/aaaa 

 

 

SEMNĂTURA, 

STUDENT/STUDENTĂ 
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ANEXA nr. 2  

                                                                                  

         Ministerul Afacerilor Interne              NESECRET  

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”                         Ex.nr.__  

Nr._________din zz/ll/aaaa 

    

 

 

Operator de date cu caracter personal nr.1674  

 

 

     DECIZIE DE EXMATRICULARE 

(model) 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României privind organizarea şi 

funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne, a Cartei universitare a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 

Având în vedere Hotărârea Senatului Universitar din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan 

Cuza” înregistrată sub nr._______ din data ________ 

În temeiul prevederilor articolului nr. ______ din Regulamentul privind activitatea 

profesională a studenţilor din Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” nr. 

____________din__________ 

 

DECID: 

 

Art.1 Cu data de ______ studentul/studenta______________ din anul de studii___ 

Facultatea ________ specialitatea____________ învăţământ cu frecvenţă, seria________ se 

exmatriculează din Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” pentru _______________, cu 

obligarea la restituirea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării (se va înscrie această  

menţiune, după caz, în funcţie de hotărârea Senatului universitar); 

Art.2 Cu aceeaşi dată se trece în rezervă (după caz) cu gradul de __________. 

Documentele de evidenţă militară urmează să i se elibereze de către Centrul Militar al 

Sectorului____ al Municipiului Bucureşti/Judeţului_______; 

Art.3 Prezentul act administrativ poate fi atacat în justiţie, în faţa 

instanţei___________ în termen de________ de la primire/comunicare, după caz; 

Art.4. Prezenta decizie se emite în 3 (trei) exemplare originale; exemplarul nr. 1 se va 

înmâna sub semnătură de primire celui/celei în cauză ori, în caz de refuz a primirii, va fi 

comunicată prin poştă cu confirmare de primire.   

Art.5 Decanul Facultăţii___________ şi şefii serviciilor/birourilor/structurilor 

implicate urmează să dispună toate măsurile în vederea îndeplinirii prezentei decizii.  

 

Rectorul Academiei,  

 

Decanul Facultăţii,   Şeful Serviciului Management Resurse Umane, 

 

 

Vizat pentru control financiar preventiv,  Vizat pentru legalitate, 

 

 

Am primit ex.nr.1/     Ex. nr.1 a fost transmis prin poştă sub  

       nr.____ din data_______ 

 

Data şi semnătura studentului/studentei,      Semnătura ofiţerului de resurse umane, 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111402 din 13.01.2017 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 13 Ianuarie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 25 din 31 membri), s-a prezentat pentru dezbatere şi 

aprobare solicitarea Departamentului de Studii Doctorale privind amânarea de şase luni a 

depunerii cererilor privind declanşarea procedurii de abilitare precum şi a procedurilor de 

susţinere a tezelor de abilitare. 

După prezentarea solicitării, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

această solicitare, ocazie cu care nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către 

membrii Senatului Universitar. 

În urma supunerii la vot a solicitării privind amânarea de şase luni a depunerii 

cererilor privind declanşarea procedurii de abilitare precum şi a procedurilor de susţinere a 

tezelor de abilitare, rezultatul votului a fost următorul: 1 pentru, 24 abţineri, 0 împotrivă. 

Drept consecinţă, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se respinge solicitarea Departamentului de Studii Doctorale privind amânarea 

de şase luni a depunerii cererilor privind declanşarea procedurii de abilitare precum şi a 

procedurilor de susţinere a tezelor de abilitare. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 
 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111412 din 13.01.2017 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 13 Ianuarie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 23 din 31 membri), s-a prezentat pentru dezbatere şi 

aprobare Regulamentul privind organizarea si desfăşurarea concursului de admitere la studiile 

universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. 

După prezentarea Regulamentului, Preşedintele Senatului Universitar a supus 

dezbaterii acest Regulament, ocazie cu care nu au fost formulate observaţii sau obiecţii de 

către membrii Senatului Universitar. 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de 

admitere la studiile universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2017, conform Anexei prezentei hotărâri.  

2. Serviciul Asigurarea Calităţii Învăţământului şi Metodologii va întreprinde 

demersurile ce se impun în vederea înregistrării şi publicării Regulamentului 

pe SITE-ul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111413 din 13.01.2017 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 13 Ianuarie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 25 din 31 membri), s-a prezentat pentru dezbatere şi 

aprobare Metodologia de acordare a gradaţiilor de merit în Academia de Poliţie „Alexandru 

Ioan Cuza”. 

După prezentarea Metodologiei, Preşedintele Senatului Universitar a supus 

dezbaterii această Metodologie, ocazie cu care, membrii Senatului Universitar au formulat 

următoarele propuneri: 

1. Întroducerea în preambul a Ordinul MAI nr. S/214/2011 pentru aplicarea prevederilor 

legale referitoare la salarizarea personalului militar, poliţiştilor şi personalului civil din 

Ministerul Afacerilor Interne, cu modificăriloe şi completările ulterioare, propunere adoptată 

cu unanimitate de voturi. 

2. Întroducerea sintagmei „posturile didactice existente la nivelul Academiei” acolo unde este 

vorba de calculul gradaţiilor de merit la nivelul Academiei, propunere cu unanimitate de 

voturi. 

3. Întroducerea la art. 3 a unui nou alineat, alin. (5), cu următorul conţinut: „O persoană poate 

beneficia de o singură gradaţie de merit”, propunere adoptată cu unanimitate de voturi. 

4. Modificarea conţinutului la art. 4 alin. (2) din „Repartizarea gradaţiilor de merit se va face 

direct proporţional cu totalul funcţiilor de personal didactic şi personal didactic auxiliar, care 

au stat la baza calculului acestora” în „Repartizarea gradaţiilor de merit se va face direct 

proporţional cu totalul funcţiilor de personal didactic şi personal didactic auxiliar, ocupate în 

statele de funcţii”, propunere adoptată cu unanimitate de voturi. 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă Metodologia de acordare a gradaţiilor de merit în Academia de 

Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, astfel: 

 

Având în vedere: 

- Legea educaţiei naţionale, nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  

- Ordinul MMFPS nr. 2858/2011 privind aprobarea Nomenclatorului general de 

funcţii didactice şi de cercetare auxiliare din învăţământul superior, 

- Carta Universitară a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 

- Ordinul MAI nr. S/214/2011 pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la 

salarizarea personalului militar, poliţiştilor şi personalului civil din Ministerul 

Afacerilor Interne, cu modificăriloe şi completările ulterioare, 

 

Senatul Universitar al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” adoptă prezenta 

metodologie: 
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Capitolul I  

Dispoziţii generale 

 

Art. 1  

(1) Personalul didactic din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” beneficiază de 

gradaţie de merit, acordată prin concurs.  

(2) Gradaţia de merit se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul 

Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.  

(3) Gradaţia de merit reprezintă 25% din salariul de bază. 

(4) Gradaţia de merit se acordă pe o perioadă de 5 ani. 

Art. 2 

(1) În raport cu participarea la procesul didactic şi cu gradul de pregătire profesională, 

personalul didactic poate fi: personal didactic sau personal didactic auxiliar.  

(2) Personalul didactic este format din personalul care ocupă funcţii didactice (asistent, lector, 

conferenţiar, profesor) şi din personalul care ocupă o funcţii de instructor de ordine publică – 

personal didactic de predare, de la departamentele de specialitate, care sunt asimilate 

funcţiilor didactice. 

(3) Personalul didactic auxiliar este format din personalul care ocupă funcţii prevăzute de 

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 2858 din 29.12.2011, privind 

aprobarea Nomenclatorului General de Funcţii Didactice şi de Cercetare Auxiliare din 

Învăţământul Superior, publicat în Monitorul Oficial nr. 95 din 07 februarie 2012. 

(4) Este personal didactic auxiliar şi personalul care ocupă funcţii de ofiţeri, agenţi de poliţie 

sau subofiţeri şi personal contractual care au prevăzute în fişa postului activităţi specifice 

funcţiilor prevăzute la alin. (3). 

 

Capitolul II  

Stabilirea şi repartizarea gradaţiilor de merit  

 

Art. 3  

(1) Numărul total al gradaţiilor de merit de care beneficiază personalul didactic din Academia 

de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se calculează de către Serviciul Management Resurse 

Umane, se validează de către Consiliul de Administraţie şi se aprobă de către Senatul 

Universitar. 

(2) Calcularea numărului total al gradaţiilor de merit se face prin însumarea posturile 

didactice existente la nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.  

(3) Pentru personalul didactic care are rezervată funcţia didactică, întrucât ocupă o funcţie de 

conducere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, se va lua în calcul exclusiv funcţia 

didactică rezervată. 

(4) La stabilirea numărului total al gradaţiilor de merit se va lua în calcul personalul didactic 

care are rezervată funcţia didactică, indiferent de motivul rezervării. 

(5) O persoană poate beneficia de o singură gradaţie de merit. 

 

Art. 4  

(1) După calcularea numărului total al gradaţiilor de merit, acestea se repartizează pe două 

categorii de personal: personal didactic şi personal didactic auxiliar. 

(2) Repartizarea gradaţiilor de merit se va face direct proporţional cu totalul funcţiilor de 

personal didactic şi personal didactic auxiliar, ocupate în statele de funcţii.  

(3) Gradaţiile de merit ce revin personalului didactic se repartizează proporţional cu totalul 

funcţiilor care au stat la baza calculului acestora pe fiecare structură în parte, respectiv: 

a) Facultatea de Poliţie; 

b) Facultatea de Poliţie de Frontieră; 

c) Facultatea de Jandarmi; 

 



 Page 3 of 5 

 

d) Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative; 

e) Facultatea de Pompieri; 

f) Facultatea de Arhivistică; 

g) Colegiul Naţional de Afaceri Interne; 

h) Şcoala doctorală. 

(4) Gradaţiile de merit ce revin personalului didactic auxiliar se repartizează la nivelul 

Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. 

(5) Serviciul Management Resurse Umane va întocmi liste cu numele şi funcţia cadrelor care 

fac parte din personalul didactic şi personalul didactic auxiliar, conform repartizării prevăzute 

la alin. (3) şi (4), care vor însoţi documentaţia de calcul întocmită ce va fi înaintată spre  

validare Consiliului de Administraţie şi spre aprobare Senatului Universitar. 

Art. 5 

(1) În perioada 1–10 iunie 2017, Serviciul Management Resurse Umane va întocmi 

documentele privind calcularea numărului total al gradaţiilor de merit împreună cu listele 

prevăzute la art. 4 alin. (5) şi le va înainta Consiliului de Administraţie. 

(2) În perioada 11–20 iunie 2017, Consiliul de Administraţie validează numărul total al 

gradaţiilor de merit ce urmează să fie acordate la nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru 

Ioan Cuza” şi stabileşte repartizarea acestora conform prevederilor art. 4 alin. (1) – (4). 

(3) În perioada 21–30 iunie 2017, Senatul Universitar aprobă numărul total al gradaţiilor de 

merit ce urmează să fie acordate la nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 

precum şi repartizarea acestora conform prevederilor art. 4 alin. (1) – (4). 

 

Capitolul III  

Condiţiile şi criteriile de acordare a gradaţiilor de merit  

 

Art. 6  

Gradaţiile de merit se acordată prin concurs de dosare. 

Art. 7 

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un candidat pentru înscrierea la concursul 

organizat pentru acordarea gradaţiei de merit se stabilesc anual, în perioada 1–10 iunie, de 

către: 

a) Consiliul Facultăţii de Poliţie, pentru gradaţiile repartizate acesteia; 

b) Consiliul Facultăţii de Poliţie, de Frontieră pentru gradaţiile repartizate acesteia; 

c) Consiliul Facultăţii de Jandarmi, pentru gradaţiile repartizate acesteia; 

d) Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative, pentru gradaţiile repartizate 

acesteia; 

e) Consiliul Facultăţii de Pompieri, pentru gradaţiile repartizate acesteia; 

f) Consiliul Facultăţii de Arhivistică, pentru gradaţiile repartizate acesteia; 

g) Consiliul Colegiului Naţional de Afaceri Interne, pentru gradaţiile repartizate acestuia; 

h) Consiliul Şcolii Doctorale, pentru gradaţiile repartizate acesteia; 

i) Consiliul de Administraţie, pentru gradaţiile de merit repartizate personalului didactic 

auxiliar. 

Art. 8 

(1) Criteriile de evaluare pentru acordarea gradaţiilor de merit şi punctajele acordate în cazul 

personalulului didactic se stabilesc anual, în perioada 1–10 iunie, de către: 

a) Consiliul Facultăţii de Poliţie, pentru gradaţiile repartizate acesteia; 

b) Consiliul Facultăţii de Poliţie, de Frontieră pentru gradaţiile repartizate acesteia; 

c) Consiliul Facultăţii de Jandarmi, pentru gradaţiile repartizate acesteia; 

d) Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative, pentru gradaţiile repartizate 

acesteia; 

e) Consiliul Facultăţii de Pompieri, pentru gradaţiile repartizate acesteia; 

f) Consiliul Facultăţii de Arhivistică, pentru gradaţiile repartizate acesteia; 
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g) Consiliul Colegiului Naţional de Afaceri Interne, pentru gradaţiile repartizate acestuia; 

h) Consiliul Şcolii Doctorale, pentru gradaţiile repartizate acesteia; 

i) Consiliul de Administraţie, pentru gradaţiile de merit repartizate personalului didactic 

auxiliar. 

(2) Pentru fiecare criteriu de evaluare structurile prevăzute la alin. (1) vor stabili un punctaj. 

(3) Punctajul total se obţine prin însumarea punctajelor acordate fiecărui criteriu de evaluare 

în parte. 

 

 

Capitolul IV  

Procedura de acordare a gradaţiilor de merit  

 

Art. 9 

(1) Dosarele de concurs se întocmesc individual de căte fiecare candidat şi se depun la Senatul 

Universitar în perioada 01–10 iulie 2017. 

(2) Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente: 

a) cerere de înscriere; 

b) documente justificative privind îndeplinirea condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un 

candidat pentru înscrierea la concursul organizat pentru acordarea gradaţiei de merit; 

c) documente justificative privind criteriile de evaluare pentru acordarea gradaţiilor de merit. 

Art. 10 

(1) Acordarea gradaţiilor de merit se stabileşte în perioada 11–31 iulie 2017, exclusiv de către 

Senatul Universitar în cadrul şedinţei, în urma evaluării dosarelor de concurs ale candidaţilor 

privind îndeplinirea condiţiilor, precum şi cu privire la criteriile de evaluare şi punctajele 

obţinute. 

(2) Evaluarea dosarelor de concurs se va efectua de către o Comisie de evaluare a dosarelor de 

concurs, special desemnată de Senatul Universitar. 

(3) Comisia de evaluare a dosarelor de concurs va fi compusă din membri ai Senatului 

Universitar care nu sunt candidaţi pentru acordarea gradaţiei de merit şi va fi coordonată de 

către un preşedinte ales cu majoritatea simplă a membrilor acesteia, în cadrul primei şedinţe.  

(4) Comisia de evaluare a dosarelor de concurs va verifica îndeplinirea condiţiilor pe care 

trebuie să le îndeplinească un candidat pentru înscrierea la concursul organizat pentru 

acordarea gradaţiei de merit, iar în cazul neîndeplinirii acestora, întocmeşte un raport prin care 

propune Senatului Universitar eliminarea din concurs, iar candidatul va fi eliminat din 

concurs, prin hotărâre. 

(5) Comisia de evaluare a dosarelor de concurs va întocmi un raport prin care stabileşte 

clasamentul candidaţilor în ordinea descrescătoarea a punctajului total obţinut în urma 

aplicării criteriilor de evaluare, pe care îl va înainta Senatului Universitar în termenul stabilit 

de către acesta. 

(6) Senatul Universitar va hotărî acordarea gradaţiilor de merit candidaţilor în ordinea 

descrescătoare a punctajului total obţinut în urma aplicării criteriilor de evaluare.  

(7) În cazul candidaţilor cu punctajul total egal, departajarea se va face în funcţie de punctajul 

obţinut la fiecare criteriu în parte, prin raportarea la criteriile de evaluare, în ordinea stabilită 

în aplicarea art. 8. 

(8) În situaţia în care, după aplicarea tuturor criteriilor de departajate, nu se poate stabili 

candidatul câştigător, Senatul Universitar va proceda la audierea candidaţilor în cauză, după 

care va stabili candidatul câştigător prin vot.  

Art. 11 

(1) Gradaţia de merit se atribuie începând cu data de 01 octombrie 2017. 

(2) Dreptul la gradaţia de merit se pierde în situaţia încetării raporturilor de serviciu cu 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. 
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Art. 12 

(1) Anual, începând cu anul 2018,  în perioada 1–10 iunie, Serviciul Management Resurse 

Umane va întocmi documentele privind calcularea numărului total al gradaţiilor de merit 

împreună cu listele prevăzute la art. 4 alin. (5) şi le va înainta Consiliului de Administraţie.  

(2) Anual, începând cu anul 2018, în perioada 11–20 iunie, Consiliul de Administraţie 

analizează numărul total al gradaţiilor de merit ce urmează să fie acordate la nivelul 

Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, calculate conform art. 3 alin. (2).  

(3) În situaţia în care numărul total al gradaţiilor de merit este mai mic decât cel din anul 

precedent, Consiliul de Administraţie validează numărul total al gradaţiilor de merit ca fiind 

cel aflat în plată la data analizei. 

(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), Consiliul de Administraţie nu mai stabileşte repartizarea 

gradaţiilor de merit conform prevederilor art. 4 alin. (1) – (4). 

(5) În situaţia în care numărul total al gradaţiilor de merit este mai mare decât cel din anul 

precedent, Consiliul de Administraţie îl validează şi stabileşte repartizarea gradaţiilor de merit 

conform prevederilor art. 4 alin. (1) – (4). 

(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), Consiliul de Administraţie stabileşte repartizarea 

gradaţiilor de merit având în vedere gradaţiile aflate în plată. 

(7) Anual, începând cu anul 2018, în perioada 21–30 iunie, Senatul Universitar                      

aprobă numărul total al gradaţiilor de merit ce urmează să fie acordate la nivelul Academiei 

de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, precum şi repartizarea acestora conform prevederilor art. 4 

alin. (1) – (4). 

(8) Anual, începând cu anul 2018, în perioada 01–10 iulie,  dosarele de concurs se întocmesc 

individual de căte fiecare candidat şi se depun la Senatul Universitar, în limita gradaţiilor de 

merit disponibile. 

(9) Acordarea gradaţiilor de merit în condiţiile alin. 8 se stabileşte în perioada 11–31 iulie. 

  

Capitolul V 

Dispoziţii finale 

 

Art. 13  
Metodologia intră în vigoare la data aprobării ei de către Senatul Universitar, respectiv, 

13.01.2017 şi se publică pe pagina web a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, prin 

grija Biroului Informatică şi Comunicaţii. 

 

  

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111426 din 20.01.2017 

 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 20 Ianuarie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 23 din 31 membri), s-a prezentat pentru dezbatere şi 

aprobare Programul orar al studenţilor din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pe 

timpul  sesiunii de examene ianuarie-februarie 2017. 

 După prezentarea solicitării, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

această solicitare, ocazie cu care nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către 

membrii Senatului Universitar. 

Drept consecinţă, cu majoritate de voturi (21 pentru, 2 abţineri, 0 împotrivă), 

Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă Programul orar al studenţilor din Academia de Poliţie „Alexandru 

Ioan Cuza” pe timpul  sesiunii de examene ianuarie-februarie 2017, astfel: 

              1. Pentru zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri 

06.30 Deşteptarea întregului efectiv; 

06.30  –  07.45 Program de dimineaţă (timp pentru igiena personală, aranjarea 

paturilor, echiparea   completă în ţinuta de studiu, întreţinerea 

sectoarelor interioare şi exterioare); 

Masa de dimineaţă; 

07.45  –  07.50 Deplasarea pe locurile de adunare al formaţiunilor/subunităţilor; 

07.50  –  07.55 Raportul şi inspecţia de dimineaţă (07.35-07.55 în zilele de examen); 

07.55  –  08.00 Deplasarea spre spaţiile destinate studiului/examenelor; 

08.00 – 13.30 Examinări (conform planificării aprobate), studiu individual, 

documentări şi alte activităţi ordonate/planificate; 

13.30  –  15.00 Masa de prânz; 

15.00 – 18.30 Timp la dispoziţia studenţilor (studiu individual, activităţi sportive, 

odihnă, asistenţă religioasă, etc.); 

18.30  –  19.30 Masa de seară; 

19.30  –  22.00 Program de seară şi timp la dispoziţie; 

22.00 Stingerea; 

22.15 Studentul de serviciu raportează la ofiţerul de serviciu principal pe 

Academie, situaţia efectivelor. 
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               2. Pentru zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale 
07.00 Deşteptarea întregului efectiv; 

07.00  –  09.00 Program de dimineaţă  (eşalonat în funcţie de activităţile fiecăruia); 

Masa de dimineaţă; 

09.00  – 13.00 Studiu, activităţi cultural – sportive, gospodăreşti, asistenţă religioasă,             

odihnă etc.; 

13.00  –  14.00 Masa de prânz; 

14.00 – 18.30 Timp la dispoziţia studenţilor (studiu individual, activităţi sportive, 

odihnă, asistenţă religioasă, etc.); 

18.30  –  19.30 Masa de seară; 

19.30  –  24.00 

(22.00) 

Vineri şi Sâmbătă (Duminica)  –  timp la dispoziţia studenţilor; 

24.00  (22.00) Vineri şi Sâmbătă  (Duminica)    –  Stingerea; 

00.15  (22.15) Studentul de serviciu raportează la ofiţerul de serviciu principal pe 

Academie,  situaţia  efectivelor. 

               3. Desfăşurarea studiului 

Studiul se execută de regulă în sălile de clasă. În sălile de predare 1, 2, 3, 4 şi 5 se 

poate studia numai cu aprobarea conducerii Academiei şi cu acordul O.S.P. 

Studiul documentelor ce conţin informaţii clasificate se face numai în sălile de 

clasă sau bibliotecă. 

             Este interzis accesul studenţilor în birouri/ laboratoare, în vederea executării 

studiului individual. 

 

               4. Ţinuta studenţilor 

Studenţii poartă în Academie uniforma, conform anotimpului, astfel: 

- la examene – uniforma de clasă/uniforma de oraş, regulamentară; 

- la clase, săli de studiu, dormitoare şi la sălile cu mese, în Academie, studenţii 

pot purta ţinuta de studiu (pe timpul executării serviciului de permanenţă, la 

prezentarea în faţa superiorilor sau a cadrelor didactice) sau civilă/sportivă, 

decentă. 

- la activităţile sportive sau gospodăreşti se poartă ţinuta sportivă; 

- în învoire, permisie, studenţii poartă uniforma de oraş sau ţinuta civilă, 

decentă; 

               5. Serviciul de permanenţă 

În această perioadă studenţi vor executa serviciul de Student de Serviciu pe 

Formaţiune/Subunitate şi cel de planton, conform planificării instructorilor 

superiori/comandanţi de batalion. 

               6. Apelul de seară şi al personalului de serviciu 

Apelul de seară se execută la dormitoare, între orele 21.45 –  22.00 de luni până 

joi şi duminica, între 23.45 –  24.00, în zilele de  vineri şi  sâmbătă, sub comanda 

studenţilor de serviciu/ gradat de serviciu pe formaţiuni/subunităţi. 

             Apelul personalului din serviciul de permanenţă se execută zilnic la orele stabilite 

de Ofiţerul de serviciu, pe locul stabilit, dar şi când situaţia impune aceasta. 

               7. Activităţi administrative 

În fiecare zi, în intervalul orar planificat conform prezentului Program orar, 

studenţii întreţin sectoarele interioare şi pe cele exterioare în vederea asigurării unui climat 

optim din punct de vedere igienico-sanitar. 
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               8. În perioada sesiunii de examene nu se vor mai executa: 

- Ceremonialul ridicării Drapelului Naţional; 

- antrenamentele la Instrucţia de Front planificate marţea şi joia dimineaţa; 

- serviciul de intervenţie; 

- serviciul de veselar la sălile cu mese. 

               9. Studiul studenţilor la domiciliu pe timpul sesiunii 
Studiază la domiciliu, pe timpul sesiunii, studenţii care au făcut rapoarte în acest 

sens şi au fos incluşi în DZR privind studiul studenţilor la domiciliu pe timpul sesiunii de 

examene. 

Notele de efective se întocmesc, prin grija instructorilor de poliţie/militari, în 

funcţie de tabelele nominale privind alocarea la hrană, redactate ca urmare a DZR privind 

studiul studenţilor la domiciliu. 

Studenţii care studiază la domiciliu au obligaţia: 

- să respecte prevederile REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITATEA 

PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR DIN ACADEMIA DE POLIŢIE 

“Alexandru Ioan Cuza” Nr. 99825 din 01.07.2016; 

- de a se prezenta în preziua examenului până la ora 22.00; 

- să respecte prevederile Programului orar pentru sesiunea de examene pe timpul 

prezenţei în Academie; 

- să respecte alocarea la masă. Vor fi alocaţi la hrană în ziua examenului la masa 

de dimineaţă; la masa de prânz vor fi alocaţi numai în situaţia în care examenele 

sunt planificate a se termina în jurul amiezii; în zilele în care nu sunt prezenţi în 

Academie, studenţii care studiază la domiciliu nu sunt alocaţi la hrană şi nici nu 

beneficiază de decontarea cheltuielilor privind hrănirea ; 

- pentru examenele de specialitate bibliografia poate fi studiată numai în 

Academie, respectând prevederile regulamentare privind protecţia informaţiilor 

clasificate; dacă situaţia o impune, se asigură prezenţa unui responsabil B.D.C., 

prin grija şefilor de clasă; 

              10. În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI PRIVIND 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR DIN ACADEMIA DE POLIŢIE 

“Alexandru Ioan Cuza” Nr. 99825 din 01.07.2016, Capitolul III-ACTIVITATEA 

PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR, Secţiunea a 4-a Evaluarea pregătirii studenţilor şi 

promovarea anului de studii,  

Art. 34 - (1) Studentul care din motivele prevăzute la art. 20 alin. 3), lit. a)-d) şi, f) nu se 

poate prezenta la examenul programat cu clasa din care face parte, poate solicita în scris 

Secretarului şef al Academiei, cu avizul Decanului Facultăţii, reprogramarea susţinerii 

examenului cu o altă clasă, care are aceeaşi comisie de examinare, sau la o dată 

ulterioară, în acord cu Preşedintele Comisiei de Examinare.   

(2) Reprogramarea de la alin. 1 va avea loc exclusiv în aceeaşi sesiune de 

examen sau în sesiunea următoare, în cadrul aceluiaşi an universitar. 

Art. 20   (3) Se motivează absenţele determinate de: 

a) afecţiuni medicale, dovedite cu documente, eliberate de Serviciul Medical al Academiei 

sau de alte instituţii sanitare, acestea din urmă purtând avizul Medicului-şef al Academiei; 

b) forţa majoră, dovedită prin orice mijloc de probă  

c) participarea la activităţile ştiinţifice şi/sau culturale, misiuni, aplicaţii şi competiţii 

sportive locale, desfăşurate în ţară sau în afara acesteia, aprobate de către Rectorul 

Academiei (înlocuitorul legal); 

d) permisii şi învoiri acordate potrivit normelor legale; 

f) alte situaţii justificate, apreciate de către instructorul superior de an/comandantul de 

batalion sau cadrul didactic îndrumător al clasei. 
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11. Studenţii cazaţi în Academie sunt obligaţi să: 

- respecte prevederile REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITATEA 

PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR DIN ACADEMIA DE POLIŢIE “Alexandru 

Ioan Cuza” Nr. 99825 din 01.07.2016; 

- respecte prevederile Programului orar pentru sesiunea de examene; 

             Aceştia sunt alocaţi la masă, conform normei 8, zilnic. 

             În scopul prevenirii toxiinfecţiilor alimentare se interzice păstrarea alimentelor în 

dormitoare sau în alte încăperi destinate studiului sau cazării studenţilor. Consumul 

alimentelor se va face numai la sălile cu mese. 

               12. Învoiri,  permisii 
Studenţilor li se acordă învoiri în cursul săptămânii, începând cu ora 08.00, pentru 

rezolvarea unor probleme personale, pe bază de raport aprobat de instructorul superior/ 

comandant batalion al formaţiunii din care face parte. Aceastea se consemnează în registrul cu 

evidenţa învoirilor. 

Aprobarea duratei învoirii, pentru studenţii cazaţi în Academie, nu este condiţionată 

de o anumită oră, mai puţin în preziua examenelor planificate când studenţii se prezintă până la 

orele 22.00. Studenţilor care se prezintă la PC 1 în stare de ebrietate sau provoacă dezordine la 

înapoierea din învoire li se restânge dreptul de a se prezenta din învoire după ora stingerii sau li 

se suspendă dreptul de a beneficia de învoire. 

Studenţii pot beneficia de permisii, pe timpul sesiunii, în conformitate cu 

REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR DIN 

ACADEMIA DE POLIŢIE “Alexandru Ioan Cuza” Nr. 99825 din 01.07.2016, Capitolul VII, 

ORDINEA INTERIOARĂ, Secţiunea a 7-a Învoiri, permisii şi vacanţe,  

Art. 163 (1) Permisiile se acordă de decanul facultăţii, la propunerea instructorului superior de 

an/comandantului de batalion, a cadrelor didactice sau din oficiu.  

(2) Competenţa privind acordarea permisiilor studenţilor revine decanului facultăţii. 

(3) Studenţii beneficiază de permisii, de regulă, în următoarele situaţii: 

a) la încheierea/desfacerea căsătoriei studentului, la naşterea şi la botezul copiilor acestuia; 

b) la încheierea căsătoriei părinţilor/fratelui/surorii studentului, precum şi  la botezul copiilor 

acestora/acestuia; 

c) la mutarea familiei studentului sau a soţului/soţiei acestuia dintr-o localitate în alta sau în 

cadrul aceleiaşi localităţi; 

d) în caz de accidentare sau îmbolnăvire gravă a unuia dintre membrii apropiaţi ai familiei 

studentului sau ai soţului/soţiei acestuia; 

e) în situaţia unor calamităţi/dezastre, care au afectat domiciliul celui în cauză, al părinţilor sau 

socrilor acestuia; 

f) în cazul decesului unui membru al familiei (părinţi, fraţi/surori, bunici ai acestuia sau ai 

soţiei/soţului, până la gradul IV de rudenie); 

g) în cazul citării pentru a se prezenta în faţa organelor judiciare; 

j) pentru rezolvarea unor probleme personale ce nu sufera amanare. 

            

                În cazuri temeinic justificate (decese ale rudelor de gradul I, dezastre, catastrofe şi 

calamităţi în localitatea de domiciliu sau alte probleme personale a căror rezolvare nu suportă 

amânare), în afara programului de lucru, studenţii pot beneficia de învoire sau permisie,după 

informarea instructorului superior/comandant batalion de către ofiţerul de serviciu principal şi 

completarea de către acesta a ordinului de serviciu/biletului de voie. Ofiţerul de serviciu 

principal va consemna în Registrul cu procese – verbale de predare/primire a serviciului de 

permanenţă, numele şi prenumele studentului, clasa, motivul, perioada acordării învoirii sau 

permisiei şi cine a dat aprobarea. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 



 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111427 din 20.01.2017 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 20 Ianuarie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 23 din 31 membri), s-a solicitat spre aprobare 

prevederea de la pct.1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 3/2017, conform căreia 

„studenţii să beneficieze de permisie, după susţinerea ultimului examen până la data începerii 

stagiului de practică februarie-martie 2017”. 

După prezentarea solicitării, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

această solicitare, ocazie cu care nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către 

membrii Senatului Universitar. 

Drept consecinţă, cu majoritate de voturi (20 pentru, 3 abţineri, 0 împotrivă), 

Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă prevederea de la pct.1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie 

nr. 3/2017, conform căreia „studenţii să beneficieze de permisie, după susţinerea 

ultimului examen până la data începerii stagiului de practică februarie-martie 2017”. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 
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H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 20 Ianuarie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 23 din 31 membri), s-a solicitat spre aprobare 

prevederea de la pct.3 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 3/2017, conform căreia 

s-a stabilit „completarea cifrei de şcolarizare pentru anul universitar 2017 – 2018, în speţă un 

număr de 525 de locuri pentru OSP/Drept”. 

După prezentarea solicitării, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

această solicitare, ocazie cu care nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către 

membrii Senatului Universitar. 

Drept consecinţă, cu majoritate de voturi (21 pentru, 2 abţineri, 0 împotrivă), 

Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă prevederea de la pct.3 din Hotărârea Consiliului de Administraţie 

nr. 3/2017, conform căreia s-a stabilit „completarea cifrei de şcolarizare pentru anul 

universitar 2017 – 2018, în speţă un număr de 525 de locuri pentru OSP/Drept”. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 
 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111429 din 20.01.2017 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 20 Ianuarie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 23 din 31 membri), s-a solicitat spre aprobare 

prevederea de la pct.5 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 3/2017, prin care s-a 

aprobat „programul  de formare profesională - perfecţionare pentru ocupaţia „arhivar” (cod 

COR 441501) cu următoarea structurată: modulul teoretic derulat în perioada 18-29.09.2017, 

la sediul Academiei de Poliţie, (8 ore/zi, 5 zile/săptămână), urmat de modulul practic, efectuat 

la locul de muncă, în perioada 02–27.10.2017, pentru personalul MApN”. 

Cu această ocazie, decanul Facultății de Arhivistică a precizat că nu este vorba de 

aprobarea programului, ci este vorba de aprobarea unui modul în cadrulș programului, special 

destinat personalului MApN. 

După prezentarea solicitării, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

această solicitare, ocazie cu care nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către 

membrii Senatului Universitar. 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă desfășurarea unui modulul teoretic derulat în perioada 18-

29.09.2017, la sediul Academiei de Poliţie, (8 ore/zi, 5 zile/săptămână), urmat de modulul 

practic, efectuat la locul de muncă, în perioada 02–27.10.2017, pentru personalul 

MApN, în cadrul programului  de formare profesională - perfecţionare pentru ocupaţia 

„arhivar” (cod COR 441501) cu următoarea structurată. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 
 



 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111430 din 20.01.2017 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 20 Ianuarie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 23 din 31 membri), s-a solicitat spre aprobare 

prevederea de la pct.6 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 3/2017, conform căreia 

s-a stabilit „cuantumul de 500 lei, aferent taxei de înscriere la examenul de admitere la 

doctorat, pentru anul 2017”. 

După prezentarea solicitării, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

această solicitare, ocazie cu care nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către 

membrii Senatului Universitar. 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă prevederea de la pct.6 din Hotărârea Consiliului de Administraţie 

nr. 3/2017, conform căreia s-a stabilit „cuantumul de 500 lei, aferent taxei de înscriere la 

examenul de admitere la doctorat, pentru anul 2017”. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 

 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111431 din 20.01.2017 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 20 Ianuarie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 23 din 31 membri), s-a solicitat spre aprobare 

prevederea de la pct.9 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 3/2017, conform căreia 

s-a stabilit „cuprinderea în DZR nr. 1 a comisiei care stabileşte meniul săptămânal pentru 

studenţii Academiei de Poliţie dar şi menţiunea că din comisie va face parte permanent un 

reprezentant al studenţilor, nu opţional cum era prevăzut de OMAI 310/2009”. 

După prezentarea solicitării, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

această solicitare, ocazie cu care nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către 

membrii Senatului Universitar. 

Drept consecinţă, cu majoritate de voturi, (22 pentru, 1 abţineri, 0 împotrivă), 

Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă prevederea de la pct.9 din Hotărârea Consiliului de Administraţie 

nr. 3/2017, conform căreia s-a stabilit „cuprinderea în DZR nr. 1 a comisiei care 

stabileşte meniul săptămânal pentru studenţii Academiei de Poliţie dar şi menţiunea că 

din comisie va face parte permanent un reprezentant al studenţilor, nu opţional cum era 

prevăzut de OMAI 310/2009”. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 

 



 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111432 din 20.01.2017 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 20 Ianuarie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 23 din 31 membri), s-a solicitat spre aprobare 

prevederea de la pct.10 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 3/2017, conform căreia 

s-a stabilit „demararea procedurilor pentru echiparea promoţiei 2017 cu ţinuta aferentă 

ceremonialului şi echipamentul existent în depozitul instituţiei, iar completarea ţinutei va fi 

făcută de unităţile MAI, unde aceştia vor fi repartizaţi”. 

După prezentarea solicitării, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

această solicitare, ocazie cu care nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către 

membrii Senatului Universitar. 

Drept consecinţă, cu majoritate de voturi, (21 pentru, 2 abţineri, 0 împotrivă), 

Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă prevederea de la pct.10 din Hotărârea Consiliului de Administraţie 

nr. 3/2017, conform căreia s-a stabilit „demararea procedurilor pentru echiparea 

promoţiei 2017 cu ţinuta aferentă ceremonialului şi echipamentul existent în depozitul 

instituţiei, iar completarea ţinutei va fi făcută de unităţile MAI, unde aceştia vor fi 

repartizaţi”. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 

 



 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111433 din 20.01.2017 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 20 Ianuarie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 23 din 31 membri), s-a solicitat spre aprobare 

prevederea de la pct.11 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 3/2017, referitoare la 

„solicitarea Asociaţiei Studenţilor Academiei de Poliţie privind mobilarea şi echiparea 

sediului asociaţiei”. 

După prezentarea solicitării, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

această solicitare, ocazie cu care nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către 

membrii Senatului Universitar. 

Drept consecinţă, cu majoritate de voturi, (20 pentru, 3 abţineri, 0 împotrivă), 

Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă prevederea de la pct.11 din Hotărârea Consiliului de Administraţie 

nr. 3/2017, referitoare la „solicitarea Asociaţiei Studenţilor Academiei de Poliţie privind 

mobilarea şi echiparea sediului asociaţiei”. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 
 



 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111440 din 20.01.2017 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 20 Ianuarie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 23 din 31 membri), s-a prezentat spre analiză adresa 

nr. R/111423/19.01-2017 transmisă de S.A.C.I.M., referitoare la Metodologia privind 

acordarea burselor pentru studenţi nr. 4564693/02.07.2013 .  

După prezentarea adresei, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

conţinutul acesteia, ocazie cu care membrii Senatului Universitar au formulat următoarele 

propuneri: 

1. Respingerea solicitării S.A.C.I.M. transmisă prin adresa nr. R/111423/19.01-2017, 

conform căreia Senatul Universitar „să iniţieze demersurile pentru un grup de lucru în vederea 

actualizării Metodologiei privind acordarea burselor pentru studenţi nr. 4564693/02.07.2013” 

sau să „transmită o solicitare S.A.C.I.M. în acest sens”. 

2. Senatul Universitar să dispună ca S.A.C.I.M. să elaboreze o nouă Metodologie privind 

acordarea burselor pentru studenţi până cel mai târziu la începutul semestrului II al anului 

universitar 2016-2017. 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

1. Respinge solicitarea S.A.C.I.M. transmisă prin adresa nr. R/111423/19.01-2017, 

conform căreia Senatul Universitar „să iniţieze demersurile pentru un grup de 

lucru în vederea actualizării Metodologiei privind acordarea burselor pentru 

studenţi nr. 4564693/02.07.2013” sau să „transmită o solicitare S.A.C.I.M. în 

acest sens”. 

2. Dispune ca S.A.C.I.M. să elaboreze o nouă Metodologie privind acordarea 

burselor pentru studenţi până cel mai târziu la începutul semestrului II al 

anului universitar 2016-2017. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 
 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111894 din 22.11.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

Azi, data de mai sus, în Şedinţa Senatului Universitar s-a prezentat Situația cuantumului burselor 

– HCA nr. 66 din 2017. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă cuantumul burselor alocate la nivelul Academiei de Poliție, după cum 

urmează: 

 

- 578 Lei – bursa socială; 

- 580 Lei – bursa de merit; 

- 590 Lei – bursa de performanță (științifică, cultural-artistică, sportivă). 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111441 din 20.01.2017 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 20 Ianuarie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 23 din 31 membri), s-a prezentat pentru dezbatere şi 

aprobare solicitarea Departamentului de Studii Doctorale privind amânarea pentru şase luni a 

tuturor procedurilor de abilitare şi de susţinere a tezelor de abilitare. 

După prezentarea solicitării, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

această solicitare, ocazie cu care nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către 

membrii Senatului Universitar. 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă solicitarea Departamentului de Studii Doctorale privind amânarea 

pentru şase luni a tuturor procedurilor de abilitare şi de susţinere a tezelor de abilitare, 

începând cu data prezentei Hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 
 



 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111442 din 20.01.2017 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 20 Ianuarie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 23 din 31 membri), s-a prezentat pentru dezbatere şi 

aprobare solicitarea Departamentului de Studii Doctorale privind locurile vacante pentru 

admitere la doctorat pentru anul universitar 2017 – 2018, la Şcoala Doctorală Drept. 

După prezentarea solicitării, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

această solicitare, ocazie cu care membrii Senatului Universitar au formulat următoarele 

observaţii şi propuneri: 

1. Se impune amânarea scoaterii locurilor la concurs pentru anul universitar 2017 – 2018 la 

Şcolile Doctorale din cadrul Departamentului de Studii Doctorale în vederea analizării 

situaţiei tuturor doctoranzilor înscrişi la doctorat, precum şi a situaţiei conducătorilor de 

doctorat, din perspectiva îndeplinirii obligaţiilor legale şi contractuale ce le revin.  

2. Anularea Hotărârii Senatului Universitar nr. 111407 din 13.01.2017, prin care s-a aprobat 

solicitarea Departamentului de Studii Doctorale privind locurile vacante pentru admitere la 

doctorat pentru anul universitar 2017 – 2018, la Şcoala Doctorală OPSN. 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se amână scoaterea locurilor la concurs pentru anul universitar 2017 – 2018 la 

Şcolile Doctorale din cadrul Departamentului de Studii Doctorale în vederea 

analizării situaţiei tuturor doctoranzilor înscrişi la doctorat, precum şi a 

situaţiei conducătorilor de doctorat, din perspectiva îndeplinirii obligaţiilor 

legale şi contractuale ce le revin.  

2. Se anulează Hotărârea Senatului Universitar nr. 111407 din 13.01.2017, prin 

care s-a aprobat solicitarea Departamentului de Studii Doctorale privind 

locurile vacante pentru admitere la doctorat pentru anul universitar             

2017 – 2018, la Şcoala Doctorală OPSN. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111444 din 20.01.2017 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 20 Ianuarie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 23 din 31 membri), s-a prezentat pentru dezbatere şi 

aprobare Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă în 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – sesiunea 2017. 

Cu această ocazie, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

Regulamentul, ocazie cu care membrii Senatului Universitar au fost formulate următoarele 

observaţii şi propuneri: 

1. Pentru absolvenţii de la specializarea Ordine şi Siguranţă Publică din cadrul Facultăţii de 

Poliţie, Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi Facultăţii de Jandarmi să se elimine Proba 2, 

respectiv, „prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă”. 

2. Pentru absolvenţii de la specializarea Drept din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi 

Administrative s-a solicitat o amânare de o săptămână în vederea consultării consiliului, 

cadrelor didactice şi studenţilor facultăţii pentru a se stabili dacă se impune să se elimine 

Proba 2, respectiv, „prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă”. 

3. Pentru absolvenţii de la specializarea Instalaţii pentru construcţii – pompieri, din cadrul 

Facultăţii de Pompieri s-a solicitat o amânare de o săptămână în vederea consultării 

consiliului, cadrelor didactice şi studenţilor facultăţii pentru a se stabili în ce probe va 

consta examenul de licenţă. 

4. Pentru absolvenţii de la specializarea Arhivistică, din cadrul Facultăţii de Arhivistică s-a 

solicitat ca examenul de licenţă să constea în 2 probe, aşa cum au fost prezentate Senatului 

Universitar prin adresa nr. 47838 din 19.01.2017. 

5. Forma Regulamentului să fie actualizată şi prezentată Senatului Universitar având în 

vedere toate modificările şi particularităţile ce vor rezulta pe cale de consecinţă în urma 

solicitărilor facultăţilor. 

Drept consecinţă, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

1. Cu majoritate de voturi (22 pentru, 1 abţineri, 0 împotrivă): Pentru absolvenţii 

de la specializarea Ordine şi Siguranţă Publică din cadrul Facultăţii de Poliţie, 

Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi Facultăţii de Jandarmi se elimină Proba 2, 

respectiv, „prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă”. 

2. Cu unanimitate de voturi: Pentru absolvenţii de la specializarea Drept din 

cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative se aprobă propunerea 

prin care s-a solicitat o amânare de o săptămână în vederea consultării 

consiliului, cadrelor didactice şi studenţilor facultăţii pentru a se stabili dacă se 

impune să se elimine Proba 2, respectiv, „prezentarea şi susţinerea lucrării de 

licenţă”. 
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3. Cu unanimitate de voturi: Pentru absolvenţii de la specializarea Instalaţii 

pentru construcţii – pompieri, din cadrul Facultăţii de Pompieri se aprobă 

propunerea prin care s-a solicitat o amânare de o săptămână în vederea 

consultării consiliului, cadrelor didactice şi studenţilor facultăţii pentru a se 

stabili în ce probe va consta examenul de licenţă. 

4. Cu unanimitate de voturi: Pentru absolvenţii de la specializarea Arhivistică, 

din cadrul Facultăţii de Arhivistică se aprobă ca examenul de licenţă să constea 

în 2 probe, aşa cum au fost prezentate Senatului Universitar prin adresa nr. 

47838 din 19.01.2017. 

5. Cu unanimitate de voturi: Se aprobă ca forma Regulamentului să fie 

actualizată şi prezentată Senatului Universitar având în vedere toate 

modificările şi particularităţile ce vor rezulta pe cale de consecinţă în urma 

solicitărilor facultăţilor. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 
 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111448 din 27.01.2017 

 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 27 Ianuarie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 23 din 31 membri), s-a solicitat spre aprobare 

prevederea de la pct.1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 50/2016, conform căreia 

s-a stabilit „baza de calcul aprobată pentru plata profesorilor care desfăşoară activităţi 

didactice la programul de masterat, conform Hotărârii Senatului nr. 100038 din 21.10.2016, 

începând cu 01.01.2017, să se facă astfel: plata în procent de 17% din sursa subvenţii de la 

bugetul de stat respectiv 83% din sursa venituri proprii”. 

 După prezentarea solicitării, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

această solicitare, ocazie cu care nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către 

membrii Senatului Universitar. 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă prevederea de la pct.1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie 

nr. 50/2016, conform căreia s-a stabilit „baza de calcul aprobată pentru plata 

profesorilor care desfăşoară activităţi didactice la programul de masterat, conform 

Hotărârii Senatului nr. 100038 din 21.10.2016, începând cu 01.01.2017, să se facă astfel: 

plata în procent de 17% din sursa subvenţii de la bugetul de stat respectiv 83% din 

sursa venituri proprii”. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111449 din 27.01.2017 

 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 27 Ianuarie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 23 din 31 membri), s-a solicitat spre aprobare 

prevederea de la pct.4 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 7/2017, prin care s-a 

stabilit „modificarea prin act adiţional a contractelor încheiate cu personalul didactic care 

prestează activităţi, în regim plata cu ora, în ceea ce priveşte termenul de plată şi anume 

maxim 60 de zile de la data încheierii lunii în care au fost prestate activităţile”. 

 După prezentarea solicitării, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

această solicitare, ocazie cu care, membrii Senatului Universitar au pus în discuţie aplicarea 

acestor prevederi începând din semestrul II al anului universitar 2016-2017. 

Drept consecinţă, cu majoritate de voturi (22 pentru, 1 abţineri, 0 împotrivă), 

Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă prevederea de la pct.4 din Hotărârea Consiliului de Administraţie 

nr. 7/2017, prin care s-a stabilit „modificarea prin act adiţional a contractelor încheiate 

cu personalul didactic care prestează activităţi, în regim plata cu ora, în ceea ce priveşte 

termenul de plată şi anume maxim 60 de zile de la data încheierii lunii în care au fost 

prestate activităţile”, cu aplicare începând din semestrul II al anului universitar      

2016-2017. 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 
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H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 27 Ianuarie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 23 din 31 membri), s-a solicitat spre aprobare 

prevederea de la pct.3 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 7/2017, prin care s-a 

stabilit „ca la nivelul Academiei de Poliţie, să se respecte întocmai principiul eficienţei 

economice, în ceea ce priveşte contractele încheiate cu personalul didactic care prestează 

activităţi, în regim plata cu ora”. 

 După prezentarea solicitării, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

această solicitare, ocazie cu care, membrii Senatului Universitar au pus în discuţie aplicarea 

acestor prevederi începând cu anul universitar 2017-2018, cu elaborarea normelor care 

stabilesc eficienţa economică. 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă prevederea de la pct.3 din Hotărârea Consiliului de Administraţie 

nr. 7/2017, prin care s-a stabilit „ca la nivelul Academiei de Poliţie, să se respecte 

întocmai principiul eficienţei economice, în ceea ce priveşte contractele încheiate cu 

personalul didactic care prestează activităţi, în regim plata cu ora”, începând cu anul 

universitar 2017-2018, cu elaborarea normelor care stabilesc eficienţa economică. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111451 din 27.01.2017 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 27 Ianuarie 2017, desfăşurată cu respectarea 
cvorumului legal (participanţi 23 din 31 membri), s-a prezentat pentru dezbatere şi aprobare 

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă în Academia de 

Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – sesiunea 2017. 

După prezentarea Regulamentului, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

acest Regulament, ocazie cu care membrii Senatului Universitar au formulat următoarele propuneri: 

1. Art. 9 să fie modificat și să aibă următorul conținut:  

„Pentru absolvenţii de la specializarea Ordine şi Siguranţă Publică, din cadrul Facultăţii de Poliţie, 
examenul de licenţă constă într-o singură probă (Proba 1), respectiv: Evaluarea cunoştinţelor 

fundamentale şi de specialitate, care  constă în rezolvarea unui chestionar tip „test grilă”, cu 90 de 

întrebări, astfel:  
I. Specializarea Poliţie: 

* 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 Tactică poliţienească; 

* 10 întrebări din disciplina Bazele activităţii informative; 

* 10 întrebări din disciplina Metode şi tehnici operative; 
* 10 întrebări din disciplina Management poliţienesc; 

* 10 întrebări din disciplinele Tactică criminalistică şi Metodologie criminalistică; 

* 20 întrebări din disciplina de specialitate, respectiv:  
– Investigaţii criminale,  

– Investigarea fraudelor,  

– Ordine publică,  

– Combaterea criminalităţii organizate,  
– Poliţie rutieră,  

– Poliţie transporturi,  

– Arme, explozivi şi substanţe periculoase, 
– Analiza informaţiilor;  

– Tehnică criminalistică. 

II. Specializarea Penitenciare: 
* 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 disciplinele Tactică criminalistică şi Metodologie criminalistică; 
* 12 întrebări din disciplina Teorie şi tactică penitenciară I; 

* 12 întrebări din disciplina Teorie şi tactică penitenciară II; 

* 12 întrebări din disciplina Teorie şi tactică penitenciară III; 
* 12 întrebări din disciplina Administraţie penitenciară; 

* 12 întrebări din disciplina Management penitenciar. 

Întrebările sunt selectate din tematica şi bibliografia stabilite de Consiliul Facultăţii de Poliţie, 
după consultarea titularilor de discipline. 
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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”. 

Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (21 pentru, 0 abțineri, 1 împotrivă). 
 

2. Art. 10 să fie modificat și să aibă următorul conținut: 

„Pentru absolvenţii de la specializarea Ordine şi Siguranţă Publică, din cadrul Facultăţii de Poliţie de 
Frontieră, examenul de licenţă constă într-o singură probă (Proba 1), respectiv: 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; 

* 8 întrebări din disciplinele Tactică criminalistică şi Metodologie criminalistică; 
* 12 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; 
* 10 întrebări din disciplina Legislaţie Schengen 

* 10 întrebări din disciplina Management organizaţional; 

Întrebările sunt selectate din tematica şi bibliografia stabilite de Consiliul Facultăţii Poliţie de 

Frontieră, după consultarea titularilor de discipline. 
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”. 

Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (21 pentru, 0 abțineri, 1 împotrivă). 
 

3. Art. 11 să fie modificat și să aibă următorul conținut: 

„Pentru absolvenţii de la specializarea Ordine şi Siguranţă Publică, din cadrul Facultăţii de Jandarmi, 
examenul de licenţă constă într-o singură probă (Proba 1), astfel: 

a) 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 Cercetarea şi documentarea misiunilor; 

* 10 întrebări din disciplina Management organizaţional; 
* 10 întrebări din disciplinele Tactică criminalistică şi Metodologie criminalistică); 

* 20 întrebări din disciplina de specialitate, respectiv: Tactica jandarmeriei. 

Întrebările sunt selectate din tematica şi bibliografia stabilite de Consiliul Facultăţii de 

Jandarmi, după consultarea titularilor de discipline. 
Fiecare întrebare va avea trei variante de răspuns, dintre care numai o singură variantă va fi 

corectă.  

Nota se calculează astfel: 
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– 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”. 

Propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi (21 pentru, 0 abțineri, 1 împotrivă). 
 

4. Art. 8 să fie modificat și să aibă următorul conținut: 

„Pentru absolvenţii de la specializarea Drept, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi 
Administrative, examenul de licenţă constă într-o singură probă (Proba 1) (lucrare scrisă) şi anume la: 

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 disciplina  Drept Civil an I 

- 12 întrebări din disciplina Drept Civil an II 

- 11 întrebări din disciplina  Drept Civil an III 

- 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 selectate din tematica şi bibliografia aprobată de către Consiliul Facultăţii de 
Ştiinţe Juridice şi Administrative, dată publicităţii pe site-ul Academiei de Poliţie. 

Fiecare întrebare va avea trei variante de răspuns, dintre care numai o singură variantă va fi 

corectă.   

Nota finală se v-a calcula fără rotunjire.” 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi (22 pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă). 

 

5. Art. 12 să fie modificat și să aibă următorul conținut: 
„(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; 

Aparate termice sau Instalaţii de încălzire; Instalaţii electrice sau Maşini electrice – test 
grilă; 

o Discipline din domeniul  Ingineriei securităţii la incendiu: Prevenirea incendiilor; 

Comportare la foc a construcţiilor; 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, o disciplină din cele de specialitate şi disciplinele din domeniul Ingineriei 

securităţii la incendiu. 
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: 

 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, care 

constă în rezolvarea unor aplicaţii, din care va rezulta punctajul NSp; 
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– 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: 

Fd Sp ISIN N N
Nota= 1

3

 
 (punctul care se acordă din oficiu) 

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.” 

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi (22 pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă). 
 

Drept consecinţă, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă: 

1. Art. 9 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de 

licenţă/diplomă în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – sesiunea 2017 se 

modifică astfel:  

„Pentru absolvenţii de la specializarea Ordine şi Siguranţă Publică, din cadrul Facultăţii de 

Poliţie, examenul de licenţă constă într-o singură probă (Proba 1), respectiv: Evaluarea 

cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, care  constă în rezolvarea unui chestionar tip „test 

grilă”, cu 90 de întrebări, astfel:  

I. Specializarea Poliţie: 

* 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 Tactică poliţienească; 

* 10 întrebări din disciplina Bazele activităţii informative; 

* 10 întrebări din disciplina Metode şi tehnici operative; 

* 10 întrebări din disciplina Management poliţienesc; 

* 10 întrebări din disciplinele Tactică criminalistică şi Metodologie criminalistică; 

* 20 întrebări din disciplina de specialitate, respectiv:  

– Investigaţii criminale,  

– Investigarea fraudelor,  

– Ordine publică,  

– Combaterea criminalităţii organizate,  

– Poliţie rutieră,  

– Poliţie transporturi,  

– Arme, explozivi şi substanţe periculoase, 

– Analiza informaţiilor;  

– Tehnică criminalistică. 

II. Specializarea Penitenciare: 

* 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 disciplinele Tactică criminalistică şi Metodologie criminalistică; 
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* 12 întrebări din disciplina Teorie şi tactică penitenciară I; 

* 12 întrebări din disciplina Teorie şi tactică penitenciară II; 

* 12 întrebări din disciplina Teorie şi tactică penitenciară III; 

* 12 întrebări din disciplina Administraţie penitenciară; 

* 12 întrebări din disciplina Management penitenciar. 

Întrebările sunt selectate din tematica şi bibliografia stabilite de Consiliul Facultăţii de 

Poliţie, după consultarea titularilor de discipline. 

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”. 

 

2. Art. 10 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de 

licenţă/diplomă în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – sesiunea 2017 se 

modifică astfel:  

 „Pentru absolvenţii de la specializarea Ordine şi Siguranţă Publică, din cadrul Facultăţii de 

Poliţie de Frontieră, examenul de licenţă constă într-o singură probă (Proba 1), respectiv: 

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; 

* 8 întrebări din disciplinele Tactică criminalistică şi Metodologie criminalistică; 

* 12 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; 

* 10 întrebări din disciplina Legislaţie Schengen 

* 10 întrebări din disciplina Management organizaţional; 

Întrebările sunt selectate din tematica şi bibliografia stabilite de Consiliul Facultăţii 

Poliţie de Frontieră, după consultarea titularilor de discipline. 

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”. 

 

3. Art. 11 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de 

licenţă/diplomă în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – sesiunea 2017 se 

modifică astfel:  

 „Pentru absolvenţii de la specializarea Ordine şi Siguranţă Publică, din cadrul Facultăţii de 

Jandarmi, examenul de licenţă constă într-o singură probă (Proba 1), astfel: 

a) 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 
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* 10 întrebări din disciplina Pregătire militară generală; 

* 10 întrebări din disciplina Cercetarea şi documentarea misiunilor; 

* 10 întrebări din disciplina Management organizaţional; 

* 10 întrebări din disciplinele Tactică criminalistică şi Metodologie criminalistică); 

* 20 întrebări din disciplina de specialitate, respectiv: Tactica jandarmeriei. 

Întrebările sunt selectate din tematica şi bibliografia stabilite de Consiliul Facultăţii de 

Jandarmi, după consultarea titularilor de discipline. 

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”. 

 

4. Art. 8 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de 

licenţă/diplomă în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – sesiunea 2017 se 

modifică astfel:  

 „Pentru absolvenţii de la specializarea Drept, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi 

Administrative, examenul de licenţă constă într-o singură probă (Proba 1) (lucrare scrisă) şi 

anume la: 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 disciplina  Drept Civil an I 

- 12 întrebări din disciplina Drept Civil an II 

- 11 întrebări din disciplina  Drept Civil an III 

- 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 selectate din tematica şi bibliografia aprobată de către Consiliul 

Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative, dată publicităţii pe site-ul Academiei de Poliţie. 

Fiecare întrebare va avea trei variante de răspuns, dintre care numai o singură variantă 

va fi corectă.   

Nota finală se v-a calcula fără rotunjire.” 

 

5. Art. 12 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de 

licenţă/diplomă în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – sesiunea 2017 se 

modifică astfel:  

 „(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; 

Aparate termice sau Instalaţii de încălzire; Instalaţii electrice sau Maşini electrice – test 

grilă; 

o Discipline din domeniul  Ingineriei securităţii la incendiu: Prevenirea incendiilor; 

Comportare la foc a construcţiilor; Teoria arderii, procedee şi substanţe de stingere; 

Instalaţii de detecţie, semnalizare şi stingere a incendiilor   – test grilă; 
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o Studenţii din anul IV vor opta, pe bază de raport scris, pentru o disciplină din cele 

fundamentale, o disciplină din cele de specialitate şi disciplinele din domeniul Ingineriei 

securităţii la incendiu. 

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: 

 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, care constă în rezolvarea unor aplicaţii, 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: 

Fd Sp ISIN N N
Nota= 1

3

 
 (punctul care se acordă din oficiu) 

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.” 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111460 din 03.02.2017 

 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 03 Februarie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 20 din 31 membri), s-a prezentat pentru dezbatere şi 

aprobare schimbarea denumirii Programului de masterat „Poliţie judiciară” cu 

„Managementul poliţiei judiciare”. 

După prezentarea solicitării, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

această solicitare, ocazie cu care membrii Senatului Universitar au pus în discuţie începând cu 

ce serie pentru care urmează să se aplice această schimbare şi s-a concluzionat că este vorba 

de seria 2017-2019. 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă solicitarea Facultăţii de Poliţie privind schimbarea denumirii 

Programului de masterat „Poliţie judiciară” cu „Managementul poliţiei judiciare”, 

începând cu seria 2017-2019. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111461 din 03.02.2017 

 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 03 Februarie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 20 din 31 membri), s-a solicitat spre aprobare 

prevederea de la pct.1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 9/2017 prin care s-a 

aprobat „încheierea de contracte de prestări servicii în regim de plata cu ora, pentru formatori 

recrutaţi din domeniul de specialitate Arhivistică, în vederea susţinerii cursurilor organizate 

de SNPA, în anul 2017, respectiv cuantumul de 82 de lei brut/oră, cu amendamentul că acest 

cuantum va fi variabil în funcţie de  încasări”. 

După prezentarea solicitării, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

această solicitare, ocazie cu care nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către 

membrii Senatului Universitar. 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă prevederea de la pct.1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie 

nr. 9/2017 prin care s-a aprobat „încheierea de contracte de prestări servicii în regim de 

plata cu ora, pentru formatori recrutaţi din domeniul de specialitate Arhivistică, în 

vederea susţinerii cursurilor organizate de SNPA, în anul 2017, respectiv cuantumul de 

82 de lei brut/oră, cu amendamentul că acest cuantum va fi variabil în funcţie de  

încasări”. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111462 din 03.02.2017 

 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 03 Februarie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 20 din 31 membri), s-a solicitat spre aprobare 

prevederea de la pct.2 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 9/2017, prin care s-a 

aprobat „cuprinderea în Planul de Relaţii Internaţionale al Academiei de Poliţ ie, pe anul 2017,  

a cursului <<Meeting the Police Education Below Sea level 2017>>, organizat de Academia 

de Poliţie din Netherlands, în perioadele 10 - 14.04.1017 respectiv 02 – 06.10.2017”. 

După prezentarea solicitării, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

această solicitare, ocazie cu care membrii Senatului Universitar au subliniat faptul că este 

vorba de o informare ci nu de o aprobare, deoarece problematica este de competenţa 

Consiliului de Administraţie, care deja a aprobat solicitarea. 

Drept consecinţă, Senatul Universitar ia act de prevederea de la pct.2 din 

Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 9/2017, prin care s-a aprobat „cuprinderea 

în Planul de Relaţii Internaţionale al Academiei de Poliţie, pe anul 2017,  a cursului 

<<Meeting the Police Education Below Sea level 2017>>, organizat de Academia de 

Poliţie din Netherlands, în perioadele 10 - 14.04.1017 respectiv 02 – 06.10.2017”. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111463 din 03.02.2017 

 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 03 Februarie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 20 din 31 membri), s-a solicitat spre aprobare 

prevederea de la pct.3 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 9/2017, prin care s-a 

aprobat „cuprinderea în Planul de Relaţii Internaţionale al Academiei de Poliţie, pe anul 2017,  

a colaborării cu Academia de Poliţie suedeză, în vederea iniţierii şi dezvoltării unui schimb de 

experienţă”. 

După prezentarea solicitării, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

această solicitare, ocazie cu care membrii Senatului Universitar au subliniat faptul că este 

vorba de o informare ci nu de o aprobare, deoarece problematica este de competenţa 

Consiliului de Administraţie, care deja a aprobat solicitarea. 

Drept consecinţă, Senatul Universitar ia act de prevederea de la pct.3 din 

Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 9/2017, prin care s-a aprobat „cuprinderea 

în Planul de Relaţii Internaţionale al Academiei de Poliţie, pe anul 2017,  a colaborării 

cu Academia de Poliţie suedeză, în vederea iniţierii şi dezvoltării unui schimb de 

experienţă”. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111464 din 03.02.2017 

 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 03 Februarie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 20 din 31 membri), s-a solicitat spre aprobare 

prevederea de la pct.4 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 9/2017, prin care s-a 

aprobat „cuprinderea în Planul de Relaţii Internaţionale al Academiei de Poliţie, pe anul 2017,  

a iniţiativei ,,Şcoala Doctorală Europeană în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare 

Comună,, lansată de Colegiul European de Securitate şi Apărare şi adresată  tuturor 

instituţiilor de învăţământ superior din Statele Membre”. 

După prezentarea solicitării, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

această solicitare, ocazie cu care membrii Senatului Universitar au fost formulat unele 

observaţii şi s-a concluzionat că este vorba de aprobarea iniţierii demersurilor de colaborare 

conform iniţiativei Şcolii Doctorală Europeană în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare 

Comună, lansată de Colegiul European de Securitate şi Apărare şi adresată  tuturor 

instituţiilor de învăţământ superior din Statele Membre, în conformitate cu Planul de Relaţii 

Internaţionale al Academiei de Poliţie, pe anul 2017. 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă iniţierea demersurilor de colaborare conform iniţiativei Şcolii 

Doctorală Europeană în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare Comună, lansată de 

Colegiul European de Securitate şi Apărare şi adresată  tuturor instituţiilor de 

învăţământ superior din Statele Membre, în conformitate cu Planul de Relaţii 

Internaţionale al Academiei de Poliţie, pe anul 2017. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111465 din 03.02.2017 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 03 Februarie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 20 din 31 membri), s-a prezentat pentru dezbatere şi 

aprobare Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă în 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – sesiunea 2017. 

După prezentarea Regulamentului, Preşedintele Senatului Universitar a supus 

dezbaterii acest Regulament, ocazie cu care nu au fost formulate observaţii sau obiecţii 

relevante de către membrii Senatului Universitar. 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de 

licenţă/diplomă în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – sesiunea 2017, astfel: 

 
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; 

– 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. 3098 din 27.01.2016 privind aprobarea Metodologiei – cadru  de organizare 

şi desfăşurare a  examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie. 

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 în două sesiuni: de vară (iunie-iulie 2017) şi de 

iarnă (februarie 2018). 

(3) Calendarul examenului se stabileşte de Consiliul facultăţii, se avizează de Consiliul de 

Administraţie şi se aprobă de Senatul Universitar. 

           Art. 4 

(1) La examenul de licenţă/diplomă se pot prezenta numai absolvenţii facultăţii care 

organizează examenul, din promoţia 2017 şi din promoţiile anterioare, care au realizat toate activităţile 
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obligatorii şi au promovat examenele cuprinse în planurile de învăţământ. 

(2) La Facultatea de Pompieri sunt consideraţi absolvenţi ai promoţiei 2017 studenţii care au 

promovat şi examenul complex de specialitate. 

Art. 5 

(1) În vederea înscrierii la examenul de licenţă/diplomă absolvenţii trebuie să promoveze 

examenul de competenţă lingvistică. 
(2) Departamentul de Limbi străine din Academie este responsabil cu organizarea acestui 

examen. 

(3) Aprecierea se face cu calificativul ,,admis” sau ,,respins”. 

Art. 6 
Înaintea susţinerii examenului de diplomă, studenţii Facultăţii de Pompieri susţin examenul 

complex de specialitate, potrivit metodologiei proprii aprobate de Senatul Universitar. 

Art. 7  
(1) Înscrierea la examenul de licenţă/diplomă se face pe baza cererilor absolvenţilor (vezi 

modele cerere în Anexa nr. 1 / Anexa nr. 2 / Anexa nr. 3) depuse la secretariatul facultăţii, împreună 

cu un exemplar tipărit al lucrării de licenţă/proiectului de diplomă, cu cel puţin 10 zile înaintea datei la 
care este programată începerea sesiunii de examen. 

(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 legalizată); 

- foaie matricolă (copie legalizată); 

- lucrare de licenţă/ proiect de diplomă, cu referatul conducătorului ştiinţific; 
- certificat de competenţă lingvistică; 

- certificat de naştere şi, după caz, căsătorie (copie legalizată); 

- 2 fotografii ¾ cm. color; 

- chitanţă de plată a taxei de înscriere; 
- dosar plic. 

(3) 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 Arhivistică şi la Facultatea de Pompieri, Secretariatul facultăţii 

centralizează lucrările de licenţă/proiectele de diplomă, după care le pun la dispoziţia comisiilor pentru 

prezentarea şi susţinerea lucrărilor de licenţă/proiectelor de diplomă. 
(5) La Facultatea de Arhivistică şi la Facultatea de Pompieri, după verificarea documentelor 

de înscriere, secretariatul facultăţii întocmeşte ,,Lista cu absolvenţii care vor susţine examenul de 

licenţă /diplomă”, în ordine alfabetică, pe care o prezintă decanului pentru aprobare şi o afişează la 

avizierul facultăţii şi pe pagina  web a Academiei. 

Art. 8 

Pentru absolvenţii de la specializarea Drept, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi 

Administrative, examenul de licenţă constă într-o singură probă (Proba 1) (lucrare scrisă) şi anume 
la: 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 disciplina  Drept Civil an I 
- 12 întrebări din disciplina Drept Civil an II 

- 11 întrebări din disciplina  Drept Civil an III 

- 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 selectate din tematica şi bibliografia aprobată de către Consiliul Facultăţii de 

Ştiinţe Juridice şi Administrative, dată publicităţii pe site-ul Academiei de Poliţie. 

Fiecare întrebare va avea trei variante de răspuns, dintre care numai o singură variantă va fi 
corectă.   

Nota finală se v-a calcula fără rotunjire. 

Art. 9 
Pentru absolvenţii de la specializarea Ordine şi Siguranţă Publică, din cadrul Facultăţii 

de Poliţie, examenul de licenţă constă într-o singură probă (Proba 1), respectiv: Evaluarea 
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cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, care  constă în rezolvarea unui chestionar tip „test 

grilă”, cu 90 de întrebări, astfel:  

I. Specializarea Poliţie: 
* 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 Tactică poliţienească; 

* 10 întrebări din disciplina Bazele activităţii informative; 

* 10 întrebări din disciplina Metode şi tehnici operative; 

* 10 întrebări din disciplina Management poliţienesc; 
* 10 întrebări din disciplinele Tactică criminalistică şi Metodologie criminalistică; 

* 20 întrebări din disciplina de specialitate, respectiv:  

– Investigaţii criminale,  
– Investigarea fraudelor,  

– Ordine publică,  

– Combaterea criminalităţii organizate,  
– Poliţie rutieră,  

– Poliţie transporturi,  

– Arme, explozivi şi substanţe periculoase, 

– Analiza informaţiilor;  
– Tehnică criminalistică. 

II. Specializarea Penitenciare: 

* 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 disciplinele Tactică criminalistică şi Metodologie criminalistică; 

* 12 întrebări din disciplina Teorie şi tactică penitenciară I; 
* 12 întrebări din disciplina Teorie şi tactică penitenciară II; 

* 12 întrebări din disciplina Teorie şi tactică penitenciară III; 

* 12 întrebări din disciplina Administraţie penitenciară; 
* 12 întrebări din disciplina Management penitenciar. 

Întrebările sunt selectate din tematica şi bibliografia stabilite de Consiliul Facultăţii de Poliţie, 

după consultarea titularilor de discipline. 
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. 10 
Pentru absolvenţii de la specializarea Ordine şi Siguranţă Publică, din cadrul Facultăţii 

de Poliţie de Frontieră, examenul de licenţă constă într-o singură probă (Proba 1), respectiv: 

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; 
* 8 întrebări din disciplinele Tactică criminalistică şi Metodologie criminalistică; 

* 12 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; 
* 10 întrebări din disciplina Legislaţie Schengen 

* 10 întrebări din disciplina Management organizaţional; 

Întrebările sunt selectate din tematica şi bibliografia stabilite de Consiliul Facultăţii Poliţie de 
Frontieră, după consultarea titularilor de discipline. 

Fiecare întrebare va avea trei variante de răspuns, dintre care numai o singură variantă va fi 

corectă.  
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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. 11 

Pentru absolvenţii de la specializarea Ordine şi Siguranţă Publică, din cadrul Facultăţii 

de Jandarmi, examenul de licenţă constă într-o singură probă (Proba 1), astfel: 
a) 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 Cercetarea şi documentarea misiunilor; 

* 10 întrebări din disciplina Management organizaţional; 

* 10 întrebări din disciplinele Tactică criminalistică şi Metodologie criminalistică); 
* 20 întrebări din disciplina de specialitate, respectiv: Tactica jandarmeriei. 

Întrebările sunt selectate din tematica şi bibliografia stabilite de Consiliul Facultăţii de 

Jandarmi, după consultarea titularilor de discipline. 
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. 12 
(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; 

Aparate termice sau Instalaţii de încălzire; Instalaţii electrice sau Maşini electrice – test 

grilă; 

o Discipline din domeniul  Ingineriei securităţii la incendiu: Prevenirea incendiilor; 

Comportare la foc a construcţiilor; 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, o disciplină din cele de specialitate şi disciplinele din domeniul Ingineriei 

securităţii la incendiu. 
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: 

 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, care constă în rezolvarea unor aplicaţii, din care va rezulta punctajul NSp; 
– rezolvarea unui chestionar, tip test grilă, cu 9 întrebări din disciplinele cuprinse în domeniul 
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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: 

Fd Sp ISIN N N
Nota= 1

3

 
 (punctul care se acordă din oficiu) 

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. 13 

Pentru absolvenţii de la specializarea Arhivistică, din cadrul Facultăţii de Arhivistică 
examenul de licenţă constă în două probe, astfel: 

a) Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (examen scris): 

o Istoria românilor – subiecte narative; 
o Arhivistică – subiecte narative. 

o Subiectele sunt elaborate 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. 

b)Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.  

o Timpul alocat prezentării şi susţinerii lucrării este de maxim 20 minute. 
o Lucrarea de licenţă trebuie să respecte criteriile de evaluare şi recomandările de redactare 

ştiinţifică (structură, redactarea textului, bibliografie), transmise studenţilor prin intermediul unui Ghid 

metodologic privind elaborarea lucrărilor de licenţă, avizat de către Consiliul Facultăţii. 

Art. 14 

Nu este recunoscută o probă susţinută şi promovată într-o sesiune anterioară organizată de 

către facultate. 

Art. 15 

(1) Tematica şi bibliografia se aduc la cunoştinţă celor interesaţi, prin afişare la avizierul 

facultăţii şi pe pagina web a Academiei. 

(2) Nu vor fi afişate la avizierul facultăţii şi pe pagina web a Academiei 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. 16 

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) Comisii de stabilire a subiectelor pentru disciplinele de specialitate/fundamentale; 
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. 17 

(1) Componenţa nominală şi numărul comisiilor pentru examenul de licenţă/diplomă se 

stabilesc prin Dispoziţie Zilnică, la propunerea Consiliului Facultăţii. 

(2) Comisiile pentru examenul de licenţă/diplomă sunt publice şi se organizează pe 
specializări, la propunerea consiliilor facultăţilor/departamentelor, cu aprobarea Senatului Universitar. 

(3) Preşedintele şi membrii comisiei trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de lector 

universitar.  
(4) Secretarul comisiei poate fi asistent universitar. 

(5) Membrii comisiilor pentru examene şi ai comisiilor pentru analiza şi soluţionarea 
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contestaţiilor nu se pot afla cu cei examinaţi sau între ei în relaţii de soţi, afini şi rude până la gradul al 

III-lea inclusiv, conform legii. 

Art. 18 
Comisia centrală de organizare şi coordonare a examenului de licenţă/diplomă la nivelul 

Academiei este formată din: 

- preşedinte;  
- vicepreşedinte; 

- trei membri; 

- un secretar. 

Art. 19 
Comisia de organizare a examenului de licenţă/diplomă la nivelul facultăţii este formată din: 

- preşedinte; 

- doi membri; 
- un secretar. 

Art. 20 

(1) Pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă/diplomă va fi desemnat un 
secretariat tehnic la nivel de facultate, numit prin Dispoziţie Zilnică, la propunerea Consiliului 

Facultăţii. 

(2) Atribuţiile Secretariatului tehnic 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. 

Art. 21 
(1) La Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, specializarea DREPT, Comisiile de 

stabilire a subiectelor vor fi formate  din: 

- preşedinte; 

- membri -  cel puţin două cadre didactice din departamentele de profil juridic; 
- un secretar - din departamentele de profil juridic. 

(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. 22 

(1) La Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră şi Facultatea de Jandarmi – 

specializarea OSP, la nivelul fiecărei facultăţi se va constitui o singură Comisie de stabilire a 

subiectelor care va fi formată din: 
- preşedinte; 

- membri -  cel puţin două cadre didactice din Departamentele de Drept Penal; 

- membri – cel puţin un cadru didactic de la fiecare specialitate; 
- un secretar - din departamentele de profil juridic. 

(2) Întrebările din disciplinele de drept vor fi comune pentru cele trei facultăţi. 

(3) 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. 

Art. 23   

(1) La Facultatea de Arhivistică, pentru Proba 1, Comisia de stabilire a subiectelor va fi 
formată din: 

- preşedinte; 

- membri - 5 cadre didactice; 
- secretar – 1 cadru didactic cu o altă specializare decât tematica stabilită pentru examenul de licenţă; 

(2) Comisia de stabilire a subiectelor prevăzută la alin. (1) efectuează verificarea şi notarea 

lucrărilor. 

Art. 24 
(1) La Facultatea de Pompieri, pentru Proba 1, Comisiile de stabilire a subiectelor pentru 

fiecare dintre disciplinele fundamentale şi de specialitate vor fi formate din: 

- preşedinte; 
- un membru – cadru didactic; 

- secretar. 

(2) Comisiile de verificare şi notare a testelor grilă, precum şi a lucrărilor scrise sunt formate 



 Page 7 of 16 

din cadrele didactice responsabili de săli şi supraveghetori, prin tragere la sorţi dintre cadrele numite 

prin Dispoziţie Zilnică la propunerea Consiliului facultăţii. 

Art. 25 
(1) La Facultatea de Arhivistică, Comisia pentru prezentarea şi susţinerea lucrărilor de licenţă 

(Proba 2) se organizează la nivelul departamentelor şi va fi formată din: 

- preşedinte; 
- membri – cel puţin 3 cadre didactice; 

- secretar. 

(2) La Facultatea de Pompieri, Comisia pentru prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă 

(Proba 2) va fi formată din: 
- preşedinte; 

- membri - 4 cadre didactice; 

- secretar. 

Art. 26  
(1) Comisiile pentru analiza şi soluţionarea contestaţiilor vor fi formate din: 

- preşedinte; 
- membri - 2 cadre didactice; 

- secretar. 

(2) Din comisiile pentru analiza şi soluţionarea contestaţiilor nu pot face parte membrii 

Comisiilor de stabilire a subiectelor pentru disciplinele de specialitate/fundamentale şi nici membrii 
Comisiilor de verificare şi notare a lucrărilor scrise/testelor grilă. 

(3) – Prin excepţie, la Facultatea de Pompieri, din comisiile pentru analiza şi soluţionarea 

contestaţiilor, la lucrările scrise, pot face parte şi cadrele didactice care au întocmit subiectele pentru 
proba scrisă. 

 

Capitolul II 

DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ/DIPLOMĂ  
 

 

Secţiunea a I-a – PROBA 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate  

 

Art. 27  

(1) Proba 1 se desfăşoară sub formă de evaluări scrise şi precede susţinerea lucrării de 
licenţă/proiectului de diplomă în cazul Facultăţii de Arhivistică şi Facultăţii de Pompieri. 

(2) La Facultatea de Arhivistică şi Facultatea de Pompieri, absolventul care nu promovează 

Proba 1 nu participă la susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă, fiind eliminat din examen. 

 

A. Stabilirea personalului de supraveghere şi de asigurare materială  

a desfăşurării examenelor 

 

Art. 28  
(1) Repartizarea pe săli a personalului de supraveghere se face prin grija secretariatelor tehnice  

ale facultăţilor.  
(2) Pentru fiecare sală se numeşte un responsabil de sală şi un număr suficient de 

supraveghetori, dar nu mai puţin de 2 persoane.  

(3) Înainte de susţinerea primei probe, secretariatul tehnic al facultăţii va afişa tabelele 

nominale cu repartizarea absolvenţilor pe serii şi săli.  
(4) Responsabilii de săli primesc de la secretariatele tehnice ale facultăţilor, pe bază de proces 

- verbal, următoarele documente: 

- cataloagele nominale 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 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 constatare a fraudei. 
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B. Stabilirea întrebărilor/subiectelor şi, după caz, elaborarea  

grilelor de răspuns şi de corectare 

 

Art. 29  

(1) Subiectele/întrebările sunt 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, în număr care să acopere întreaga tematică pentru fiecare specializare.  
(3) Comisiile de stabilire a subiectelor pentru disciplinele de specialitate/ fundamentale 

propun minim 2 (două) variante cu întrebări, pentru fiecare disciplină în parte.  

(4) Variantele de subiecte se pun în plicuri sigilate (în format scris pe hârtie şi pe suport 
magnetic) şi se înaintează cu cel puţin 24 de ore înaintea susţinerii probei scrise Comisiei de 

organizare a examenului de licenţă/diplomă  la nivelul facultăţii, care va extrage una din variante. 

Acest lucru va fi consemnat într-un proces - verbal întocmit de secretarul comisiei pe facultate şi 
semnat de toţi membrii. 

(5) Preşedintele comisiei va înmâna varianta extrasă secretariatului tehnic pe facultate în 

vederea întocmirii chestionarelor de întrebări pe specialităţi. 

Art. 30  
(1) În dimineaţa zilei susţinerii probei, după definitivare, 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 care se sigilează de către secretariatul tehnic.  
(2) 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. 

(3) După definitivarea subiectelor, secretarul comisiei de organizare a examenului de 
licenţă/diplomă la nivelul facultăţii întocmeşte procesul-verbal care va fi semnat de toate persoanele 

prezente la activitatea de elaborare a subiectelor.  

Art. 31  
 Toate persoanele care au participat la redactarea subiectelor/întrebărilor pentru examen pot 

părăsi încăperea după minim 30 de minute de la ora fixată pentru începerea probei scrise.  

Art. 32  
 (1) Elaborarea grilelor de corectare şi a baremelor de răspuns se face cu cel mult 60 de minute 

înainte de terminarea probei, urmând să fie aplicate, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 27 şi 28. 

 (2) Cu cel mult 20 de minute anterior încheierii probei membrii secretariatului tehnic de la 

nivelul facultăţii vor transmite responsabilului fiecărei săli plicul sigilat care conţine grilele de 
corectare, pe bază de semnătură. 

 (3) Odată cu primirea, responsabilul de sală are obligaţia de a verifica integritatea plicului 

(sigiliul, starea fizică a plicului etc.). 

Art. 33  

 În încăperile unde sunt elaborate subiectele şi grilele de corectare se interzice accesul cu 

tehnică de comunicare (aparatură video şi/sau audio, telefoane mobile etc.). 
 

C. Comunicarea subiectelor şi elaborarea lucrărilor 

 

Art. 34  
(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 concurs. 

 (5) Absolvenţii nu au voie să introducă în sălile de concurs 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 concurs cu aparatură electronică şi telefoane mobile.  



 Page 9 of 16 

 (7) Secretariatele tehnice distribuie responsabililor de săli, înainte de a se deplasa la sălile de 

concurs, pe bază de proces-verbal, mapa cu următoarele: 

- 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. 35  

 După accesul absolvenţilor în sala de examen, responsabilul de sală desfăşoară următoarele 
activităţi: 

- stabileşte sarcinile ce 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 concurs şi să semneze în catalogul de prezenţă. 

Art. 36  

 (1) Mapele cu subiecte vor fi distribuite responsabililor de sală de către membrii 

Secretariatului tehnic, la locul de multiplicare a subiectelor,  cu maxim 20 de minute înainte de ora 
începerii concursului.   

 (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. 37  

 (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 concurs şi să semneze în catalogul de prezenţă.  

            (4) Eventualele fraude sau tentative de fraude vor atrage eliminarea absolvenţilor în cauză din 

examen, consemnându-se acest lucru în borderourile de predare a imprimatelor de răspuns şi 
completarea procesului - verbal de fraudă de către responsabilul de sală.  

 (5) Absolventul eliminat va semna în borderou 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 caz de refuz de a semna în borderou şi în procesul - verbal de fraudă, responsabilul de sală 
va face această menţiune şi va chema un alt absolvent în calitate de martor. 

Art. 38  

 (1) Pentru redactarea răspunsurilor se vor folosi numai stilouri sau pixuri cu cerneală sau pastă 
de culoare albastră.  

 (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. 39  

(1) La terminarea redactării răspunsului sau la expirarea timpului afectat probei, fiecare 

absolvent predă lucrarea responsabilului de sală sau supraveghetorului stabilit, semnând în borderou 
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pentru a certifica predarea.  

(2) Absolvenţii care nu au terminat lucrarea o predau în faza în care se află, fiind interzisă 

depăşirea timpului stabilit pentru proba respectivă.  
(3) La predarea lucrării, responsabilul de sală semnează în spaţiul destinat, confirmând 

corectitudinea datelor înscrise. 

Art. 40  
 (1) Responsabilul de sală şi supraveghetorii desemnaţi au obligaţia de a verifica modul de 

completare a grilei de răspuns, de a primi imprimatele anulate şi de a completa în procesul verbal de 

prezenţă la sală, de predare - primire a grilelor de răspuns anulate sau nefolosite, seria grilei anulate şi 

seria grilei predate în loc.  
 (2) În cazul în care se constată că, la o întrebare nu a fost marcat nici un răspuns ori au fost 

marcate mai multe răspunsuri, vor anula acel răspuns prin bararea cu o linie orizontală de culoare roşie 

pe formularul de răspuns şi vor solicita absolventului să semneze de luare la cunoştinţă în dreptul 
liniei.  

 (3) Absolvenţii care doresc să-şi transcrie lucrările, pot face aceasta numai în limita timpului 

stabilit pentru desfăşurarea probei. În acest scop, celor în cauză li se distribuie imprimate noi, iar cele 
folosite iniţial se anulează, sub semnătura responsabilului de sală şi a absolventului, urmând ca la 

predarea lucrării, absolventul să predea şi imprimatele anulate. 

 (4) Responsabilul de sală şi supraveghetorii iau măsuri pentru ca nici un absolvent să nu 

părăsească sala fără a preda lucrarea şi a semna de predarea ei. 

Art. 41  

 (1) Documentele de examen anulate se strâng separat. 

 (2) Responsabilul de sală predă, grilele de răspuns secretarilor comisiilor de stabilire a 
subiectelor pentru disciplinele de specialitate/fundamentale, 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. 42  

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. 
 

D. Verificarea şi notarea lucrărilor 

 

Art. 43  
(1) Verificarea şi notarea lucrărilor scrise se face pe baza baremului stabilit de către comisia 

constituită în acest sens. 

(2) Corectarea lucrărilor scrise se face conform graficului de desfăşurare a examenului de 
licenţă/diplomă propus de facultăţi şi aprobat de Senatul Universitar.  

(3) Verificarea şi notarea lucrărilor scrise se desfăşoară în plenul comisiilor pe discipline, în 

încăperi special amenajate, după un program fixat de Comisia de organizare a examenului de 
licenţă/diplomă la nivelul facultăţii. 

(4) Nota finală se trece pe lucrarea scrisă, în cifre şi litere, cu cerneală sau pastă de culoare 

roşie şi se certifică prin semnătura preşedintelui Comisiei de stabilire a subiectelor pe disciplină.  

(5) Desigilarea lucrărilor scrise se face numai după ce au fost trecute notele pe toate lucrările.  
(6) Notele se trec în procesul-verbal de examen, în cifre şi litere şi se certifică prin semnăturile 

preşedintelui şi membrilor comisiei. 

(7) Procesele-verbale se predau, pe bază de semnătură, secretarului comisiei de organizare a 
examenului de licenţă/diplomă  la nivelul facultăţii care le pune la dispoziţia secretariatului tehnic pe 

facultate, pentru implementarea notelor şi editarea listelor. 

Art. 44  

(1) Corectarea grilelor de răspuns se face de către doi corectori, din personalul de 
supraveghere din fiecare sală.  

(2) La sălile de concurs 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: 
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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 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 şeful de sală, după confruntarea 

punctajelor scrise pe formularele de răspuns cu cele din borderou după care, însoţit de supraveghetori 
se deplasează la comisia de stabilire a subiectelor pentru disciplinele de specialitate/fundamentale, 

unde predă, sub semnătură, borderourile şi formularele de răspuns evaluate. 

(7) Secretarul comisiei de stabilire a subiectelor pentru disciplinele de 

specialitate/fundamentale aplica 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. 45  

(1) Secretariatul tehnic pe facultate, pentru Proba 1, va edita ,,Lista nominală 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 aceleeaşi 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 fiecarei probe se face la avizierul facultăţii şi pe pagina web a 

Academiei, în cel mult 48 de ore de la data suţinerii acesteia. 

Art. 46  

(1) Contestaţiile în legătură cu rezultatele la Proba 1 se depun 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 contestaţii de la nivelul facultăţii. 

(4) Dacă diferenţa dintre nota iniţială şi cea acordată după contestaţie este mai mare sau egală 
cu 0,50 puncte, nota finală este cea acordată de comisia de contestaţii,  cu excepţia probelor  constând 

în texte grilă. 

(5) La probele constând în teste grilă nota finală acordată în urma contestaţiilor va fi cea 
stabilită de comisia de contestaţii, cu condiţia ca aceasta să fie mai mare decât nota contestată. 

(6) Rezultatul se consemnează într-un proces-verbal, care rămâne definitiv şi se afişează la 

avizierul facultăţii şi pe pagina web a Academiei. 

 

 

Secţiunea a II-a   

PROBA 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă  

 

Art. 47 

La Facultatea de Arhivistică şi la Facultatea de Pompieri, secretarii comisiilor pentru 

prezentarea şi susţinerea lucrărilor de licenţă/proiectelor de diplomă vor ridica de la secretariatul 
tehnic pe facultate, după susţinerea Probei 1, listele cu absolvenţii declaraţi admişi pentru susţinerea 

lucrărilor de licenţă/proiectelor de diplomă. 

Art. 48  
(1) La Facultatea de Arhivistică şi la Facultatea de Pompieri, Lucrarea de licenţă/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 
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publice. 

(2) De regulă este recomandat ca la susţinerea lucrării de licenţă/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 lucrării de 

licenţă/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. 49  
(1) Nota lucrării de licenţă/proiectului de diplomă se calculează ca medie aritmetică, cu două 

zecimale, fără rotunjire, a notelor preşedintelui şi membrilor Comisiei pentru prezentarea şi susţinerea 

lucrărilor de licenţă/proiectelor de diplomă. 
(2) Notele preşedintelui şi membrilor Comisiei vor fi exprimate în numere întregi de la 1 la 

10. 

(3) Nota minimă de promovare este 5.00 (cinci), iar absolvenţii care nu obţin nota minimă la 
susţinerea lucrării/proiectului sunt declaraţi respinşi. 

(4) Comisia consemnează notele acordate absolvenţilor în ,,Catalogul pentru examenul de 

licenţă/diplomă – susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă”. 

Art. 50  
Lucrările de licenţă/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. 

 

Capitolul III 

STABILIREA REZULTATELOR FINALE ALE EXAMENULUI DE 

LICENŢĂ/DIPLOMĂ  

 

Art. 51  
(1) Media de promovare a examenului de licenţă/diplomă trebuie să fie de cel puţin 6,00, iar la 

Facultatea de Arhivistică şi la Facultatea de Pompieri, nota de promovare la fiecare dintre cele două 
probe trebuie să fie de cel puţin 5,00. 

(2) La facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, la Facultatea de Poliţie, la Facultatea de 

Poliţie de Frontieră şi la Facultatea de Jandarmi, media de promovare a examenului de licenţă va nota 
obţinută la proba evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate  (Proba 1), cu două zecimale, 

fără rotunjire.  

(2) La Facultatea de Arhivistică şi la Facultatea de Pompieri, media de promovare a 

examenului de licenţă/diplomă va fi media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire dintre media 
notelor de la  proba scrisă (Proba 1) şi nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de 

diplomă (Proba 2).  

Art. 52  
Listele cu rezultatele finale obţinute de absolvenţi la examenul de licenţă/diplomă se 

întocmesc pe facultăţi, în ordine alfabetică şi se vor afişa pe două categorii – promovaţi şi 

nepromovaţi.  

 

Capitolul IV 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 53  

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.  

Art. 54  

(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. 55 
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.  
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Art. 56 

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. 57   

Media generală de absolvire se va calcula ca fiind media aritmetică cu două zecimale, fără 
rotunjire, dintre media de licenţă/diplomă (cu pondere 30%) şi media generală a anilor de studiu (cu 

pondere 70%). 

Art. 58  

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. 59  

(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 Naţionale 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 Naţionale cu privire la rezultatele obţinute de absolvenţi la examenul de licenţă/diplomă.  

Art. 60  
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă în Academia 

de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”  a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului Academiei din data de 

03.02.2017.      
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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/diplomă 

 

 

Subsemnatul(a)………………................................…………………………………

….student(ă) la  Facultatea de Arhivistică, învăţământ cu frecvenţă, specializarea 

……………………………………, promoţia………….……, vă rog să-mi aprobaţi 

înscrierea la examenul de licenţă/diplomă în sesiunea …………………..……, la 

următoarele discipline: 

– ……………………………………………………………………………………; 

– ………………………………………………………………………………….; 

 

Depun un exemplar tipărit din lucrarea de licenţă 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 licenţă 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 

............................................................. 
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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 

............................................................. 
 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111466 din 03.02.2017 

 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 03 Februarie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 20 din 31 membri), s-a solicitat spre aprobare 

modificarea Hotărârii Senatului Universitar nr. 111450 din 27.01.2017, în sensul aplicării 

prevederilor acesteia începând cu semestrul II al anului universitar 2016-2017, iar criteriul 

eficienţei să fie generat de încadrarea sumelor de plată pentru activităţile prestate în 

cuantumul rezultat din totalul încasărilor taxelor la nivelul Academiei, aferente programelor 

de studii, după scăderea cheltuielilor de mentenanţă. 

După prezentarea solicitării, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

această solicitare, ocazie cu care nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către 

membrii Senatului Universitar. 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă prevederea de la pct.3 din Hotărârea Consiliului de Administraţie 

nr. 7/2017, prin care s-a stabilit „ca la nivelul Academiei de Poliţie, să se respecte 

întocmai principiul eficienţei economice, în ceea ce priveşte contractele încheiate cu 

personalul didactic care prestează activităţi, în regim plata cu ora”, începând cu 

semestrul II al anului universitar 2016-2017, criteriul eficienţei urmând să fie generat de 

încadrarea sumelor de plată pentru activităţile prestate în cuantumul rezultat din 

totalul încasărilor taxelor la nivelul Academiei, aferente programelor de studii, după 

scăderea cheltuielilor de mentenanţă, iar Hotărârea Senatului Universitar nr. 111450 

din 27.01.2017 se modifică în sensul aplicării prezentelor prevederi. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111506 din 14.03.2017 

 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 14 Martie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 23 din 31 membri), s-a pus în discuţie demararea 

procedurilor circumscrise scoaterii la concurs a posturilor didactice vacante. 

Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii această problemă, ocazie cu 

care membrii Senatului Universitar au subliniat faptul că este foarte important ca posturile să 

fie transmise M.A.I. în vederea deblocării, motiv pentru care au propus ca în data de 

15.03.2017 să se desfăşoare următoarele activităţi:  

 07.30 – 09.00 – analiza şi aprobarea în cadrul consiliilor departamentelor a posturilor ce vor 

fi scoase la concurs; 

 09.00 – 11.00 – analiza şi aprobarea în cadrul consiliilor facultăţilor a posturilor ce vor fi 

scoase la concurs; 

 11.00 – 12.30 – analiza şi aprobarea în cadrul Consiliului de Administraţie a posturilor ce 

vor fi scoase la concurs; 

 13.30 – analiza şi aprobarea în cadrul Senatului Universitar a posturilor ce vor fi scoase la 

concurs. 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă ca în data de 15.03.2017 să se desfăşoare următoarele activităţi:  

 07.30 – 09.00 – analiza şi aprobarea în cadrul consiliilor departamentelor a posturilor 

ce vor fi scoase la concurs; 

 09.00 – 11.00 – analiza şi aprobarea în cadrul consiliilor facultăţilor a posturilor ce vor 

fi scoase la concurs; 

 11.00 – 12.30 – analiza şi aprobarea în cadrul Consiliului de Administraţie a posturilor 

ce vor fi scoase la concurs; 

 13.30 – analiza şi aprobarea în cadrul Senatului Universitar a posturilor ce vor fi 

scoase la concurs. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111509 din 15.03.2017 

 

 

 

 

                                                                                  
H O T Ă R Â R E 

 

 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 15 Martie 2017, desfăşurată cu respectarea 
cvorumului legal (participanţi 21 din 31 membri), şi prezidată de către Vicepreşedinte ca urmare a 

lipsei Preşedintelui (conform Art. 10 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Senatului Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”), s-au prezentat pentru dezbatere şi validare 
posturile didactice propuse pentru ocuparea prin concurs în cursul semestrului al II-lea al anului 

universitar 2016-2017, la nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, după cum urmează:  

Nr. 

Crt. 
Facultatea Departament 

Poziţia 

în 

statul 

de 

funcţii 

Funcţie 

didactică 
Disciplinele din planul de învăţământ 

1. Facultatea de Poliţie Poliţie 8 

 

Profesor 

universitar 

(poliţist) 

1. Tactică poliţienească;  

2. Drept poliţienesc. 

2. Facultatea de Poliţie Poliţie 9 

 

Profesor 

universitar 

(poliţist) 

1. Metode şi tehnici operative;  

2. Integritate şi prevenirea corupţiei. 

3. Facultatea de Poliţie Poliţie 14 

 

Conferenţiar 

universitar 

(poliţist) 

1. Investigaţii criminale;  

2. Investigarea fraudelor; 

3. Drept poliţienesc. 

4. Facultatea de Poliţie Poliţie 20 

 

Lector 

Universitar 

(poliţist) 

1. Combaterea criminalităţii organizate;  

2. Bazele activităţii informative; 

3. Metode şi tehnici operative. 

5. Facultatea de Poliţie Ştiinţe 

Comportamentale 

31 

 

Profesor 

universitar 

(poliţist) 

1. Informatică aplicată în sistemul de 

ordine şi siguranţă publică; 

2. Securitatea sistemelor informatice; 

3. Informatică. 

6. Facultatea de Poliţie Ştiinţe 

Comportamentale 

35 

 

Conferenţiar 

universitar 

(poliţist) 

1. Comunicare şi relaţii publice în 

sistemul securităţii publice; 

2. Tehnici de comunicare şi soluţionare a 

conflictelor în penitenciare; 

3. Comunicare interpersonală în poliţia 

naţională. 

7. Facultatea de Poliţie Ştiinţe 

Comportamentale 

38 

 

Lector 

Universitar 

(poliţist) 

1. Psihologie judiciară; 

2. Psihologie penitenciară. 

8. Facultatea de Poliţie Ştiinţe 

Comportamentale 

39 Lector 

Universitar 

(poliţist) 

1. Informatică aplicată în domeniul 

juridic;  

2. Informatică; 

3. Etică şi deontologie. 
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9. Facultatea de Poliţie Criminalistică 44 

 

Profesor 

universitar 

(poliţist) 

1. Metodologie criminalistică. 

10. Facultatea de Poliţie Criminalistică 45 

 

Profesor 

universitar 

(poliţist) 

1. Tehnică criminalistică;  

2. Tactică criminalistică; 

3. Metodologie criminalistică. 

11. Facultatea de Poliţie Criminalistică 49 Conferenţiar 

universitar 

(poliţist) 

1. Tactică şi tehnică criminalistică. 

12. Facultatea de Poliţie Criminalistică 50 Conferenţiar 

universitar 

(poliţist) 

1. Medicină legală. 

13. Facultatea de Poliţie Criminalistică 53 Lector 

universitar 

(poliţist) 

1. Tehnică criminalistică. 

14. Facultatea de Poliţie Educaţie Fizică 71 

 

Lector 

universitar 

(poliţist) 

1. Educaţie Fizică. 

15. Facultatea Poliţie de 

Frontieră 

Poliţie de 
Frontieră, Imigrări, 

Paşapoarte şi 
Pregătire Schengen 

103 Profesor 

universitar 

(poliţist) 

1. Dreptul frontierei de stat;  

2. Legislaţie Schengen. 

16. Facultatea Poliţie de 

Frontieră 

Limbi Străine 118 Profesor 

universitar 
(poliţist) 

1. Limbă engleză aplicată în domeniul 

ordine şi siguranţă publică. 

17. Facultatea Poliţie de 

Frontieră 

Limbi Străine 122 Conferenţiar 

universitar 
(poliţist) 

1. Limbă franceză aplicată în domeniul 

ordine şi siguranţă publică. 

18. Facultatea Poliţie de 

Frontieră 

Limbi Străine 127 Lector 

universitar 
(poliţist) 

1. Limbă franceză aplicată în domeniul 

ordine şi siguranţă publică. 

19. Facultatea de 

Jandarmi 

Jandarmi 142 Conferenţiar 

universitar 
(militar) 

1. Tactici, tehnici şi procedee de 

intervenţie;  
2. Tactica jandarmeriei;  

3. Instrucţia tragerii. 

20. Facultatea de 
Jandarmi 

Jandarmi 143 Conferenţiar 
universitar 

(militar) 

1. Tactici, tehnici şi procedee de 
intervenţie;  

2. Tactica jandarmeriei;  

3. Metodică. 

21. Facultatea de 

Jandarmi 
Pregătire 

Generală 

153 Conferenţiar 

universitar 

(poliţist) 

1. Management organizaţional;  

2. Instrucţia tragerii;  

3. Etică şi deontologie în sistemul de 

ordine şi siguranţă publică. 

22. Facultatea de 

Jandarmi 
Pregătire 

Generală 

154 Conferenţiar 

universitar 

(poliţist) 

1. Pregătire militară generală;  

2. Instrucţia tragerii. 

23. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Penal 170 Profesor 

universitar 

(poliţist) 

1. Drept penal. Partea generală. 

24. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Penal 175 Conferenţiar 

universitar 

(poliţist) 

1. Drept procesual penal;  

2. Drept execuţional penal. 

25. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Penal 176 Conferenţiar 

universitar 

(poliţist) 

1. Drept penal. Partea specială. 

26. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Penal 181 Lector 

universitar 

(poliţist) 

1. Drept penal. Partea specială. 
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27. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Penal 182 Asistent 

universitar 

(poliţist) 

1. Drept penal. Partea specială;  

2. Criminologie. 

28. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Privat 187 Profesor 

universitar 

(poliţist) 

1. Drept comercial. 

29. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Privat 189 Profesor 

universitar 

(poliţist) 

1. Dreptul muncii şi securităţii sociale;  

2. Drept procesual civil. 

30. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Privat 190 Profesor 

universitar 

(poliţist) 

1. Drept civil;  

2. Drept comercial. 

31. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Privat 196 Conferenţiar 

universitar 

(poliţist) 

1. Dreptul muncii şi securităţii sociale;  

2. Dreptul concurenţei comerciale. 

32. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Privat 197 Conferenţiar 

universitar 

(poliţist) 

1. Drept civil;  

2. Drept civil. Succesiuni. 

33. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Privat 198 Conferenţiar 

universitar 

(poliţist) 

1. Drept civil;  

2. Dreptul transporturilor. 

34. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Privat 199 Conferenţiar 

universitar 

(poliţist) 

1. Drept comercial;  

2. Dreptul comerţului internaţional. 

35. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Privat 202 Lector 

universitar 

(poliţist) 

1. Drept civil;  

2 Dreptul muncii şi securităţii sociale. 

36. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Privat 203 Lector 

universitar 

(poliţist) 

1. Dreptul muncii şi securităţii sociale;  

2. Drept civil. 

37. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Privat 205 Asistent 

universitar 

(poliţist) 

1. Dreptul muncii și securității sociale;  

2. Drept civil 

38. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Public şi 

Administraţie 

Publică 

209 Profesor 

universitar 

(poliţist) 

1. Drept internaţional umanitar. 

39. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Public şi 

Administraţie 

Publică 

216 Conferenţiar 

universitar 

(poliţist) 

1. Drept administrativ. 

40. Facultatea de 

Pompieri 

Inginerie şi 

Situaţii de 

Urgenţă 

242 Conferenţiar 

universitar 

(militar) 

1. Teoria arderii, procedee şi substanţe de 

stingere;  

2. Comportarea şi protecţia la foc a 

construcţiilor şi instalaţiilor;  
3. Antrenamente de specialitate II. 

41. Facultatea de 

Pompieri 

Inginerie şi 

Situaţii de 
Urgenţă 

243 Conferenţiar 

universitar 
(militar) 

1. Cunoaştere şi instrucţie la tehnica de 

intervenţie pentru situaţii de urgenţă I;  
2. Cunoaştere şi instrucţie la tehnica de 

intervenţie pentru situaţii de urgenţă 

II;  

3. Fiabilitate şi siguranţă în funcţionare;  

4. Tehnici de descarcerare şi prim ajutor. 

42. Facultatea de 

Arhivistică 

Arhivistică şi 

Istorie 

273 Profesor 

universitar 

(personal 

contractual) 

1. Introducere în arhivistică: istoric, 

legislaţie şi terminologie;  

2. Gestiunea arhivelor medievale; 

3. Paleografia chirilică (sec. XVI-XVIII). 

43. Facultatea de 

Arhivistică 

Arhivistică şi 

Istorie 

279 Conferenţiar 

universitar 

(personal 

contractual) 

1. Ştiinţe auxiliare ale istoriei;  

2. Standarde de descriere arhivistică;  

3. Administrarea arhivelor curente şi 

intermediare. 
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După prezentarea solicitării, Vicepreşedintele Senatului Universitar a precizat că 

aceste posturi au fost avizate în consiliile departamentelor şi facultăţilor şi au fost aprobate în 

Consiliul de Administraţie, după care a supus dezbaterii validarea acestora, ocazie cu care nu 

au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către membrii Senatului Universitar. 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se validează posturile didactice propuse pentru ocuparea prin concurs în cursul 

semestrului al II-lea al anului universitar 2016-2017, la nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru 

Ioan Cuza”, după cum urmează:  

Nr. 

Crt. 
Facultatea Departament 

Poziţia 

în 

statul 

de 

funcţii 

Funcţie 

didactică 
Disciplinele din planul de învăţământ 

1. Facultatea de Poliţie Poliţie 8 

 

Profesor 

universitar 

(poliţist) 

1. Tactică poliţienească;  

2. Drept poliţienesc. 

2. Facultatea de Poliţie Poliţie 9 

 

Profesor 

universitar 

(poliţist) 

1. Metode şi tehnici operative;  

2. Integritate şi prevenirea corupţiei. 

3. Facultatea de Poliţie Poliţie 14 

 

Conferenţiar 

universitar 
(poliţist) 

1. Investigaţii criminale;  

2. Investigarea fraudelor; 
3. Drept poliţienesc. 

4. Facultatea de Poliţie Poliţie 20 

 

Lector 

Universitar 
(poliţist) 

1. Combaterea criminalităţii organizate;  

2. Bazele activităţii informative; 
3. Metode şi tehnici operative. 

5. Facultatea de Poliţie Ştiinţe 

Comportamentale 

31 

 

Profesor 

universitar 
(poliţist) 

1. Informatică aplicată în sistemul de 

ordine şi siguranţă publică; 
2. Securitatea sistemelor informatice; 

3. Informatică. 

6. Facultatea de Poliţie Ştiinţe 
Comportamentale 

35 
 

Conferenţiar 
universitar 

(poliţist) 

1. Comunicare şi relaţii publice în 
sistemul securităţii publice; 

2. Tehnici de comunicare şi soluţionare a 

conflictelor în penitenciare; 

3. Comunicare interpersonală în poliţia 

naţională. 

7. Facultatea de Poliţie Ştiinţe 

Comportamentale 

38 

 

Lector 

Universitar 

(poliţist) 

1. Psihologie judiciară; 

2. Psihologie penitenciară. 

8. Facultatea de Poliţie Ştiinţe 

Comportamentale 

39 Lector 

Universitar 

(poliţist) 

1. Informatică aplicată în domeniul 

juridic;  

2. Informatică; 

3. Etică şi deontologie. 

9. Facultatea de Poliţie Criminalistică 44 

 

Profesor 

universitar 

(poliţist) 

1. Metodologie criminalistică. 

10. Facultatea de Poliţie Criminalistică 45 

 

Profesor 

universitar 

(poliţist) 

1. Tehnică criminalistică;  

2. Tactică criminalistică; 

3. Metodologie criminalistică. 

11. Facultatea de Poliţie Criminalistică 49 Conferenţiar 

universitar 

(poliţist) 

1. Tactică şi tehnică criminalistică. 

12. Facultatea de Poliţie Criminalistică 50 Conferenţiar 

universitar 

(poliţist) 

1. Medicină legală. 
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13. Facultatea de Poliţie Criminalistică 53 Lector 

universitar 

(poliţist) 

1. Tehnică criminalistică. 

14. Facultatea de Poliţie Educaţie Fizică 71 

 

Lector 

universitar 

(poliţist) 

1. Educaţie Fizică. 

15. Facultatea Poliţie de 

Frontieră 

Poliţie de 
Frontieră, Imigrări, 

Paşapoarte şi 
Pregătire Schengen 

103 Profesor 

universitar 

(poliţist) 

1. Dreptul frontierei de stat;  

2. Legislaţie Schengen. 

16. Facultatea Poliţie de 

Frontieră 

Limbi Străine 118 Profesor 

universitar 

(poliţist) 

1. Limbă engleză aplicată în domeniul 

ordine şi siguranţă publică. 

17. Facultatea Poliţie de 

Frontieră 

Limbi Străine 122 Conferenţiar 

universitar 

(poliţist) 

1. Limbă franceză aplicată în domeniul 

ordine şi siguranţă publică. 

18. Facultatea Poliţie de 

Frontieră 

Limbi Străine 127 Lector 

universitar 

(poliţist) 

1. Limbă franceză aplicată în domeniul 

ordine şi siguranţă publică. 

19. Facultatea de 

Jandarmi 

Jandarmi 142 Conferenţiar 

universitar 
(militar) 

1. Tactici, tehnici şi procedee de 

intervenţie;  
2. Tactica jandarmeriei;  

3. Instrucţia tragerii. 

20. Facultatea de 
Jandarmi 

Jandarmi 143 Conferenţiar 
universitar 

(militar) 

1. Tactici, tehnici şi procedee de 
intervenţie;  

2. Tactica jandarmeriei;  

3. Metodică. 

21. Facultatea de 

Jandarmi 
Pregătire 

Generală 

153 Conferenţiar 

universitar 

(poliţist) 

1. Management organizaţional;  

2. Instrucţia tragerii;  

3. Etică şi deontologie în sistemul de 

ordine şi siguranţă publică. 

22. Facultatea de 

Jandarmi 
Pregătire 

Generală 

154 Conferenţiar 

universitar 

(poliţist) 

1. Pregătire militară generală;  

2. Instrucţia tragerii. 

23. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Penal 170 Profesor 

universitar 

(poliţist) 

1. Drept penal. Partea generală. 

24. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Penal 175 Conferenţiar 

universitar 

(poliţist) 

1. Drept procesual penal;  

2. Drept execuţional penal. 

25. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Penal 176 Conferenţiar 

universitar 

(poliţist) 

1. Drept penal. Partea specială. 

26. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Penal 181 Lector 

universitar 

(poliţist) 

1. Drept penal. Partea specială. 

27. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Penal 182 Asistent 

universitar 

(poliţist) 

1. Drept penal. Partea specială;  

2. Criminologie. 

28. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Privat 187 Profesor 

universitar 

(poliţist) 

1. Drept comercial. 

29. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Privat 189 Profesor 

universitar 

(poliţist) 

1. Dreptul muncii şi securităţii sociale;  

2. Drept procesual civil. 

30. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Privat 190 Profesor 

universitar 

(poliţist) 

1. Drept civil;  

2. Drept comercial. 
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31. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Privat 196 Conferenţiar 

universitar 

(poliţist) 

1. Dreptul muncii şi securităţii sociale;  

2. Dreptul concurenţei comerciale. 

32. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Privat 197 Conferenţiar 

universitar 

(poliţist) 

1. Drept civil;  

2. Drept civil. Succesiuni. 

33. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Privat 198 Conferenţiar 

universitar 

(poliţist) 

1. Drept civil;  

2. Dreptul transporturilor. 

34. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Privat 199 Conferenţiar 

universitar 

(poliţist) 

1. Drept comercial;  

2. Dreptul comerţului internaţional. 

35. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Privat 202 Lector 

universitar 

(poliţist) 

1. Drept civil;  

2 Dreptul muncii şi securităţii sociale. 

36. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Privat 203 Lector 

universitar 

(poliţist) 

1. Dreptul muncii şi securităţii sociale;  

2. Drept civil. 

37. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Privat 205 Asistent 

universitar 

(poliţist) 

1. Dreptul muncii și securității sociale;  

2. Drept civil 

38. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Public şi 

Administraţie 

Publică 

209 Profesor 

universitar 

(poliţist) 

1. Drept internaţional umanitar. 

39. Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi 

Administrative 

Drept Public şi 

Administraţie 

Publică 

216 Conferenţiar 

universitar 

(poliţist) 

1. Drept administrativ. 

40. Facultatea de 

Pompieri 

Inginerie şi 

Situaţii de 

Urgenţă 

242 Conferenţiar 

universitar 

(militar) 

1. Teoria arderii, procedee şi substanţe de 

stingere;  

2. Comportarea şi protecţia la foc a 

construcţiilor şi instalaţiilor;  

3. Antrenamente de specialitate II. 

41. Facultatea de 

Pompieri 

Inginerie şi 

Situaţii de 

Urgenţă 

243 Conferenţiar 

universitar 

(militar) 

1. Cunoaştere şi instrucţie la tehnica de 

intervenţie pentru situaţii de urgenţă I;  

2. Cunoaştere şi instrucţie la tehnica de 
intervenţie pentru situaţii de urgenţă 

II;  

3. Fiabilitate şi siguranţă în funcţionare;  

4. Tehnici de descarcerare şi prim ajutor. 

42. Facultatea de 

Arhivistică 

Arhivistică şi 

Istorie 

273 Profesor 

universitar 

(personal 

contractual) 

1. Introducere în arhivistică: istoric, 

legislaţie şi terminologie;  

2. Gestiunea arhivelor medievale; 

3. Paleografia chirilică (sec. XVI-XVIII). 

43. Facultatea de 

Arhivistică 

Arhivistică şi 

Istorie 

279 Conferenţiar 

universitar 

(personal 

contractual) 

1. Ştiinţe auxiliare ale istoriei;  

2. Standarde de descriere arhivistică;  

3. Administrarea arhivelor curente şi 

intermediare. 

 

 

VICEPREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

      Comisar-şef de poliţie 

      Prof.univ.dr. 

                                                                            Marin-Claudiu ŢUPULAN 
 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111510 din 15.03.2017 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 15 Martie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 21 din 31 membri), şi prezidată de către 

Vicepreşedinte ca urmare a lipsei Preşedintelui (conform Art. 10 alin. (2) din Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a Senatului Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”), s-a 

prezentat pentru dezbatere şi aprobare anularea Hotărârii Senatului Universitar nr. 111504 din 

14.03.2017, deoarece nu a urmat procedurile circumscrise aprobării în Consiliul de 

Administrație, întrucât, acestuia din urmă, îi revine competența de a rezolva problemele 

pecuniare.   

După prezentarea solicitării, Vicepreşedintele Senatului Universitar a supus 

dezbaterii această solicitare, ocazie cu care nu au fost formulate observaţii sau obiecţii 

relevante de către membrii Senatului Universitar. 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă anularea Hotărârii Senatului Universitar nr. 111504 din 14.03.2017, 

deoarece nu a urmat procedurile circumscrise aprobării în Consiliul de Administrație, 

întrucât, acestuia din urmă, îi revine competența de a rezolva problemele pecuniare.   

 

 

 

VICEPREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

      Comisar-şef de poliţie 

      Prof.univ.dr. 

                                                                            Marin-Claudiu ŢUPULAN 
 



 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111515 din 27.03.2017 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 27 Martie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 24 din 31 membri), s-a prezentat pentru dezbatere şi 

aprobare solicitarea Departamentului de Studii Doctorale privind modificarea Hotărârii 

Senatului Universitar nr. 99906 din 30.09.2016 în sensul că, în mod excepţional, prin 

redistribuirea studenţilor-doctoranzi, numărul maxim de doctoranzi pentru fiecare conducător 

de doctorat poate fi mai mare de 12. 

După prezentarea solicitării, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

această solicitare, ocazie cu care nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către 

membrii Senatului Universitar. 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se respinge solicitarea Departamentului de Studii Doctorale privind 

modificarea Hotărârii Senatului Universitar nr. 99906 din 30.09.2016 în sensul că, în 

mod excepţional, prin redistribuirea studenţilor-doctoranzi, numărul maxim de 

doctoranzi pentru fiecare conducător de doctorat poate fi mai mare de 12. 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                               Dragoş Andrei IGNAT 

 



 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111517 din 27.03.2017 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 27 Martie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 23 din 31 membri), s-a prezentat pentru dezbatere şi 

aprobare solicitarea Facultăţii de Poliţie privind schimbarea programei la disciplina Educaţie 

Fizică, semestru II, anul II, toate facultăţile care au în planificare activitatea de înot, întrucât 

bazinul de înot va intra în reabilitare. 

După prezentarea solicitării, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

această solicitare, ocazie cu care nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către 

membrii Senatului Universitar. 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă solicitarea Facultăţii de Poliţie privind schimbarea programei la 

disciplina Educaţie Fizică, semestru II, anul II, toate facultăţile care au în planificare 

activitatea de înot, întrucât bazinul de înot va intra în reabilitare. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                               Dragoş Andrei IGNAT 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111518 din 27.03.2017 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 27 Martie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 23 din 31 membri), s-a prezentat pentru dezbatere şi 

aprobare solicitarea Facultăţii de Poliţie privind posturile didactice vacante pentru instructori 

de predare propuse pentru ocuparea prin concurs în semestrul II al anului universitar 2016 – 

2017, după cum urmează: 

 

Nr. 

Crt. 
Poziţia 

Denumirea 

postului 
Disciplinele Observaţii 

1. 25 
Instructor de 

poliţie principal I 

1. Investigaţii criminale; 

2. Operaţiuni speciale. 

Departamentul de 

Poliţie 

2. 26 
Instructor de 

poliţie principal I 
1. Tactică poliţienească. 

Departamentul de 

Poliţie 

3. 55 
Instructor de 

poliţie principal I 
1. Metodologie criminalistică 

Departamentul de 

Criminalistică 

4. 58 

Instructor de 

poliţie principal 

V 

1. Tactică criminalistică 

2. Tehnică criminalistică 

Departamentul de 

Criminalistică 

5. 59 

Instructor de 

poliţie principal 

V 

1. Tactică criminalistică 

2. Tehnică criminalistică 

Departamentul de 

Criminalistică 

6. 75 
Instructor de 

poliţie principal I 
1. Educaţie Fizică 

Departamentul 

Educaţie Fizică 

După prezentarea solicitării, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

această solicitare, ocazie cu care nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către 

membrii Senatului Universitar. 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă solicitarea Facultăţii de Poliţie privind posturile didactice vacante 

pentru instructori de predare propuse pentru ocuparea prin concurs în semestrul II al 

anului universitar 2016 – 2017, după cum urmează: 
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Nr. 

Crt. 
Poziţia 

Denumirea 

postului 
Disciplinele Observaţii 

1. 25 
Instructor de 

poliţie principal I 

1. Investigaţii criminale; 

2. Operaţiuni speciale. 

Departamentul de 

Poliţie 

2. 26 
Instructor de 

poliţie principal I 
1. Tactică poliţienească. 

Departamentul de 

Poliţie 

3. 55 
Instructor de 

poliţie principal I 
3. Metodologie criminalistică 

Departamentul de 

Criminalistică 

4. 58 

Instructor de 

poliţie principal 

V 

1. Tactică criminalistică 

4. Tehnică criminalistică 

Departamentul de 

Criminalistică 

5. 59 

Instructor de 

poliţie principal 

V 

3. Tactică criminalistică 

4. Tehnică criminalistică 

Departamentul de 

Criminalistică 

6. 75 
Instructor de 

poliţie principal I 
1. Educaţie Fizică 

Departamentul 

Educaţie Fizică 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                               Dragoş Andrei IGNAT 
 



 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111519 din 27.03.2017 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 27 Martie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 23 din 31 membri), s-a prezentat pentru dezbatere şi 

aprobare solicitarea Facultăţii de Poliţie de Frontieră privind posturile didactice vacante 

pentru instructori de predare propuse pentru ocuparea prin concurs în semestrul II al anului 

universitar 2016 - 2017, după cum urmează: 

Nr. 

Crt. 
Poziţia 

Denumirea 

postului 
Disciplinele Observaţii 

1. 115 
Instructor de 

poliţie principal V 

1. Management Organizaţional; 

2. Sociopsihologie aplicată în 

spaţiul Schengen; 

3. Drept vamal. 

Departamentul de 

Poliţie de Frontieră, 

Imigrări, Paşapoarte şi 

Pregătire Schengen 

După prezentarea solicitării, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

această solicitare, ocazie cu care nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către 

membrii Senatului Universitar. 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă solicitarea Facultăţii de Poliţie de Frontieră privind posturile 

didactice vacante pentru instructori de predare propuse pentru ocuparea prin concurs 

în semestrul II al anului universitar 2016 - 2017, după cum urmează: 

Nr. 

Crt. 
Poziţia 

Denumirea 

postului 
Disciplinele Observaţii 

1. 115 
Instructor de 

poliţie principal V 

1. Management Organizaţional; 
2. Sociopsihologie aplicată în 

spaţiul Schengen; 

3. Drept vamal. 

Departamentul de 
Poliţie de Frontieră, 

Imigrări, Paşapoarte şi 

Pregătire Schengen 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                               Dragoş Andrei IGNAT 



 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111520 din 27.03.2017 

 

 

 

                                                                               

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 27 Martie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 23 din 31 membri), s-a prezentat pentru dezbatere şi 

aprobare solicitarea Facultăţii de Jandarmi privind posturile didactice vacante pentru 

instructori de predare propuse pentru ocuparea prin concurs în semestrul II al anului 

universitar 2016 - 2017, după cum urmează: 

Nr. 

Crt. 
Poziţia 

Denumirea 

postului 
Disciplinele Observaţii 

1. 149 Instructor militar I 

1. Tactici, tehnici şi procedee de 
intervenţie; 

2. Pregătire Militară Generală; 

3. Instrucţia tragerii. 

Departamentul de 

Jandarmi 

2. 150 Instructor militar I 
1. Tactica Jandarmeriei; 
2. Pregătire Militară Generală; 

3. Instrucţia tragerii. 

Departamentul de 

Jandarmi 

După prezentarea solicitării, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

această solicitare, ocazie cu care nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către 

membrii Senatului Universitar. 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă solicitarea Facultăţii de Jandarmi privind posturile didactice vacante 

pentru instructori de predare propuse pentru ocuparea prin concurs în semestrul II al 

anului universitar 2016 - 2017, după cum urmează: 

Nr. 

Crt. 
Poziţia 

Denumirea 

postului 
Disciplinele Observaţii 

1. 149 Instructor militar I 

1. Tactici, tehnici şi procedee de 

intervenţie; 

2. Pregătire Militară Generală; 
3. Instrucţia tragerii. 

Departamentul de 

Jandarmi 

2. 150 Instructor militar I 

1. Tactica Jandarmeriei; 

2. Pregătire Militară Generală; 

3. Instrucţia tragerii. 

Departamentul de 
Jandarmi 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                               Dragoş Andrei IGNAT 



 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111521 din 27.03.2017 

 

 

 

                                                                               

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 27 Martie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 23 din 31 membri), s-a prezentat pentru dezbatere şi 

aprobare solicitarea Facultăţii de Arhivistică privind scoaterea la concurs a postului vacant 

prevăzut la poziţia 286 (disciplinele „Istoria contemporană a românilor, Istoriografie, 

Instituţiile din România contemporane) în Statul de funcţii al personalului didactic pentru anul 

universitar 2016 – 2017. 

După prezentarea solicitării, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

această solicitare, ocazie cu care nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către 

membrii Senatului Universitar. 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă solicitarea Facultăţii de Arhivistică privind scoaterea la concurs a 

postului vacant prevăzut la poziţia 286 (disciplinele „Istoria contemporană a românilor, 

Istoriografie, Instituţiile din România contemporane) în Statul de funcţii al personalului 

didactic pentru anul universitar 2016 – 2017. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                               Dragoş Andrei IGNAT 



 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111526 din 27.03.2017 

 

 

 

                                                                               

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 27 Martie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 23 din 31 membri), s-a prezentat pentru dezbatere şi 

aprobare Raportul Comisiei Juridice din Senat, referitor la răspunsul cu privire la punctul 5 al 

ordinii de zi din data de 10.02.2017, respectiv, analiza adresei nr. 58967/03.02.2017 prin care 

se solicită interpretarea Hotărârii Senatului nr. 111441 din 20.01.2017, prin care s-a aprobat 

amânarea pentru şase luni a tuturor procedurilor de abilitare şi de susţinere a tezelor de 

abilitare. 

După prezentarea solicitării, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

această solicitare, ocazie cu care membrii Senatului Universitar au precizat faptul ca 

Hotărârea Senatului nr. 111441 din 20.01.2017 să nu se aplice cererilor depuse anterior 

emiterii acesteia. 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă Raportul Comisiei Juridice din Senat, referitor la răspunsul cu 

privire la punctul 5 al ordinii de zi din data de 10.02.2017, respectiv, analiza adresei nr. 

58967/03.02.2017 prin care se solicită interpretarea Hotărârii Senatului nr. 111441 din 

20.01.2017, prin care s-a aprobat amânarea pentru şase luni a tuturor procedurilor de 

abilitare şi de susţinere a tezelor de abilitare. 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                               Dragoş Andrei IGNAT 



 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111530 din 27.03.2017 

 

 

 

                                                                               

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 27 Martie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 22 din 31 membri), s-a prezentat pentru dezbatere şi 

aprobare solicitarea Secretariatului Academiei de Poliţie privind modificarea 

„Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor din Academia de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza” nr. 99825 din 01.07.2016”, în sensul introducerii la art.34 a unui nou 

aliniat, respectiv alin.(3) cu următorul conţinut: „Prevederile art. 33, alin. (1) nu se vor aplica 

reprogramărilor care au loc în cadrul sesiunilor de examene, din acelaşi an universitar.” 

După prezentarea solicitării, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

această solicitare, ocazie cu care nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către 

membrii Senatului Universitar. 

De asemenea, membrii Senatului Universitar au formulat propunerea introducerii la 

art.16 a unui nou aliniat, respectiv alin.(3) cu următorul conţinut: „Studenţii cu funcţie de 

conducere prevăzute în prezentul Regulament, pot fi revocaţi din funcţie prin Dispoziţie 

Zilnică a Rectorului, conform propunerilor decanilor facultăţilor, ca măsură managerială.” 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă modificarea şi completarea „Regulamentului privind activitatea 

profesională a studenţilor din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” nr. 99825 

din 01.07.2016”, astfel: 

- La art. 16 se introduce un nou aliniat, respectiv alin.(3) cu următorul conţinut: 

„Studenţii cu funcţii de conducere prevăzute în prezentul Regulament, pot fi 

revocaţi din funcţie prin Dispoziţie Zilnică a Rectorului, conform propunerilor 

decanilor facultăţilor, ca măsură managerială”; 

- La art. 34 se introduce unui nou aliniat, respectiv alin.(3) cu următorul 

conţinut: „Prevederile art. 33, alin. (1) nu se vor aplica reprogramărilor care au 

loc în cadrul sesiunilor de examene, din acelaşi an universitar”. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                               Dragoş Andrei IGNAT 



 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111534 din 27.03.2017 

 

 

 

                                                                               

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 27 Martie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 22 din 31 membri), s-a prezentat pentru dezbatere şi 

aprobare solicitarea Şcolii Doctorale şi a Colegiului Naţional de Afaceri Interne, penalizarea 

aferentă neplăţii taxei, să fie de 0,5% pe zi până la achitarea debitelor, conform Hotărârii 

Consiliului de Administraţie nr. 21/2017. 

După prezentarea propunerii, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

această propunere, ocazie cu care nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de 

către membrii Senatului Universitar. 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă solicitarea Şcolii Doctorale şi a Colegiului Naţional de Afaceri 

Interne, penalizarea aferentă neplăţii taxei, să fie de 0,5% pe zi până la achitarea 

debitelor, conform Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 21/2017. 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                               Dragoş Andrei IGNAT 



 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111560 din 19.04.2017 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 19 Aprilie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 23 din 31 membri), s-a prezentat pentru dezbatere şi 

aprobare solicitarea Facultății de Jandarmi privind scoaterea la concurs a postului de 

instructor militar principal V, poz. 148 la disciplinele: Tactica Jandarmeriei, Pregătire militară 

generală și Instrucția tragerii. 

 

După prezentarea componenței comisiei, Preşedintele Senatului Universitar a supus 

dezbaterii componența comisiei, ocazie cu care nu au fost formulate observaţii sau obiecţii 

relevante de către membrii Senatului Universitar. 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar 

  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă solicitarea Facultății de Jandarmi privind scoaterea la concurs a 

postului de instructor militar principal V, poz. 148 la disciplinele: Tactica Jandarmeriei, 

Pregătire militară generală și Instrucția tragerii. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                               Dragoş Andrei IGNAT 
 



 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111565 din 03.05.2017 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 03 Mai 2017, desfăşurată 
cu respectarea cvorumului legal (participanţi 23 din 31 membri), s-a prezentat 
pentru dezbatere şi aprobare proiectul de modificare a Hotărârii Senatului 

Universitar nr. 99878/04.08.2016 privind „completarea structurii anului universitar 2016-

2017, la punctul 9, cu data de 1 iunie - Ziua Copilului (care a fost declarată zi liberă națională 

prin decret al Președintelui României în noiembrie 2016), respectiv acordarea de învoire 

generală studenților din Academia de Poliție în perioada 01.06-05.06.2017 (învoire generată 

de Ziua Copilului și Rusalii), cu recuperarea zilei de 02.06.2017 în data de 10.06.2017 pentru 

anii I, II, III – Drept / I, II OSP”.  

 

După prezentarea solicitării, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

această solicitare, ocazie cu care nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către 

membrii Senatului Universitar. 

Drept consecinţă, cu majoritate de voturi (23 pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă), 

Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă modificarea Hotărârii Senatului Universitar nr. 99878/04.08.2016 privind 

„completarea structurii anului universitar 2016-2017, la punctul 9, astfel: 

”În perioada 1- 6 iunie, se acordă învoire generală studenților din Academia de 

Poliție în perioada 01.06-05.06.2017 (învoire generată de Ziua Copilului și Rusalii), cu 

recuperarea zilei de 02.06.2017 în data de 10.06.2017 pentru anii I, II, III – Drept / I, II 

OSP.”  

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                               Dragoş Andrei IGNAT 
 



 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111566 din 03.05.2017 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 03 Mai 2017, desfăşurată cu respectarea 

cvorumului legal (participanţi 23 din 31 membri), s-a prezentat pentru dezbatere şi aprobare 

solicitarea Facultății de Pompieri privind Metodologia pentru organizarea și desfășurarea 

examenului complex de specialitate. 

 

După prezentarea solicitării, Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii 

această solicitare, ocazie cu care nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către 

membrii Senatului Universitar. 

Drept consecinţă, cu majoritate de voturi (23 pentru, 0 abțineri, 0 împotrivă), 

Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă Metodologia pentru organizarea și desfășurarea examenului complex de 

specialitate, conform adresei Facultății de pompieri nr. 42970 din data de 27.03.2017. 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                               Dragoş Andrei IGNAT 

 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111578 din 15.05.2017 

 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 15 Mai 2017, desfăşurată cu respectarea 

cvorumului legal (participanţi 21 din 31 membri), s-a prezentat pentru dezbatere și aprobare 

solicitarea Facultății de Jandarmi privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a 

Facultății de Jandarmi, nr.37518 din 23.03.2017. 

 

 

Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii această solicitare, ocazie cu care 

s-a propus un amendament, în sensul reformulării art. 2 alin. 1 nu au fost formulate observaţii 

sau obiecţii relevante de către membrii Senatului Universitar. 

Amendamentul a fost respins cu 16 voturi împotrivă, 2 abțineri și 3 voturi pentru. 

Drept consecinţă, cu majoritate de voturi - 16 voturi pentru, 3 Împotrivă și 2 abțineri, 

Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Facultății de Jandarmi, 

nr.37518 din 23.03.2017, așa după cum a fost înaintat Senatului Universitar prin adresa 

nr. 37721 din 10.05.2017.  

 
   

 

 

 
                                  PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 
 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111581 din 15.05.2017 

 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 15 Mai 2017, desfăşurată cu respectarea 

cvorumului legal (participanţi 21 din 31 membri), s-a prezentat pentru dezbatere și aprobare 

solicitarea Facultății de Poliție privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Facultății 

de Poliție de Frontieră. 

 

Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii această solicitare, ocazie cu care 

a fost formulat un amendament referitor la modificarea art. 2 alin. (1). 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Facultății de Poliție de 

Frontieră, cu nr. 27835/11.05.2017 cu următoarea modificare:  

 Art. 2 (1) Facultatea de Poliție de Frontieră este unitatea academică funcțională care 

asigură formarea competențelor viitorilor ofițeri de Poliție de Frontieră, Imigrări și Pașapoarte, 

precum și a altor specialiști, prin programe de licență și de masterat. 

 
   

 

 

 
                                  PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111586 din 15.05.2017 

 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 15 Mai 2017, desfăşurată cu respectarea 

cvorumului legal (participanţi 21 din 31 membri), s-a prezentat pentru dezbatere și aprobare 

solicitarea Facultății de Jandarmi privind Protocolul de colaborare cu Fundația Națională pentru 

Civilizație Rurală „NIȘTE ȚĂRANI”.  

  
 

Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii această solicitare, ocazie cu care 

nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către membrii Senatului Universitar. 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă Protocolul de colaborare al Facultății de Jandarmi cu Fundația 

Națională pentru Civilizație Rurală „NIȘTE ȚĂRANI”, înregistrat cu nr. 

37542/27.03.2017.    
 

 

 
                                   

           

          PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 

 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111587 din 15.05.2017 

 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 15 Mai 2017, desfăşurată cu respectarea 

cvorumului legal (participanţi 21 din 31 membri), s-a prezentat pentru dezbatere și aprobare 

solicitarea Facultății de Poliție privind Protocolul de colaborare cu Agenția Națională de 

Integritate. 
 

Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii această solicitare, ocazie cu care 

nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către membrii Senatului Universitar. 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă Protocolul de colaborare al Facultății de Poliție cu Agenția Națională de 

Integritate, conform documentului prezentat în ședința Senatului.  
 

 

 
                                   

          PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 
 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111592 din 23.05.2017 

 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 23 Mai 2017, desfăşurată cu respectarea 

cvorumului legal (participanţi 28 din 31 membri), s-a prezentat spre prezentare și aprobare 

solicitarea cu nr. 43333/19.05.2017 a Facultății de Pompieri referitoare la Calendarul 

activităților desfășurate pentru susținerea examenului de diplomă la finele anului universitar 

2016-2017. 

Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii validarea acestor rezultate, 

ocazie cu care nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către membrii 

Senatului Universitar. 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se validează Calendarul activităților desfășurate de către Facultatea de Pompieri 

pentru susținerea examenului de diplomă la finele anului universitar 2016-2017, după 

cum urmează: 

 

- Înscrierea candidaților pentru susținerea examenului de diplomă: 12-19.06.2017; 

- Examen complex de specialitate: 29-30.06.2017; 

- Examen de competență lingvistică: 03.07.2017, ora 800; 

- Susținerea probei scrise la examenul de diplomă: 04.07.2017, ora 800; 

- Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 04.07.2017, ora 1500; 

- Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 04.07.2017, ora 1500-05.07.2017, ora 

1500; 

- Afișarea rezultatelor după contestațiile la proba scrisă: 05.07.2017, ora 1500; 

- Prezentarea și susținerea lucrărilor de diplomă, conform planificării secretariatului:  

 06.07.2017, ora 800; 

 07.07.2017, ora 800; 

- Afișarea rezultatelor finale la examenul de diplomă: 07.07.2017, ora 1600; 

- Desfășurarea ceremonialului acordării gradului de ofițer și absolvirii: 14.07.2017. 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111595 din 23.05.2017 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 23 Mai 2017, desfăşurată cu respectarea 

cvorumului legal (participanţi 28 din 31 membri), s-a prezentat spre prezentare și aprobare 

solicitarea Prezentarea și aprobarea solicitării cu nr. 43300/16.05.2017 a Facultății de Pompieri 

referitoare la Avizarea Comisiei de admitere la studii universitare de licență, sesiunea iulie – 

august 2017. 

 

Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii validarea acestor rezultate, ocazie 

cu care nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către membrii Senatului 

Universitar. 

 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se validează Calendarul activităților, precum și tematica și bibliografia examenului 

de diplomă la Facultatea de Pompieri 

 

- Înscrierea candidaților pentru susținerea examenului de diplomă: 12-19.06.2017; 

- Examen complex de specialitate: 29-30.06.2017; 

- Examen de competență lingvistică: 03.07.2017, ora 800; 

- Susținerea probei scrise la examenul de diplomă: 04.07.2017, ora 800; 

- Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 04.07.2017, ora 1500; 

- Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 04.07.2017, ora 1500-05.07.2017, ora 1500; 

- Afișarea rezultatelor după contestațiile la proba scrisă: 05.07.2017, ora 1500; 

- Prezentarea și susținerea lucrărilor de diplomă, conform planificării secretariatului:  

 06.07.2017, ora 800; 

 07.07.2017, ora 800; 

- Afișarea rezultatelor finale la examenul de diplomă: 07.07.2017, ora 1600; 

- Desfășurarea ceremonialului acordării gradului de ofițer și absolvirii: 14.07.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE DIPLOMĂ LA 

FACULTATEA DE POMPIERI 

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016 - 2017 

 

 
I. DISCIPLINE FUNDAMENTALE 

 

 1. BAZELE HIDRAULICII 

  

1.Proprietăţile fizice ale fluidelor:  

1.1 Compresibiltate, vâscozitate, aderenţă, tensiune superficială; 

1.2 Capilaritate, densitate, greutate specifică, adeziune. 

2.Exprimarea şi calculul presiunilor în sisteme hidraulice 

 2.1. Scări de presiune (scara relativă, scara absolută); 

 2.2. Unităţi de măsură în S.I. şi derivate; 

 2.3. Calculul presiunii statice şi dinamice în lichide şi gaze.  

3.Statica fluidelor (lichide şi gaze) în câmp gravitaţional uniform: 

 3.1. Legea generală a hidrostaticii; 

 3.2. Forţe de presiune pe suprafeţe plane; 

 3.3. Forţe de presiune pe suprafeţe curbe; 

 3.4. Diagrame de presiuni. 

4.Relaţii generale ale mişcării curentului de fluid: 

 4.1. Legea lui Bernoulli generalizată (legea energiilor); 

 4.2. Relaţia de continuitate; 

 4.3. Aplicarea teoremei impulsului la studiul mişcării curenţilor de fluid; 

 4.4.Trasarea liniilor caracteristice (energetică şi piezometrică) în cazul sistemelor 

hidraulice lungi şi scurte. 

5.Calculul pierderilor de sarcină în instalaţii hidraulice, sisteme hidraulice lungi şi 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; 

 6.3 Conducte montate în paralel; 

 6.4. Conducte montate mixt (serie-paralel). 

7. Calculul sistemelor hidraulice sub presiune în câmp gravitaţional: 

 7.1 Calculul debitelor în sisteme; 

 7.2. Calculul presiunilor în sisteme; 

 7.3.Determinarea pierderilor de sarcină între două puncte date şi reprezentarea grafică 

a acestor pierderi. 

8.  Calculul debitului prin orificii şi ajutaje:  

 8.1. Orificul mic; 

 8.2. Orificul mare; 

 8.3. Ajutaje convergente, divergente. 

 

 Bibliografie: 

 

1. D.V. Cavaropol - Hidraulica pentru pompieri, Ed.Printech, Bucureşti, 2008; 



  

2. Colectiv cadre Facultatea de Pompieri - Selecţie de probleme pentru pregătirea 

examenului de licenţă, specializarea “Instalaţii pentru construcţii-pompieri”, ediţia 1, 

Ed. Printech 2009. 

 

 2. BAZELE TERMOTEHNICII 

  

1. Baza axiomatică a termodinamicii clasice. 

1.1. Procese termodinamice 

1.2. Căldura şi lucrul mecanic 

1.3. Temperatura şi presiunea 

1.4. Diagrama mecanică 

1.5. Principiul întâi al termodinamicii  

1.6. Gazul perfect clasic 

1.7. Legile gazului perfect  

1.8. Amestecuri de gaze considerate perfecte  

1.9. Coeficienţi calorici 

1.10. Căldurile molare ale gazului perfect clasic 

1.11. Gazul parţial perfect 

1.12. Procese simple, Procesul izocor, Procesul izobar, Procesul izoterm 

1.13. Procesul politropic ca proces general  

1.14. Principiul al doilea al termodinamicii  

1.15. Ciclul Carnot reversibil direct, 

1.16. Ciclul Carnot reversibil inversat, Randamentul ciclului, Integrala lui Clausius 

1.17. Entalpia, Temperatura termodinamică 

1.18. Formulări echivalente ale principiului al doilea 

1.19. Variaţia entalpiei gazului perfect clasic  

1.20. Diagrama termică  

1.21. Potenţiale termodinamice 

1.22. Energia liberă, Entalpia liberă, Ecuaţiile lui J.C. Maxwell 

1.23. Procese ireversibile  

1.24. Principiul al treilea al termodinamicii.  

2. Dinamica gazelor, Noţiuni generale, Ecuaţiile fundamentale ale mişcării gazelor. 

2.1. Mişcarea gazului perfect în ajutajul convergent 

2.2. Mişcarea gazului perfect în ajutajul convergent-divergent 

2.3. Gaze reale, Gazul Van der Walls. 

3. Ciclul Clausius-Rankine.  

4. Arderea combustibililor solizi şi lichizi. 

4.1. Arderea combustibililor gazoşi  

4.2. Căldura de reacţie, Temperatura de ardere. 

5. Compresoare.  

6. Ciclurile teoretice ale motoarelor cu ardere internă.  

7. Conducţia căldurii, Noţiuni fundamentale, Legea şi ecuaţia diferenţială a conducţiei 

căldurii.  

7.1. Conductivitatea termică, Condiţii de unicitate 

7.2. Transferul de căldură prin pereţi, Pereţi plani  

7.3. Transferul de căldură prin pereţi, Pereţi cilindrici  

7.4. Transferul de căldură prin pereţi, Pereţi sferici  

7.5. Cazul pereţilor cu surse interioare de căldură  

7.6. Bara cu răcire laterală 

7.7. Transferul de căldură în regim nestaţionar, Analiza dimensională şi similitudine  

7.8. Metode numerice în studiul conducţiei termice.  

8. Convecţia căldurii, Noţiuni fundamentale, Ecuaţii diferenţiale.  

8.1. Analiză dimensională şi teoria similitudinii, Ecuaţii criteriale. 

8.2. Convecţia liberă în spaţii nelimitate. 



  

8.3. Convecţia liberă în spaţii limitate. 

8.4. Convecţia forţată. 

9. Radiaţia termică, Particularităţi şi legi.  

9.1. Radiaţia corpurilor solide (pereţi plini, corp şi înveliş, suprafeţe comune). 

 

Bibliografie: 

 

1. Leonăchescu N. – Termotehnica, E.D.P., 1981. 

2. Leonăchescu N., Şandru E., Cartas V., Mihăilă C., Caluianu V. – Probleme de 

Termotehnica, E.D.P., 1981. 

3. Stanciu D., Marinescu M. – Termodinamică tehnică, Ed. Printech, 2002. 

4. Marinescu M., Băran N., Radcenco V. – Termodinamică tehnică, Editura Matrix 

Rom, 1998. 

5. Pop M., Leca A., Prisecaru I., Neaga C., Zidaru G., Muşatescu V., Isbăşoiu E. – 

Îndrumar, tabele, nomograme şi formule termotehnice (3 volume) Ed. Tehnică, 

1987. 

6. Ştefănescu D., Marinescu M., Ganea I. – Termogazodinamica tehnică, Ed. Tehnică, 

1986. 

7. Bejan A. – Termodinamică tehnică avansată, Ed. Tehnică, 1996. 

8. Radcenco V. – Termodinamica generalizată, Ed. Tehnică, 1994. 

9. Radcenco V. – Termotehnica, EDP, 1976. 

10. Lexicon de termodinamică şi maşini termice (4 volume), Editura Tehnică, 1985. 

11. Petrescu S., Petrescu V. – Metode şi modele în termodinamica tehnică, Ed. Tehnică, 

1988. 

12. Moisil G. – Termodinamica, Ed. Academiei, 1988. 

13. Hütte – Manualul inginerului, fundamente, Ed. Tehnică, 1995. 

14. Darie E. – Termotehnică curs, Facultatea de Pompieri. 

15. Oricare material didactic din domeniul Termotehnicii (curs + aplicaţii). 

16. Selecţie de probleme pentru pregătirea examenului de licenţă, specializarea 

“Instalaţii pentru construcţii – pompieri”, Ediţia I, Coordonatori: Cavaropol Dan, 

Darie Emanuel, Zgavarogea Irina, Editura Printech, 2009. 

 

 

3. BAZELE ELECTROTEHNICII 

 

A. BAZELE TEORIEI MACROSCOPICE A ELECTROMAGNETISMULUI 

 

1. LEGILE TEORIEI MACROSCOPICE A ELECTROMAGNETISMULUI 

1.1. Legea fluxului electric  

1.2. Legea fluxului magnetic  

1.3. Legea inducţiei electromagnetice  

1.4. Legea circuitului magnetic  

1.5. Legea conservării sarcinii electrice  

1.6. Legea conducţiei electrice (legea lui Ohm)  

1.7. Legea transformării energiei electromagnetice în procesul conducţiei electrice (legea lui 

Joule) 

1.8. Legea legăturii în câmp electric  

1.9. Legea polarizaţiei temporare  

1.10. Legea legăturii în câmp magnetic  

1.11. Legea magnetizaţiei temporare  

1.12. Legea electrolizei 

2. ENERGIA ŞI FORŢELE CÂMPULUI ELECTROSTATIC  

2.1. Energia câmpului electrostatic  

2.2. Densitatea de volum a energiei câmpului electrostatic  



  

2.3. Teoremele forţelor generalizate în câmp electric  

3. ENERGIA ŞI FORŢELE CÂMPULUI MAGNETIC  

3.1. Energia câmpului magnetic  

3.2. Densitatea de volum a energiei câmpului magnetic  

3.3. Teoremele forţelor generalizate în câmp magnetic 

 

B.  CIRCUITE ELECTRICE  

1. BAZELE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE  

1.1. Ipotezele teoriei circuitelor electrice cu parametri concentraţi  

1.2. Elemente de circuit (Rezistorul, Bobina, Condensatorul, Sursa de tensiune , Sursa de 

curent) 

1.3. Circuite electrice (Clasificarea circuitelor electrice, Regimurile de funcţionare ale 

circuitelor electrice, Teoremele generale ale teoriei circuitelor electrice) 

1.4. Metoda simbolică de reprezentare în complex a mărimilor sinusoidale 

1.5. Ecuaţiile lui Kirchhoff în formă simbolică 

1.6. Legea lui Ohm în complex 

1.7. Regula divizorului de tensiune si  Regula divizorului de curent  

1.8. Teorema de conservare a puterilor 

2. CIRCUITE TRIFAZATE  

2.1. Sisteme de mărimi trifazate  

2.2. Conexiunile circuitelor trifazate (Conexiunea stea în regim simetric, Conexiunea triunghi 

în regim simetric) 

2.3. Analiza circuitelor trifazate alimentate cu tensiuni simetrice  

2.3.1. Receptor dezechilibrat în conexiune stea  

2.3.2. Receptor echilibrat în conexiune stea  

2.3.3. Receptor dezechilibrat în conexiune triunghi  

2.3.4. Receptor echilibrat în conexiune triunghi  

2.4. Puteri în circuite trifazate  

2.4.1. Puteri în sistemele trifazate funcţionând în regim simetric  

2.4.2. Puteri în sistemele trifazate funcţionând în regim nesimetric  

2.5. Factorul de putere. Ameliorarea factorului de putere 

2.6. Metoda componentelor simetrice  

2.6.1. Componentele simetrice ale sistemelor de mărimi trifazate nesimetrice 

2.6.2. Analiza circuitelor trifazate echilibrate alimentate cu tensiuni nesimetrice 

2.6.3. Analiza circuitelor trifazate dezechilibrate 

2.7. Regimul periodic nesinusoidal 

2.7.1. Generalităţi  

2.7.2. Mărimi periodice  

2.7.3. Caracterizarea mărimilor periodice nesinusoidale  

2.7.4. Puteri în regim nesinusoidal  

 

3. REGIMUL TRANZITORIU IN CIRCUITELE ELECTRICE 

3.1. Generalităţi 

3.1. Studiul regimului tranzitoriu cu ajutorul transformatei Laplace 

 

Aplicații 

 . Aplicații ale legii inducției electromagnetice (transformatorul, mașini electrice). 

a. Aplicații:  rezolvarea in complex a circuitelor monofazate de curent alternativ. 

b. Aplicații:  rezolvarea in complex a circuitelor trifazate de curent alternativ, 

diagrame fazoriale. 

c. Aplicații:  studiul unor cazuri particulare de circuite trifazate de curent alternativ 



  

d. Aplicație:  calculul de dimensionare aferent unei baterii de condensatoare, in 

condiții impuse  

e. Aplicaţii:  încărcarea unui condensator de la o sursă de tensiune continuă şi 

descărcarea lui pe  

                  o rezistenţă; 

                  analiza comportării in regim tranzitoriu a unui circuit RLC serie 

 

Bibliografie: 

 

1. Centea O., Lazăr Ş. şi alţii. ”Electrotehnică, maşini şi acţionări electrice” 

Teme pentru examenul de licenţă - partea I, Ed.UTCB-

1998 

2. Lazar S - Electrotehnica”Electromagnetism” Ed. Matrix Rom, 1999 

3. Ionescu I. ”Electrotehnică” vol I-III, Ed. Acad. Politie - Buc. 1993-1995 

4. A.Timotin, s.a, ”Lectii de bazele electrotehnicii”, EDP 1970. 

5. M.Preda, ”Bazele electrotehnicii”, vol.I si II, EDP 1982. 

6. C.I.Mocanu, ”Teoria circuitelor electrice”, EDP 1979. 

7. C.I.Mocanu, ”Teoria campului electromagnetic”, EDP 1981. 

8. A.Moraru, ”Bazele electrotehnicii”, Matrix Rom, Bucureşti, 2000, 2002. 

9. Bogdan C. ”Probleme de electrotehnică” Ed. UTCB 1 

(c.c.a.m., c.c.a.t., puteri, regim tranzitoriu) 

10. Lazar S. Note de curs - format electronic 2014 

11. Lazar S. Aplicații - format electronic 2014 
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II. DISCIPLINE DE SPECIALITATE 

 

 1. INSTALAȚII SANITARE 

 

1. Instalaţii interioare de alimentare cu apă rece şi caldă pentru consum menajer – calculul 

hidraulic de dimensionare al conductelor de alimentare cu apă rece şi caldă. 

 Debite specifice, echivalenţi 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 instalaţiilor din interiorul 

clădirilor 

2. Instalaţii interioare de alimentare cu apă rece pentru combaterea incendiilor 

 Calculul hidraulic al conductelor de alimentare cu apă a hidranţilor interiori 

 Determinarea debitului jetului de apă şi a presiunii necesară la orificiul ajutajului 

 Alegerea tipurilor, determinarea numărului de sprinklere şi amplasarea lor în clădiri 

 Debitul de calcul pentru dimensionarea instalaţiei de sprinklere 

3. Instalaţii de ridicarea presiunii apei 

 Determinarea volumului rezervorului tampon deschis 

 Calculul volumului necesar şi alegerea numărului de recipiente de hidrofor 

 Alegerea pompei şi determinarea punctelor de funcţionare ale instalaţiei de pompare a 

apei cuplată cu recipiente de hidrofor 

 

Bibliografie: 

 



  

1.  St.Vintilă, T.Cruceru, L.Onciu – Instalaţii sanitare şi de gaze, EDP 1995; 

2. St.Vintilă, T.Cruceru, L.Onciu – Instalaţii sanitare şi de gaze – Îndrumător de proiectare – 

Ed.Teh., Bucureşti, 1987; 

3. I.Zgavarogea – Instalaţii sanitare şi de gaze – Curs – 1998; 

4. Enciclopedia tehnică de instalaţii – Manualul de instalaţii – Instalaţii sanitare, Ed. Artecno 

Bucureşti 2010; 

5. Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor Partea a II-a - Instalaţii de stingere, 

Indicativ P118/2 – 2013. 

6. I.Zgavarogea – Instalații sanitare-îndrumător de proiectare, Ed. Printech, 2015. 

7. Colectiv cadre Facultatea de Pompieri - Selecţie de probleme pentru pregătirea examenului 

de licenţă, specializarea “Instalaţii pentru construcţii-pompieri”, ediţia 1, Ed. Printech, 2009 

8. Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente 

clădirilor, I9-2013. 

 

 

 2. INSTALAŢII DE VENTILARE ŞI CONDIȚIONARE 

 

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 şi interiori, vara şi iarna.  

5. Calculul debitelor de aer pentru climatizare. Recalcularea parametrilor aerului 

refulat iarna.  

6. Tratarea complexă a aerului climatizat iarna şi vara. 

7. Calculul canalelor de aer. 

 

Bibliografie: 

 

1. Manualul de Instalaţii, volumul V, Editura ARTECNO, 2010; 

2. Îndrumător de proiectare, Ed.U.T.C.B. – Material multiplicat pe plan local. 

3. Instalaţii de ventilare şi climatizare – I.Zgavarogea, Ed. Printech, 2009; 

4. I 5/2010 „Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi 

climatizare 

5. Instalaţii de ventilare şi climatizare – îndrumător de proiectare, Ed. Matrix-2005 – 

I. Colda, D. Enache, M. Zgavarogea. 

6. Colectiv cadre Facultatea de Pompieri - Selecţie de probleme pentru pregătirea 

examenului de licenţă, specializarea “Instalaţii pentru construcţii-pompieri”, ediţia 

1, Ed. Printech, 2009. 
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3. APARATE TERMICE 

 

1. Schimbătoare de căldură. Clasificare, construcţie si funcţionare 

2. Schimbătoare de căldură tubulare în construcţie rigidă.  

3. Schimbătoare de căldură tubulare în construcţie tip elastic. 

4. Grafice de temperatură. Elemente de calcul ale funcţiilor de variaţie a temperaturii.  

5. Calculul termic al schimbătorului de căldură prin suprafaţă şi acţiune continuă.  

6. Calculul diferenţei medii logaritmice de temperatură. 

7. Determinarea coeficientului global de transfer termic. 

8. Schimbătoare de căldură cu acumulare. 

9. Schimbătoare de căldură de tip regenerative. 



  

10. Schimbătoare de căldură cu plăci. 

 

Bibliografie: 

 

1. E. Şandru, C. Mihăilă, V. Caluianu, A.M. Bianchi, N. Antonescu – Termotehnică şi 

aparate termice. EDP, 1982. 

2. Bazil Popa s.a. – Transfer de căldură în procesele industriale. Ed. Dacia, 1975. 

3. M.Dianu, M. Ţoropoc – Aparate termice - Ed. Academica, 2002. 

4. M.Dianu – Preîncălzitoare rotative regenerative de aer - Ed. Academica, 2002. 

5. P.D. Stănescu – Îndrumător de proiectare. Cazane, Editura Matrixrom, 2006. 

6. D. Ştefănescu, M. Marinescu, Al. Dănescu – Transferul de căldură în tehnică. 

Culegere de probleme pentru ingineri, 2 volume, Ed. Tehnică, 1982. 

7. Leonăchescu N. – Termotehnica, E.D.P., 1981. 

8. Marinescu M., Băran N., Radcenco V. – Termodinamică tehnică, Editura Matrix Rom, 

1998. 

9. Lexicon de termodinamică şi maşini termice (4 volume), Editura Tehnică, 1985. 

10. Hütte – Manualul inginerului, fundamente, Ed. Tehnică, 1995. 

11. Selecţie de probleme pentru pregătirea examenului de licenţă, specializarea “Instalaţii 

pentru construcţii – pompieri”, Ediţia I, Coordonatori: Cavaropol Dan, Darie Emanuel, 

Zgavarogea Irina, Editura Printech, 2009. 
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4. INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE 

 

1. Rezistenţe termice admisibile 

  Rezistenţa termică minimă necesară pentru evitarea fenomenului de 

condensare a vaporilor de apă pe suprafaţa interioară a unui element de 

construcţie; 

  Rezistenţa termică minimă necesară pentru evitarea fenomenului de radiaţie 

rece între om şi suprafeţele reci delimitatoare; 

  Rezistenţa termică minimă necesară rezultată din calcule de optim economic; 

  Rezistenţa termică minimă necesară unui element de construcţie; 

  Determinarea grosimii izolaţiei pentru un element de construcţie necesară 

îndeplinirii condiţiei rezistenţei termice minime necesară. 

2. Necesarul de căldură 

  Determinarea fluxului termic cedat prin transmisie de elementele de 

construcţie delimitatoare ale unei încăperi; 

  Determinarea sarcinii termice necesare pentru încălzirea aerului infiltrat prin 

neetanşeităţi şi la aerisirea încăperilor; 

  Stabilirea necesarului total de căldură pentru o încăpere. 

3. Dimensionarea corpurilor de încălzire 

  Alegerea tipului de radiator; 

  Stabilirea coeficienţilor de corecţie; 

  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 faţă de coloană. 



  

5. Calculul hidraulic al conductelor de distribuţie 

  Stabilirea pierderilor de sarcină liniare pe o reţea de distribuţie; 

  Stabilirea pierderilor de sarcină locale pe o reţea de distribuţie; 

  Dimensionarea circuitului principal pe o reţea de distribuţie; 

  Echilibrarea circuitelor secundare cu reţeaua de distribuţie. 

 

Bibliografie: 

 

1. Enciclopedia tehnică de instalaţii. Manual de instalaţii - Încălzire. Ed. II  2010, 

Editura Artecno  Bucureşti  

2. N. Niculescu, M. Ilina s.a. – Instalaţii de încălzire şi reţele termice, EDP, 1985. 

3. STAS 1907/1,2 - 2014  
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 5. INGINERIA SECURITĂŢII LA INCENDIU 

  

 A. TEORIA ARDERII, PROCEDEE ŞI SUBSTANŢE DE STINGERE 

 

1. Aspecte fenomenologice privind incendiile 

2. Aspecte fenomenologice privind combustia 

3. Modalităţi de dezvoltare şi propagare a incendiilor în spaţii închise 

(construcţii)  

4. Modalităţi de dezvoltare şi propagare a incendiilor în spaţii deschise (în 

structuri şi sisteme industriale şi de pădure/vegetaţie) 

5. Efecte ale incendiilor asupra oamenilor şi structurilor  

6. Aspecte fenomenologice privind exploziile 

7. Efecte ale exploziilor asupra oamenilor şi structurilor  

8. Procedee de stingere 

9. Substanţe şi produse de stingere: (apa, spumanţi, pulberi, aburul, CO2, gaze 

inerte). 

10. Substanţe şi produse speciale de stingere (FK-5-1-12, HCFC Blend A, HFC 

125, IG-01 etc.). 

11. Compatibilitatea dintre substanţele (produsele) de stingere şi materialele aflate 

în stare de combustie 

12. Testarea calităţii substanţelor şi produselor de stingere şi a performanţelor la 

stingere a acestora pe diverse tipuri de focare. 

 

 Bibliografie: 

 

1. Calotă S. ş.a. - Manualul Pompierului. Editura Imprimeriei De Vest Oradea, 2009 

2. Crăciun I., Calotă S., Lencu V. – Stabilirea cauzelor de incendiu. Bucureşti, Editura 

Tehnică, 1999. 

3. Bălulescu P. ş.a. – Noţiuni de fizică şi chimie pentru pompieri. Comandamentul 

Pompierilor, Bucureşti, 1971. 

4. Bălulescu P. – Stingerea incendiilor. Bucureşti, Editura Tehnică, 1981. 

5. Bălulescu P., Crăciun I. –  Agenda pompierului. Bucureşti, Editura Tehnică, 1993. 

6. Pavel A., Mocioi I.A., Anghel I. ş.a.  – Riscuri şi surse de avarii tehnologice în rafinaj-

petrochimie. – 6. Filozofia conceptelor privind incendiile, exploziile şi şocurile. 

Bucureşti, Editura ILEX, 2008. 



  

7. Pavel A., Mocioi I.A., Anghel I. ş.a. – Riscuri şi surse de avarii tehnologice în rafinaj-

petrochimie. – 5. Fenomenologia BLEVE şi incidentele de speţa BLEVE. Norii 

explozivi de vapori/gaze, Bucureşti. Editura ILEX, 2007. 

8. SR EN ISO 13943:2011 ver.eng. Siguranţa la foc. Vocabular. 

9. SR EN 15004-1:2008 Instalaţii de stingere a incendiilor. Instalaţii de stingere cu gaz. 

Partea 1: Proiectare, instalare şi mentenanţă. 

10. SR EN 15004-2:2008 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere 

cu gaz. Partea 2: Proprietăţi fizice şi proiectare instalaţii de stingere cu gaz pentru 

agentul de stingere FK-5-1-12. 

11. SR EN 15004-3:2008 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere 

cu gaz. Partea 3: Proprietăţi fizice şi proiectare instalaţii de stingere cu gaz pentru 

agentul de stingere HCFC Blend A.  

12. SR EN 15004-4:2008 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere 

cu gaze. Partea 4: Proprietăţi fizice şi proiectarea instalaţiilor de stingere cu gaze pentru 

agentul de stingere HFC 125.  

13. SR EN 15004-5:2008 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere 

cu gaze. Partea 5: Proprietăţi fizice şi proiectarea instalaţiilor de stingere cu gaz pentru 

agentul de stingere HFC 227ea.  

14. SR EN 15004-7:2008 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere 

cu gaze. Partea 7: Proprietăţi fizice şi proiectarea instalaţiilor de stingere cu gaz pentru 

agentul de stingere IG-01. 

15. SR EN 15004-8:2008 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere 

cu gaze. Partea 8: Proprietăţi fizice şi proiectarea instalaţiilor de stingere cu gaz pentru 

agentul de stingere IG-100.  

16. SR EN 15004-9:2008 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere 

cu gaze. Partea 9: Proprietăţi fizice şi proiectarea instalaţiilor de stingere cu gaz pentru 

agentul de stingere IG-55.  

17. SR EN 15004-10:2008 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de 

stingere cu gaze. Partea 10: Proprietăţi fizice şi proiectare instalaţii de stingere cu gaz 

pentru agentul de stingere IG-541.  

18. SR EN 1568-1:2008 Agenţi de stingere a incendiilor. Spumanţi concentraţi. Partea 1: 

Cerinţe pentru spumanţi concentraţi de medie înfoiere pentru aplicare pe suprafaţă pe 

lichide nemiscibile cu apa. 

19. SR EN 1568-2:2008 Agenţi de stingere a incendiilor. Spumanţi concentraţi. Partea 2: 

Cerinţe pentru spumanţi concentraţi de înaltă înfoiere pentru aplicare pe suprafaţă pe 

lichide nemiscibile cu apa.  

20. SR EN 1568-3:2008 Agenţi de stingere a incendiilor. Spumanţi concentraţi. Partea 3: 

Cerinţe pentru spumanţi concentraţi de joasă înfoiere pentru aplicare pe suprafaţă pe 

lichide nemiscibile cu apa.  

SR EN 1568-4:2008 Agenţi de stingere a incendiilor. Spumanţi concentraţi. Partea 4: 

Cerinţe pentru spumanţi concentraţi de joasă înfoiere pentru aplicare pe suprafaţă pe 

lichide miscibile cu apa 
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 B. COMPORTAREA ŞI PROTECŢIA LA FOC A CONSTRUCŢIILOR 

 

1. Securitatea la incendiu a construcţiilor 

2. Evoluţia incendiilor în spaţii închise 

3. Comportarea la foc a produselor pentru construcţii 

a. Reacţia la foc a produselor pentru construcţii 

b. Rezistenţa la foc a produselor pentru construcţii 

c. Performanţa la foc din exterior (pentru acoperişuri şi învelitori de acoperiş) 
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d. Performanţa la foc pentru produse şi elemente utilizate în instalaţii tehnice ale 

construcţiei 

4. Protecţia la foc a construcţiilor.  

a. Protecţia structurală (pasivă) la foc. 

b. Produse şi procedee de ignifugare şi termoprotecţie 

5. Evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu 

6. Condiţii de acces, intervenţie şi salvare în caz de incendiu 

 

 Bibliografie: 

 

1. Calotă S. ş.a. - Manualul Pompierului. Editura Imprimeriei De Vest Oradea, 2009 

2. Flucuş I., Şerban M. – Consideraţii privind comportarea şi protecţia la foc a 

construcţiilor şi instalaţiilor în contextul legislaţiei actuale din domeniul apărării 

împotriva incendiilor, Ed. Academica, Bucureşti, 2001. 

3. Zamfir C., Vintilă S., Calotă S., Voiculescu I.– Securitatea la incendiu în reglementările 

europene şi româneşti, Ed. Fast–Print, 2004, Bucureşti 

4. Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor – indicativ P.118/1999. 

5. Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor Normativului 

P.118/99 – “Siguranţa la foc a construcţiilor” indicativ MP 008/2000. 

6. Ordinul 1822 din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind 

clasificarea si încadrarea produselor pentru construcții pe baza performantelor de 

comportare la foc. 

7. SR EN 13501-1+A1:2010 Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. 

Partea 1: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de reacţie la foc. 

8. SR EN 13501-2+A1:2010 Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. 

Partea 2: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de rezistenţă la foc, cu excepţia 

produselor utilizate în instalaţiile de ventilare. 

9. SR EN 13501-3+A1:2010 Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. 

Partea 3: Clasificare pe baza rezultatelor încercărilor de rezistenţă la foc pentru produse 

şi elemente utilizate în instalaţii tehnice ale construcţiilor: Conducte şi clapete rezistente 

la foc. 

10. SR EN 13501-4+A1:2010 Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. 

Partea 4: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de rezistenţă la foc a 

componentelor sistemelor de control al fumului. 

11. SR EN 13501-5+A1:2010 Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. 

Partea 5: Clasificare pe baza rezultatelor încercărilor acoperişurilor expuse la un foc 

exterior. 

12. SR EN 1992-1-2:2006 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-2: Reguli 

generale. Calculul comportării la foc 

13. SR EN 1993-1-2:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-2: Reguli 

generale. Calculul structurilor la foc 

14. SR EN 1994-1-2:2006 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. 

Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc 

15. SR EN 1995-1-2:2004 ver.eng. Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-2: 

Generalităţi. Calculul structurilor la focSR EN 1996-1-2:2005 ver.eng.  

16. Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul 

structurilor la foc 

 

 C. PREVENIREA INCENDIILOR 

 

1. Terminologie specifică, conform cu legislaţia în vigoare, emisă la bibliografie. 

2. Exemple de incendii raportate la ecuaţia iniţierii unui incendiu. 

3. Măsuri generale/specifice de prevenire pentru controlul riscurilor/pericolelor de 

incendiu/explozie la autovehicule. Pericole/cauze de incendiu. 
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4. Măsuri generale/specifice de prevenire pentru controlul riscurilor/pericolelor de 

incendiu la alimentarea cu carburant a autovehiculelor în staţiile de distribuţie a 

carburanţilor. 

5. Măsuri generale/specifice de prevenire pentru controlul riscurilor/pericolelor de 

incendiu/explozie în cazul  locuinţelor  unifamiliale, multifamiliale,  gospodării ale 

populaţiei. 

6. Măsuri  generale/specifice de prevenire pentru controlul riscurilor/pericolelor de 

incendiu/explozie la transformatoarele de mare putere care dotează  

C.E.T./C.T.E.Pericole, riscuri, cauze de incendiu la C.E.T./C.T.E.  

7. Măsuri generale/specifice de prevenire controlul riscurilor/pericolelor determinate de  

electricitatea statică la alimentarea cu carburant a aeronavelor. 

8. Măsuri  generale /specifice  de prevenire pentru controlul riscurilor/pericolelor de 

incendiu/explozie în cazul operaţiilor de vopsire la pulverizarea cu nitrolac în secţiile 

de finisaj lemn. 

9. Măsuri generale/specifice de prevenire pentru controlul riscurilor/pericolelor de 

incendiu, determinate de  electricitatea statică la gospodării ale populaţiei. 

10. Concepte de lucru : pericol la incendiu/explozie, risc la incendiu/explozie, cauză a unui 

incendiu. 

11. Definiţii ale riscului de incendiu şi elemente de legislaţie conexă. 

 

 Bibliografie 

 

1. Popescu, G.- Note de curs, Prevenirea incendiilor. 

2. Cavaropol, D., Zgavarogea, I., Darie, E., Dianu, M., Bălan, C., Popescu, G., Stoica, 

G. - Selecţie de probleme pentru pregătirea examenului de licenţă, specializarea        “ 

Instalaţii pentru construcţii - Pompieri “, ediţia I, Editura Printech, 2009. 

3. Golovanov, N., Popescu, G., şa. - Evaluarea riscurilor generate de descărcările 

electrostatice, Editura Tehnică Bucureşti, 2000. 

4. Popescu, G., Vintilă, I. - Culegere de acte normative în domeniul situaţiilor de 

urgenţă, Editura Revista Obiectiv, Bucureşti, 2009. 

5. Benga, M., Popescu, G., Vintilă, I. - Instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, 

Editura  Măiastra, Târgu - Jiu, 2010. 

6. Elemente generale referitoare la avizarea și autorizarea în domeniul apărării împotriva 

incendiilor. 

7. ***SR ISO 8421/1999, Protecţia împotriva incendiilor. Vocabular. Termeni generali 

şi fenomene ale incendiilor. 

8. ***O.M.I. nr.108/2001 pentru aprobarea D.G.P.S.I. 004/2001 - Dispoziţii generale 

privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice, Monitorul 

Oficial al României, partea I, nr.597/24.09.2001. 

9. *** O.M.A.I.nr.163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva  

incendiilor, Monitorul Oficial al României, partea I, nr.216/29.29.03.2007. 

10.  ***Buletinul  Pompierilor nr. 2 - 2005;  nr.2 - 2006;  nr.1/2 - 2007;  nr.1/2 - 2008; 

nr.1/2 2009, nr. 1/2 – 2010,  Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti. 

11.  Popescu, G., Bălănescu, L.- Prevenirea  incendiilor  la  autovehicule, Editura 

Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2005. 

12. .***OMIRA nr.210/2007,  pentru  aprobarea  Metodologiei  privind  identificarea, 

evaluarea  şi  controlul  riscurilor  de  incendiu,  Monitorul  Oficial  al  României,  

partea I, nr.380/28.05.2007. 

13. ***Legea nr. 307/2006 - Legea privind apărarea împotriva incendiilor, Monitorul 

Oficial al României nr.633/21 iulie 2006. 

 

 

D. INSTALAŢII DE DETECTARE, SEMNALIZARE ŞI STINGERE A 

INCENDIILOR  



  

 

1. Instalaţii automate de detectare, semnalizare și avertizare a incendiilor. 

2.1. Echiparea clădirilor cu instalaţii de detectare, semnalizare și avertizare a 

incendiilor. 

2.2. Componenţa instalaţiilor de detectare, semnalizare și avertizare a incendiilor.  

2.3. Detectoare de incendiu: clasificare, definiţii, tipuri, amplasarea detectoarelor. 

2.4. Căi de transmisie. 

2. Instalaţii de stins incendii cu apă. 

2.1. Instalaţii de stingere a incendiilor cu hidranţi interiori și exteriori 

2.2. Coloane uscate 

2.3. Instalaţii de stingere a incendiilor cu sprinklere. 

2.4. Instalaţii de stingere a incendiilor cu sprinklere deschise. 

2.5. Instalaţii de stingere a incendiilor cu apă pulverizată 

2.6. Instalaţii de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă 

3. Instalaţii de stingere a incendiilor cu spumă. 

4. Instalații de stingere a incendiilor cu pulbere. 

5. Instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu CO2. 

6. Instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu gaze. 

7. Prevederi normative specifice pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor 

automate de detectare și semnalizare a incendiilor 

8. Prevederi normative specifice pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor 

speciale de stingere a incendiilor. 
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2009 
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Instalații de stingere, indicativ P 118/2 din 2013. 

4. *** – Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a III-a 
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7. Zamfir C., Vintilă Ş., Calotă S., Voiculescu I. – Securitatea la incendiu în 
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8. P.Bălulescu ş.a.: Instalaţii automate de detectare şi stingere a incendiilor. 

Ed.Tehnică,1977. 

9. P.Bălulescu: Prevenirea incendiilor. Ed.Tehnică 1979. 

10. P.Bălulescu: Prevenirea şi stingerea incendiilor de prafuri şi pulberi combustibile. 

Ed.M.I., Comandamentul Pompierilor, 1976. 

11. C. Cârlogeanu: Combustii rapide în gaze şi pulberi. Ed.Tehnică, 1976. 

12. I.Crăciun ş.a.: Stabilirea şi prevenirea cauzelor de incendiu. Ed.Tehnică 1993. 

13. T.Şerbu; I. Matea : Instalaţii automate de semnalizare a incendiilor. Ed.M.I.Ch., 

1989. 

14. T.Şerbu, I.Flucuş : Instalaţii speciale de protecţie la incendiu vol. I și II Facultatea 
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15. M. Șerban –Instalații de stingere a incendiilor - Note de curs. 
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În Şedinţa Senatului Universitar din data de 23 Mai 2017, desfăşurată cu respectarea 

cvorumului legal (participanţi 28 din 31 membri), s-a prezentat pentru dezbatere și aprobare 

tematica şi bibliografia de licenţă,  sesiunea iulie 2017, pentru seria 2014-2017 OSP, Poliţie de 

Frontieră, după cum urmează: 

 

Instituţii de drept penal şi drept procesual penal 

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 

 

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. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale 

- Violul 

- Agresiunea sexuală 

- Actul sexual cu un minor 

6. 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 

- Înşelăciunea privind asigurările 

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 

- Uzul de fals 

- Falsificarea unei înregistrări tehnice 

- Falsul informatic 

- Falsul în declaraţii 

- Falsul privind identitatea 

 

III. Drept procesual penal 

1. Etapele desfăşurării acţiunii penale 

2. Subiecţii procesuali principali 

3. Părţile în procesul penal 

4. Audierea suspectului sau a inculpatului 

5. Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente 

6. Audierea martorilor 

7. Percheziţia 

8. Reţinerea 

9. Sesizarea organelor de urmărire penală 

10. Începerea urmăririi penale 

11. Suspendarea urmăririi penale 

12. Clasarea 

13. Terminarea urmăririi penale 

14. Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei  

14. Reluarea urmăririi penale 

15. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală 

 

Bibliografie: 

- Codul penal adoptat în 2009 (Legea nr.286/2009), publicat în M.Of. nr.510/24 iulie 2009, 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 

- 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. 
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- A. L. Lorincz, Drept procesual penal vol. II (conform noului Cod de procedură penală), 

Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016 
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DEPARTAMENTUL POLIŢIE DE FRONTIERĂ, 

IMIGRĂRI, PAŞAPOARTE ŞI PREGĂTIRE SCHENGEN 

 

1.Tactica poliţiei de frontieră – supravegherea la frontieră 

 

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. 

 

 

2.Tactica poliţiei de frontieră – controlul la frontieră 

Teme: 

1. Elemente de securitate în documentele de călătorie; 

2. Utilizarea bazelor de date și a echipamentului de serviciu in contextul activtatilor de 

supraveghere și control desfășurate în punctele de trecere a frontierei; 

3. Condițiile de trecere a frontierei pentru persoane, bunuri și mijloace transport; 

4. Portretul vorbit; 

5. Evaluarea comportamentală în contextul activtatilor 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. Proceduri FRONTEX. 

 

Bibliografie: 

A. Legislație comunitară relevantă: 

1. Regulamentul (UE) 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);  

2. Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 

privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii 

și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 ș i 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 

3. Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 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; 

4. Regulamentul (UE) nr. 509/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 

2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului 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. 1244/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de modificare 

a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 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; 

6. Regulamentul (CE) nr. 1932/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie 



  

să dețină viză la trecerea frontierelor externe ale statelor membre și a listei țărilor terțe ai căror 

resortisanți sunt exonerați de această obligație; 

7. 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; 

8. 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; 

9. Regulamentul (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a 

criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei 

cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe. 

(Dublin II); 

10. Directiva 82/2004/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind obligația operatorilor de 

transport de a comunica datele privind pasagerii; 

11. Decizia nr. 374/2008 de modificare a părţii I din anexa 3 la Instrucţiunile consulare 

comune privind resortisanţii ţărilor terţe care au obligaţia de a deţine viză de tranzit aeroportuar; 

 

B. Legislație națională relevantă:  

1. Ordonanţă de urgenţă nr. 194 din 12 decembrie 2002 (**republicată**) (*actualizată*) 

privind regimul străinilor în România; 

2. Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 

străinătate (*actualizată*); 

3. 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; 

4. 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; 

5. Ordinul nr. 1.124 din 20 iulie 2015 privind lista documentelor de trecere a frontierei de 

stat acceptate de statul român; 

6. ORDONANŢĂ nr. 34 din 26 iulie 2006 privind obligaţia transportatorilor aerieni de a 

comunica date despre pasageri; 

7. LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de 

încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice*); 

8. Ordonanţă nr. 2 din 12 iulie 2001 (*actualizată*) privind regimul juridic al 

contravenţiilor; 

9. Legea nr. 17 din 7 august 1990 (*republicată*) privind regimul juridic al apelor maritime 

interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României*); 

C. Popescu Cristian şi colectiv – Tactica poliţiei de frontieră – controlul de frontieră, Ed. 

MAI, 2006; 

D. Note de curs; 

E. www.frontex.europa.eu 

 

3.Investigarea Criminalităţii Transfrontaliere 

Teme: 

     1. Criminalitatea transfrontalieră organizată 

1.1 Contrabanda 

1.1.1 Contrabanda cu produse accizate 

1.1.2 Traficul de produse contrafăcute. 

2. Activități informative asociate culegerii datelor din surse publice 

3. Migrația ilegală organizată și traficul de persoane 

3.1. Migrația ilegală: Activități informative desfășurate pentru culegerea de date și informații 

în scopul prevenirii și combaterii migrației ilegale. 

http://www.frontex.europa.eu/


  

3.2. Traficul de persoane: Culegerea de date și informații de la surse umane (Hummint))și 

surse deschise (OSINT) în scopul      prevenirii și combaterii traficului de persoane.  

3.3 Investigarea infracțiunilor de trafic de migranți și trafic de  ființe umane. 

4. Traficul internațional cu auto furate 

4.1 Elemente de identificare pentru autocamioane și vehicule grele 

4.2 Modul de operare pentru furtul de autocamioane și vehicule grele  

4.3 Baze de date naționale și europene 

4.4 Verificări prin puncte și centre de contact 

4.5 Cooperarea cu instituții naționale și europene pentru combaterea traficului de 

autovehicule furate. 

5. Analiza de risc 

5.1 Analiza de risc, instrument pentru managementul la frontieră 

5.1.1 Riscul – definiție, concept, identificare, analizare, combatere 

5.1.2 Vulnerabilitate, amenințare și impact 

5.1.3 Prognoza 

5.2 Tipuri de analiză și implementarea lor la nivelul Poliției de Frontieră Române 

5.3 Produse analitice naționale și europene 

 

Bibliografie: 

A.Legislație națională: 

1. Constituţia României;  

2. Ordonanţa de urgenţă nr. 104 din 27 iunie 2001 (*actualizată*) privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române; 

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. 130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor; 

6. Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002, privind protecţia informaţiilor clasificate, publicată în 

M.O. partea I, nr. 248 din 12 aprilie 2002; 

7. Hotărârea Guvernului României nr. 585 din 13 iunie 2002, pentru aprobarea Standardelor 

naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, publicată în M.O. partea I, nr. 485 

din 5 iulie 2002; 

8. Hotărârea Guvernului României nr. 781 din 25 iulie 2002, privind protecţia informaţiilor 

secrete de serviciu, publicată în M.O. partea I nr. 575 din 5 august 2002; 

9. Ordinul ministrului de interne S/353 din 23.11.2002, pentru aprobarea normelor de 

aplicare a standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate şi a informaţiilor secrete 

de serviciu în unităţile ministerului de interne; 

10. Ordinul ministrului de interne S/389 din 17.02.2003, pentru aprobarea Ghidului de 

clasificare a informaţiilor în Ministerul de Interne, precum şi a listei cu informaţii secrete de 

serviciu în Ministerul de Interne; 

11. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 811 din 23.09.2005 privind efectuarea 

controalelor, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în domeniul 

protecţiei informaţiilor clasificate în Ministerul Administraţiei şi Internelor; 

12. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 810 din 23.09.2005 pentru aprobarea 

normelor de aplicare a standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în sistemele 

informatice şi de comunicaţii – INFOSEC, în instituţiile Ministerului Administraţiei şi 

Internelor. 

13. Activititati de culegere a informatiilor asociate surselor publice – Bogdan Catalineanu 

 

 

 

 



  

B.Legislație Europeană 

14. REGULAMENTUL (UE) 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);  

15. REGULAMENTUL (UE) 2016/1624 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel 

european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al 

Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al 

Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a 

Consiliului. 

16. CIRAM – Common Integrated Risk Analysis Model – Modelul Comun al Analizei de 

Risc Integrate. 

C. Concepția Inspectorului General al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră 

Române privind controlul la frontierele României nr 239393/01.04.2015 

 

4.Legislaţie Schengen 

Teme: 

1. Dreptul la liberă circulaţie în Uniunea Europeană 

2. Spaţiul Schengen şi controlul frontierelor externe 

3. Cooperarea poliţienească transfrontalieră în context Schengen 

4. Pachetul guvernanța Schengen 

5. Sistemul Informatic Schengen (SIS) şi protecţia datelor în SIS  

6. CCPI - Biroul SIRENE 

7. Agenția Europeană Frontex 

8. Securizarea frontierelor externe maritime 

 

Bibliografie: 

A. Legislație europeană: 

1. Acordul din 14 iunie 1985 între guvernele statelor uniunii economice Benelux, al 

Republicii Federale Germania şi al Republicii Franceze privind eliminarea 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. Regulamentul nr.399/2016 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere 

a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen),  

4. 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) 

5. Regulamentul (CE) nr. 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 

6. Regulamentul (CE) nr. 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. 

7. Decizia Consiliului 2002/187 din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul 

consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate Decizia Consiliului 2002/187 din 

28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave 

de criminalitate; 

8. Decizia Comisiei din 4 martie 2008 de adoptare a Manualului SIRENE şi a altor dispoziţii 

de aplicare a Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) 

9. 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; 



  

10. Regulamentul Consiliului nr.2007 din 26 octombrie 2004 de constituire a Agenţiei 

Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre 

ale Uniunii Europene – Frontex (OJ L nr.349/25.11.2004); 

11. Regulamentul (CE) nr. 863/2007 din 11.07.2007 de instituire a unui mecanism de creare 

a echipelor de intervenţie rapidă la frontieră şi de modificare a Regulamentul (CE) nr 

2007/2004; 

12. Regulamentul (CE) nr. 1168/2011 din 25 octombrie 2011 de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 2007/2004; 

13. Catalogul Schengen al UE – Controlul la frontierele externe, Returnarea şi Readmisia 

(Recomandări şi cele mai bune practici)Legislaţie comunitară: 

14. Catalogul Schengen al Uniunii Europene, Controlul la frontierele externe: Returnarea 

şi readmisia Recomandări şi cele mai bune practice – varianta actualizată 2011 

15. Manualul comun pentru frontierele externe – varianta actualizată 2011 

16. B. Legislație națională: 

17. 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; 

18. 2.  Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, 

modificată şi completată prin Legea nr. 224/2006; 

19. OG nr.30/2013 pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionarii 

Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, publicată în M. Of, Partea I, nr.551 din 30 

august 2013, aprobată prin Legea nr.336/2013, publicata în M. Of, Partea I, nr.774 din 11 

decembrie 2013. 

20. O.U.G nr.128/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului 

Informatic National de Semnalări aprobată prin Legea 345/2005. 

21. H.G. nr.769/2006 privind Planul de Implementare al SINS 

22. H.G. nr.1411/2006 privind normele de aplicare a OUG nr.128/2005 

23. Legea nr.141/2010 privind înfiinţarea, funcţionarea si organizarea Sistemului 

Informatic Naţional de Semnalări şi participarea la SIS 

24. H.G. nr.966 din 15 septembrie 2010 privind accesul autorităţilor la SINS 

25. Legea 235/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi protectia vieţii private în sectorul comunicaţiilor 

electronice; 

26. Legea nr. 677 din 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

 

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. 

 

5.Management organizaţional 

Teme: 

1. Previzionarea obiectivelor în managementul Sectorului Poliţiei de Frontieră 

2. Etapele previziunii în managementul Sectorului Poliţiei de Frontieră 

3. Trăsăturile şi componentele planificării tactice la Sectorul Poliţiei de Frontieră 

4. Atribuţii relevante ale compartimentelor Sectorului Poliţiei de Frontieră: 

4.1. Dispecerat 

4.2. Tura de serviciu 

4.3. Combaterea infracţionalităţii transfrontaliere 

4.4. Compartimentul sprijin misiuni 

4.5. Punctul Poliţiei de Frontieră 

4.6. Secretariat 

4.7. Logistică 

 

http://www.just.ro/Portals/0/CooperareJudiciara/GhidCooperare%20Penal/6%20sub%20-link%20-%20prezentare%20L%20302%202004.doc
http://www.just.ro/Portals/0/CooperareJudiciara/JustInfo/circulara%20modificarea%20Legii%20302%20RR%2021%2006%202006.doc


  

5. Organizarea procesuală a muncii individuale şi colective: 

5.1. Atribuţiile specifice funcţiei de agent administrativ 

5.2. Atribuţiile specifice funcţiei de agent tehnic 

5.3. Atribuţiile specifice funcţiei de ofiţer I şi II şi ofiţer principal II – ture serviciu 

5.4. Atribuţiile specifice funcţiei de ofiţer specialist III – ture serviciu 

5.5. Atribuţiile specifice funcţiei de ofiţer specialist III (P.P.F. – feroviar, aeroportuar, 

portuar, rutier şi zona liberă) 

5.6. Atribuţiile specifice funcţiei de ofiţer specialist III 

5.7. Atribuţiile specifice funcţiei de adjunct şef sector 

5.8. Atribuţiile specifice funcţiei de şef sector 

6. Activităţile curente desfăşurate de şeful de tură: 

6.1. Înainte de intrarea în serviciu 

6.2. Pregătirea personalului pentru intrarea în serviciu 

6.3. Pe timpul îndeplinirii serviciului 

6.4. La ieşirea din serviciu 

7. Instrumente ale organizării: 

7.1. Regulamentul de ordine interioară (R.O.I.) 

7.2. Regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.) 

8. Cerinţele deciziei în cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră (Antrenarea) 

9. Clasificarea deciziilor în cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră (Antrenarea) 

10. Fundamentarea şi adoptarea deciziilor la nivelul Sectorului Poliţiei de Frontieră 

11. Forme, instrumente şi proceduri de coordonare a activităţilor operative în cadrul 

Sectorului Poliţiei de Frontieră 

12. Practici folosite în coordonarea activităţilor operative în cadrul Sectorului Poliţiei de 

Frontieră 

13. Principii şi cerinţe ale controlului/evaluării activităţilor operative în cadrul 

Sectorului Poliţiei de Frontieră 

14. Tipuri de control practicate la nivelul Sectorului Poliţiei de Frontieră 

15. Metode şi instrumente de control/evaluare utilizate în cadrul Sectorului Poliţiei de 

Frontieră 

16. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea controlului/evaluării la nivelul Sectorului 

Poliţiei de Frontieră 

 

Bibliografie: 

 Costel DUMITRESCU, autor, Management organizaţional, Editura Sitech, (Cod CNCSIS 

70), Craiova, 2015, 240 pagini, ISBN 978-606-11-5058-8. 

 

Departamentul de Criminalistică 

 

TACTICĂ CRIMINALISTICĂ 

A. Tematică   

1. TACTICA EFECTUĂRII CERCETĂRII LA FAŢA LOCULUI ŞI EXPLOATAREA 

REZULTATELOR ACESTEIA PRIN DISPUNEREA DE CONSTATĂRI ŞI EXPERTIZE 

a. Rolul, importanţa şi trăsăturile cercetării la faţa locului; 

b. Sarcinile lucrătorilor de poliţie care ajung primii la faţa locului; 

c. Pregătirea în vederea cercetării la faţa locului; 

d. Efectuarea cercetării la faţa locului; 

e. Fixarea rezultatelor cercetării la faţa locului; 

f. Exploatarea rezultatelor acesteia prin dispunerea de constatări şi expertize. 

2. AUDIEREA PERSOANELOR ÎN CADRUL ANCHETEI PENALE 

a. Noţiunea, scopul şi importanţa audierii persoanelor în cadrul anchetei penale; 

b. Pregătirea audierii ; 

c. Efectuarea audierii. Etapele audierii; 

d. Ascultarea suspectului; 



  

e. Procedee tactice folosite în audierea suspectului sau inculpatului; 

f. Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente; 

g. Audierea martorilor. Protecţia martorilor; 

h. Consemnarea şi aprecierea declaraţiilor. 

3. TACTICA EFECTUĂRII PERCHEZIŢIEI. RIDICAREA DE OBIECTE ŞI ÎNSCRISURI. 

a. Rolul şi importanţa percheziţiei;Tipuri de percheziţii; 

b. Pregătirea în vederea efectuării percheziţiei; 

c. Efectuarea percheziţiei; 

d. Fixarea rezultatelor percheziţiei. 

4.TACTICA EFECTUĂRII CONFRUNTĂRII, A IDENTIFICĂRII PERSOANELOR ŞI 

OBIECTELOR ŞI A RECONSTITUIRII 

- Importanţa şi scopul efectuării activităţilor de confruntare, de identificare a persoanelor 

şi obiectelor şi de reconstituire în cadrul anchetei judiciare; 

- Activităţi pregătitoare; 

- Desfăşurarea activităţilor; 

- Materializarea rezultatelor. 

 

BIBLIOGRAFIE 
1.Legislaţie: 

- Constituţia României; 

- Codul penal al României; 

- Codul de procedură penală al României. 

2.Bibliografie obligatorie: 

- M. Ruiu  - Criminalistica – Curs univeresitar ,Bucureşti, Editura Universul Juridic, 

2014; 

- E. Stancu - Tratat de criminalistică, ediţia a VI-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016; 

- S. Alămoreanu - Elemente de criminalistică, Ed. Alma Mater, Cluj Napoca, 2000; 

- V. Bercheşan - Cercetarea la faţa locului, principal mijloc de probă în procesul penal, 

Ed. Little Star, Bucureşti, 2006. 

- V. Bercheşan - Cercetarea penală, Îndrumar complet de cercetare penală, Editura ICAR, 

Bucureşti,2001; 

- C. Pletea - Criminalistica, elemente de anchetă penală, Ed. Little Star, Bucureşti, 2003; 

- Revista română de criminalistică, colecţia 1999-2016. 

. 

B. TEMATICĂ METODOLOGIE CRIMINALISTICĂ 

1. METODOLOGIA INVESTIGĂRII CRIMINALISTICE A INFRACŢIUNII DE OMOR 

 a. Probleme pe care trebuie să le lămurească cercetarea omorului. 

 b. Activităţi de întreprins pentru administrarea probelor 

2. METODOLOGIA INVESTIGĂRII CRIMINALISTICE A INFRACŢIUNILOR LA 

REGIMUL FRONTIERII DE STAT A ROMÂNIEI 

a. Probleme pe care trebuie să le lămurească investigarea în cazul infracţiunii de trecere 

ilegală a frontierei de stat. 

b. Activităţile care se întreprind pentru administrarea probelor în cazul investigării 

infracţiunii de trecere ilegală a frontierei de stat. 

c. Particularităţile investigării criminalistice a altor infracţiuni la regimul frontierei de stat. 

3.METODOLOGIA INVESTIGĂRII CRIMINALISTICE A INFRACŢIUNILOR LA 

REGIMUL ARMELOR, MUNIŢIILOR, DROGURILOR ŞI ALTOR PRODUSE ŞI 

SUBSTANŢE AFLATE SUB CONTROL NAŢIONAL 

a. Particularităţile investigării criminalistice a infracţiunii la regimul armelor şi muniţiilor. 

b. Particularităţile investigării criminalistice a infracţiunilor la regimul drogurilor. 

c. Particularităţile investigării criminalistice a altor infracţiuni la regimul unor produse şi 

substanţe aflate sub control naţional. 
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- V. Bercheşan – Metodologia investigării infracţiunilor, vol. II, Ed.  “Paralela 45”, 

Piteşti, 2000. 

- V. Bercheşan – Teorie şi practică (îndrumar complet de cercetare penală), Ed. “Icar”, 
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Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii această solicitare, ocazie cu care 

nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către membrii Senatului Universitar. 

 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă tematica şi  bibliografia de licenţă,  sesiunea iulie 2017, pentru seria 

2014-2017 OSP, Poliţie de Frontieră. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111597 din 23.05.2017 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 23 Mai 2017, desfăşurată cu respectarea 

cvorumului legal (participanţi 28 din 31 membri), s-a prezentat pentru dezbatere și aprobare 

solicitarea Facultății de Arhivistică privind Regulamentul de organizare și funcționare a 

Facultății de Arhivistică cu nr. 48483 din 22.05.2017. 
 

Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii validarea acestor rezultate, ocazie 

cu care nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către membrii Senatului 

Universitar. 

 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă solicitarea Facultății de Arhivistică privind Regulamentul de organizare 

și funcționare a Facultății de Arhivistică cu nr. 48483 din 22.05.2017. 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111599 din 23.05.2017 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 23 Mai 2017, desfăşurată cu respectarea 

cvorumului legal (participanţi 28 din 31 membri), s-a prezentat pentru dezbatere și aprobare 

solicitarea Președintelui senatului Universitar referitoare la Regulamentul de organizare și 

funcționare a Senatului Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. 

 

Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii această solicitare, ocazie cu care 

membrii Senatului Universitar au propus următoarele modificări: 

- La art. 9 lit. d) cuvântul „controlează” se va înlocui cu „coordonează”; 

- Art. 30 alin.(1) se modifică astfel: „(1) Hotărârile Senatului se iau cu votul 

majorităţii simple.” 

- La art. 30 alin.(2) se introduc literele d) și e), după cum urmează: 
„d) aprobarea metodologiilor pentru ocuparea posturilor didactice și de 

conducere; 

 e) aplicarea măsurilor prevăzute la art. 34.” 

- la art. 33 se va elimina lit.e); 

- art. 34 se modifică și va avea următorul conținut: 

„ În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 33, Președintele Senatului 

universitar propune plenului aplicarea următoarele măsuri: 

a) atenționare scrisă; 

b) întreruperea luării de cuvânt; 

c) suspendarea participării la următoarea ședință.” 

 
Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului Academiei de 

Poliție „Alexandru Ioan Cuza, după cum urmează: 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITOLUL 1 

Dispoziţii generale 

 

Art. 1  

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza” (denumită în continuare Academia) reprezintă documentul 

fundamental ce cuprinde componenţa, misiunea şi atribuţiile, organele de conducere, 

structura şi funcţionarea, drepturile şi obligaţiile membrilor Senatului universitar. 

(2) Prevederile Regulamentului au în vedere pregătirea, organizarea şi 

desfăşurarea, în condiţii optime, a şedinţelor Senatului universitar, adoptarea hotărârilor 

care să asigure desfăşurarea activităţilor de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică la cele 

mai înalte standarde de calitate, precum şi stabilirea formelor de relaţionare şi 

comunicare dintre diferitele structuri din Academie şi Senatul universitar. 

(3) Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor membrilor Senatului 

Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. 

Art. 2  
(1) Senatul universitar reprezintă cea mai înaltă autoritate de deliberare şi decizie 

la nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi forumul suprem de 

reprezentare a comunităţii universitare în mediul academic naţional şi internaţional. 

(2) Senatul Academiei se constituie şi funcţionează în baza Legii Educaţiei 

Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Cartei 

universitare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”. 

(3) Senatul Academiei îşi desfăşoară activitatea în baza autonomiei universitare 

şi a principiilor legalităţii, transparenţei, respectului colegial şi al loialităţii faţă de 

instituţie şi valorile promovate de aceasta. 

 

CAPITOLUL 2 

Atribuţiile şi competenţele Senatului 

Art. 3  
Senatul universitar are următoarele atribuţii:  

a) garantează libertatea academică şi autonomia universitară;  

b) elaborează, modifică şi adoptă Carta universitară, în urma consultării 

comunităţii universitare;  

c) aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale, la 

propunerea rectorului;  

d) aprobă, la propunerea rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, 

structura, organizarea şi funcţionarea Academiei;  

e) aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară;  

f) elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi 

deontologie universitară; 

g) aprobă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului şi 

Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor; 

h) aprobă regulamentele şi metodologiile privind organizarea şi funcţionarea 

Academiei;  

i) încheie contractul de management cu rectorul;  

j) controlează activitatea rectorului şi a Consiliului de administraţie prin comisii 

specializate constituite în acest sens;  

k) validează concursurile publice pentru funcţiile din Consiliul de administraţie;  
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l) aprobă metodologia de concurs şi rezultatele concursurilor pentru angajarea 

personalului didactic şi de cercetare şi evaluează periodic resursa umană;  

m) aprobă, la propunerea rectorului, sancţionarea personalului cu performanţe 

profesionale slabe, în baza unei metodologii proprii şi a legislaţiei în vigoare; 

n) aprobă numărul studenţilor-doctoranzi care pot fi îndrumaţi simultan de către 

un conducător de doctorat 

o) îndeplineşte alte atribuţii stabilite expres prin lege ori prin actele emise, potrivit 

cerinţelor legii. 

 

Art. 4  
Senatul Academiei are competenţe cu privire la:  

a) stabilirea orientării generale a învăţământului şi priorităţile cercetării ştiinţifice 

în Academie;  

b) analiza modului de desfăşurare a procesului de învăţământ şi activităţii de 

cercetare, inclusiv stabilirea unor măsuri de creştere a calităţii în domeniu;  

c) controlul activităţii conducerii executive a Academiei şi a Consiliului de 

administraţie;  

d) avizarea planurilor de învăţământ;  

e) aprobarea planurilor de cercetare ştiinţifică;  

f) aprobarea statelor de funcţii didactice; 

g) avizarea propunerilor de înfiinţare, comasare ori desfiinţare de departamente;  

h) înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau desfiinţarea facultăţilor ori a altor 

componente ale Academiei;  

i) stabilirea relaţiilor de cooperare internaţională şi aprobarea 

convenţiilor/acordurilor de cooperare;  

j) validarea alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Academie 

şi a rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi a funcţiilor de 

conducere academică;  

k) avizarea propunerilor referitoare la înfiinţarea ori lichidarea programelor de 

studii;  

l) avizarea componenţei comisiei de etică universitară;  

m) aprobarea criteriilor de acordare a burselor studenţilor;  

n) aprobarea cuantumului taxelor de şcolarizare; 

o) aprobarea structurii anului universitar; 

p) conferirea titlurilor onorifice Doctor Honoris Causa, Profesor Honoris Causa 

şi Membru de Onoare al Senatului;  

q) aprobarea menţinerii în activitate a cadrelor didactice, peste limita vârstei de 

pensionare, în condiţiile legii; 

r) desfăşurarea de către personalul titular a activităţilor didactice sau de cercetare 

în alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare; 

s) aprobarea, prin evaluare, a gradului didactic corespunzător performanţei, în 

cazul specialiştilor fără grad didactic universitar recunoscut în ţară; 

ş) invitarea în cadrul Academiei a unor cadre didactice universitare şi a altor 

specialişti cu valoare recunoscută în domeniu, din ţară sau din străinătate, în calitate de 

cadre didactice universitare asociate invitate; 

t) aplicarea de sancţiuni pentru nereguli în aplicarea metodologiei privind 

desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice; 

          ț) aprobă anularea de către Rector a unui certificat sau a unei diplome de studii 

atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea 

prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară. 
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u) orice temă care constituie obiectul activităţii universitare sau instituţionale. 

 

CAPITOLUL 3 

Structura, organizarea şi conducerea Senatului 

Art. 5  

(1) Senatul este constituit din membri titulari şi membri de onoare.  

(2) Membrii titulari ai Senatului sunt cadre didactice şi de cercetare titulare în 

Academie, precum şi studenţii înmatriculaţi la programele de studii universitare derulate 

în Academie. 

(3) Membrii titulari ai Senatului sunt aleşi prin votul universal, liber, direct şi 

secret al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari, respectiv al tuturor 

studenţilor. 

(4) Membrii de onoare ai Senatului sunt selectaţi din rândul personalităţilor vieţii 

universitare şi cultural-ştiinţifice din afara Academiei care, prin experienţa şi prestigiul 

lor, pot contribui la îndeplinirea obiectivelor Academiei. 

(5) Calitatea de Membru de onoare al Senatului se conferă în condiţiile stabilite 

prin regulamentul propriu adoptat de Senatul universitar. 

 

Art. 6  

Senatul universitar este compus din 31 de membri cu drept de vot, din care 23 de 

membri cadre didactice şi de cercetare şi 8 membri reprezentanţi ai studenţilor. 

 

Art. 7  
(1) Durata mandatului unui membru al Senatului Academiei este de 4 ani.  

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. 1, mandatul reprezentantului studenţilor 

în Senat se încheie la data absolvirii studiilor. 

 

Art. 8  
(1) Senatul universitar îşi alege un preşedinte şi un vicepreşedinte din rândul 

membrilor săi titulari.  

(2) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt aleşi prin vot secret, cu votul a jumătate 

plus unu din numărul total al membrilor titulari ai Senatului. 

 

Art. 9  

Preşedintele Senatului are următoarele atribuţii:  

a) conduce ședințele; 

b) coordonează înfiinţarea comisiilor de specialitate prin care Senatul Universitar 

controlează activitatea conducerii executive a Academiei şi a Consiliului de 

Administraţie;  

c) coordonează activitatea de întocmire a contractului de management încheiat 

cu rectorul Academiei;  

d) coordonează procesul de evalueare a modului de respectare de către rector a 

criteriilor şi indicatorilor de performanţă managerială, precum şi drepturile şi obligaţiile 

părţilor contractuale rezultate din contractul de management;  

e) avizează rapoartele de monitorizare şi de control întocmite de comisii, care 

sunt prezentate şi discutate în Senat;  

f) coordonează elaborarea documentelor care urmează a fi dezbătute în Senat şi 

verifică legalitatea acestora prin comisiile de specialitate;  

g) întocmeşte ordinea de zi a şedinţelor Senatului;  
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h) coordonează întocmirea documentelor necesare pentru materializarea 

deciziilor Senatului, le prezintă spre aprobare şi acţionează pentru cunoaşterea şi 

îndeplinirea lor de către comunitatea universitară;  

i) asigură funcţionarea statutară a Senatului;  

j) coordonează şi urmăreşte activitatea de cercetare ştiinţifică şi activitatea de 

publicaţii ştiinţifice a comunităţii academice;  

k) răspunde de  îndeplinirea hotărârilor Senatului.  

  

Art. 10  
(1) În desfăşurarea activităţii sale, preşedintele Senatului este ajutat de 

vicepreşedinte şi de un Secretariat. 

(2) Vicepreşedintele conduce şedinţele senatului universitar în lipsa preşedintelui 

şi îndeplineşte atribuţiile delegate de preşedinte. 

(3) Secretariatul Senatului Universitar reprezintă aparatul tehnic de lucru cu 

activitate permanentă şi este format din doi ofiţeri şi un secretar pentru tehnoredactarea 

documentelor. Membrii Secretariatului Senatului Universitar îşi desfăşoară activitatea 

în subordinea şi sub coordonarea directă a preşedintelui Senatului 

(4) Secretariatul Senatului Universitar asigură planificarea activităţilor Senatului, 

eşalonarea lor pe parcursul anului universitar, elaborarea, înregistrarea şi evidenţa 

documentelor, comunicarea cu toate structurile Academiei, precum și 

transmiterea/informarea comunității universitare cu privire la  deciziile adoptate;  

 (5) Membrii Secretariatului Senatului Universitar participă la şedinţele Senatului 

fără a avea drept de vot. 

(6) Logistica şi mentenanţa necesară funcţionării Secretariatului Senatului 

Universitar sunt asigurate de Consiliul de Administraţie.  

 

Art. 11  

(1) Senatul stabileşte comisii de specialitate prin care controlează activitatea 

conducerii executive a Academiei şi a Consiliului de Administraţie, prin rapoarte de 

monitorizare și control. 

(2)Rapoartele de monitorizare şi de control sunt prezentate periodic şi discutate 

în senatul universitar, stând la baza rezoluţiilor acestui for. 

(3) Comisiile de specialitate sunt permanente. Pentru anumite situaţii, Senatul 

poate stabili comisii temporare.  

(4) Comisiile de specialitate sunt conduse de către preşedinţi, aleși de către 

membrii respectivelor comisii. 

  

Art. 12  

 (1) Comisiile de specialitate din cadrul Senatului universitar sunt următoarele:  

a) Comisia pentru controlul managementului universitar şi al activităţii 

structurilor Academiei; 

b) Comisia de învăţământ, comunicare, relaţii externe  

c) Comisia de analiză a riscurilor şi vulnerabilităţilor; 

d) Comisia juridică şi pentru petiţii; 

e) Comisia pentru resurse umane, buget şi finanţe; 

f) Comisia pentru studenți. 

 (2) Comisiile de specialitate pot să ceară concursul unor experţi şi specialişti în 

domeniu, atât din comunitatea universitară, cât şi din exteriorul acesteia, ori de câte ori 

consideră necesar  pentru clarificarea unui aspect deontologic.  
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Art. 13  

(1) Pentru unele documente, la solicitarea Preşedintelui Senatului, îşi pot da 

avizul două sau mai multe comisii, în termenul stabilit de către Senatul Academiei.  

(2) Avizul comisiei este dat în scris. Atunci când situaţia o impune, la solicitarea 

preşedintelui Senatului, se întocmeşte şi o notă justificativă ori o expunere de motive.  

(3) Pentru materialele care necesită un timp de documentare şi elaborare mai 

îndelungat, comisia sesizată poate solicita, o singură dată, Președintelui Senatului 

prelungirea termenului. 

 

 

Art. 14  
(1) În vederea întocmirii ordinii de zi, Secretariatul Senatului înaintează spre 

avizare comisiilor materialele de şedinţă.  

(2) În funcţie de conţinutul, obiectul, calitatea şi cerinţele întocmirii unui anumit 

document, aviz ori raport, Comisia de resort propune în scris preşedintelui Senatului, 

una din următoarele soluţii:  

a) adoptarea în şedinţa Senatului;  

b) restituirea imediată în vederea completării, pentru a fi incluse pe ordinea de zi a 

următoarei şedinţe a Senatului, în cazul documentelor de maximă urgenţă;  

c) completarea acestora cu precizări scrise, pentru a fi cuprinse pe ordinea de zi a 

următoarei şedinţe a Senatului.  

 

Art. 15  
(1)Preşedintele Senatului poate participa la orice şedinţă a comisiilor de 

specialitate. 

(2) În situația prevăzută la alin.1, Președintele Senatului conduce ședința. 

 

Art. 16  

Comisia pentru controlul managementului universitar şi al activităţii 

structurilor Academiei are următoarele atribuţii: 

- controlează activitatea conducerii executive a Academiei şi a Consiliului de 

Administraţie; 

- controlează sistemul de management al calităţii;  

- evaluează modul de respectare de către rector a criteriilor şi indicatorilor de 

performanţă managerială, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor contractuale 

rezultate din contractul de management;  

- monitorizează respectarea drepturilor membrilor comunităţii academice, a 

normelor de etică universitară şi disciplină; 

- analizează, avizează şi propune spre aprobare Senatului, în luna aprilie a fiecărui 

an, validarea Raportului rectorului privind situaţia universităţii; 

- analizează, avizează şi propune spre aprobare Senatului demiterea rectorului în 

condiţiile prevăzute în contractul de management şi Carta Universitară;  

- întocmeşte rapoarte de monitorizare şi de control, care sunt prezentate şi discutate 

periodic în Senat; aceste rapoarte stau la baza rezoluţiilor Senatului; 

- desfăşoară alte activităţi care pot fi apreciate ca fiind circumscrise specificului 

comisiei, cu aprobarea Senatului. 
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Art. 17  

Comisia de învăţământ, comunicare și relaţii externe are următoarele atribuţii: 

- analizează oferta educaţională, planurile de învăţământ, precum şi documentele 

de planificare şi organizare a activităţilor didactice, în acord cu standardele naţionale şi 

europene şi cu cerinţele beneficiarilor, pe baza experienţei proprii şi a schimburilor de 

bune practici cu instituţii similare din străinătate; 

- analizează, avizează şi propune spre aprobare Senatului regulamentele sau 

metodologiile privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de admitere la 

programele de studii cuprinse în oferta educaţională a Academiei; 

- analizează, avizează şi propune spre aprobare Senatului regulamentele sau 

metodologiile privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice (cursuri, 

seminarii, lucrări practice/similar, evaluări etc.), precum şi a examenelor de 

licenţă/diplomă/disertaţie şi a altor forme de finalizare a studiilor, la programele de 

studii prevăzute în oferta educaţională; 

- analizează şi urmăreşte activitatea de cercetare ştiinţifică, precum şi activitatea 

de publicaţii ştiinţifice a comunităţii academice;  

- elaborează şi propune spre aprobare Senatului Codul de Asigurare a Calităţii; 

- analizează, avizează şi propune spre aprobare Senatului înfiinţarea/ desfiinţarea, 

organizarea/reorganizarea, comasarea sau desfiinţarea departamentelor ori extensiilor 

universitare; 

- analizează, avizează şi propune spre aprobare Senatului înfiinţarea institutelor, 

staţiunilor experimentale sau centrelor de cercetare-dezvoltare; 

- avizează şi propune spre aprobare Senatului structura anului universitar; 

- analizează, avizează şi propune spre aprobare Senatului înfiinţarea dublei 

specializări; 

- analizează, avizează şi propune spre aprobare Senatului programele de studii de 

masterat şi, după aprobare, le comunică la M.E.N.C.S., până la data de 1 februarie; 

- analizează, avizează şi propune spre aprobare Senatului solicitarea prelungirii 

duratei programului de studii doctorale, în condiţiile legii; 

- avizează şi propune spre aprobare Senatului regulamentul propriu de organizare 

şi desfăşurare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională; 

- analizează, avizează şi propune spre aprobare Senatului metodologia pentru 

ocuparea posturilor didactice vacante, precum şi rezultatele concursurilor pentru 

angajarea personalului didactic şi de cercetare; 

- emite, la cererea rectorului, un aviz consultativ pentru desemnarea prorectorilor; 

- analizează, avizează şi propune spre aprobare Senatului conţinutul contractului 

de management al rectorului;  

- analizează, avizează şi propune spre validare Senatului rezultatul concursului de 

ocupare a postului de decan;  

- la propunerea rectorului analizează, avizează şi propune spre aprobare Senatului 

planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale; 

- avizează şi propune spre aprobare Senatului, la propunerea rectorului şi cu 

respectarea legislaţiei în vigoare, structura, organizarea şi funcţionarea universităţii; 

- analizează, avizează şi propune spre aprobare Senatului invitarea, pe o perioadă 

determinată, a cadrelor didactice asociate (lector, conferenţiar, profesor universitar); 

- avizează şi propune spre aprobare Senatului reducerea normei didactice cu cel 

mult 30% pentru personalul care exercită o funcţie de conducere în cadrul instituţiei sau 

de îndrumare şi control în cadrul M.E.N.C.S.; 

- emite avize consultative pentru efectuarea de activităţi didactice în alte instituţii 

de învăţământ superior ori cercetare, pentru personalul titular; 
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- analizează, avizează şi propune spre aprobare Senatului acordarea anului sabatic 

pentru cadrele universitare şi de cercetare care îndeplinesc criteriile; 

- analizează, avizează şi propune spre aprobare Senatului continuarea activităţii, 

după pensionare, a cadrelor didactice şi de cercetare pe perioade determinate;   

- avizează şi propune spre aprobare Senatului atribuţiile studenţilor doctoranzi 

încadraţi de IOSUD; 

- analizează, avizează, stabileşte şi propune spre aprobare Senatului metodologia 

proprie de conferire a titlurilor didactice şi de ocupare a posturilor didactice specifice; 

- stabileşte şi propune spre aprobare Senatului standardele de ocupare a posturilor 

didactice, în concordanţă cu prevederile legale; 

- analizează, avizează şi propune spre aprobare Senatului metodologia privind 

evaluarea periodică a rezultatelor şi performanţelor cadrelor didactice şi de cercetare şi 

urmăreşte aplicarea acestei metodologii; 

- analizează, avizează şi propune spre aprobare Senatului schimbul de bune 

practici cu instituţii similare din străinătate;  

- analizează şi avizează propunerile Consiliului de Administraţie, circumscrise 

specificului comisiei; 

- desfăşoară alte activităţi care pot fi apreciate ca fiind circumscrise specificului 

comisiei, cu aprobarea Senatului. 

 

Art. 18  

Comisia de analiză a riscurilor şi vulnerabilităţilor are următoarele atribuţii:

  

- identificarea, analizarea şi supravegherea riscurilor majore asociate obiectivelor 

generale ale Academiei; 

- identificarea, analizarea şi supravegherea factorilor de risc şi vulnerabilităţilor 

privind corupţia; 

- elaborează propuneri pentru diminuarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la nivel 

instituţional; 

- analizează şi avizează documentele privind managementul riscurilor; 

- identificarea, analizarea şi supravegherea riscurilor şi vulnerabilităţilor 

sistemelor informatice; 

- identificarea, analizarea şi supravegherea riscurilor şi vulnerabilităţilor 

circumscrise utilizării informaţiilor clasificate; 

- identificarea, analizarea şi supravegherea riscurilor şi vulnerabilităţilor privind 

activitatea publicistică; 

- informarea, promovarea şi transmiterea de mesaje anticorupţie structurilor 

Academiei; 

- informarea, promovarea şi transmiterea de mesaje structurilor Academiei în 

scopul diminuării riscurilor şi vulnerabilităţilor; 

- analizează şi avizează propunerile Consiliului de Administraţie, circumscrise 

specificului comisiei; 

- desfăşoară alte activităţi care pot fi apreciate ca fiind circumscrise specificului 

comisiei, cu aprobarea Senatului. 

 

Art. 19  

Comisia juridică şi pentru petiţii are următoarele atribuţii: 

- analizează, avizează şi propune spre aprobare Senatului Carta Universitară; 

- analizează, avizează şi propune spre aprobare Senatului Codul de etică şi 

deontologie profesională; 
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- analizează, avizează şi propune Senatului sesizarea M.E.N.C.S. pentru 

nerespectarea obligaţiilor privind răspunderea publică; 

- avizează şi supraveghează aplicarea procedurilor de desemnare a noului rector în 

cazul revocării din funcţie a celui aflat în exercitarea mandatului; 

- avizează pentru legalitate înfiinţarea unei facultăţi sau a unui program de studii, 

care corespunde cerinţelor stringente ale M.A.I.;  

- avizează pentru legalitate înfiinţarea/desfiinţarea, organizarea, comasarea 

departamentelor; 

- avizează pentru legalitate înfiinţarea institutelor, staţiunilor experimentale sau 

centrelor de cercetare-dezvoltare; 

- analizează, avizează şi propune spre aprobare Senatului anularea diplomelor sau 

certificatelor obţinute prin fraudă; 

- avizează şi propune spre aprobare Senatului metodologia proprie de recunoaştere 

şi echivalare a studiilor sau a perioadei de studii efectuate în ţară sau în străinătate; 

- avizează pentru legalitate conţinutul contractului de management al rectorului;  

- avizează pentru legalitate, la propunerea rectorului şi cu respectarea legislaţiei în 

vigoare, structura, organizarea şi funcţionarea universităţii; 

- avizează pentru legalitate metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi 

funcţionarea universităţii; 

- analizează şi avizează propunerile Consiliului de Administraţie, circumscrise 

specificului comisiei; 

- desfăşoară alte activităţi care pot fi apreciate ca fiind circumscrise specificului 

comisiei, cu aprobarea Senatului. 

 

Art. 20  
Comisia pentru resurse umane, buget şi finanţe are următoarele atribuţii: 

- analizează, avizează şi propune spre aprobare proiectul de buget şi execuţia 

bugetară; 

- analizează, avizează şi propune priorităţile Academiei privind gestionarea 

bugetului şi a resurselor financiare; 

- analizează, avizează şi propune stabilirea şi încasarea de taxe; 

- analizează, avizează şi propune spre aprobare utilizarea veniturilor proprii 

realizate din cercetare ştiinţifică, taxe şi alte activităţi, pentru modernizarea bazei de 

învăţământ şi cercetare şi pentru stimularea desfăşurării unor activităţi cu acest scop; 

- analizează, avizează şi propune spre aprobare Senatului primirea de donaţii sau 

sponsorizări, în condiţiile legii; 

- analizează, avizează şi propune spre aprobare Senatului administrarea spaţiului 

universitar şi a întregului patrimoniu, potrivit legii. 

- analizează şi avizează propunerile Consiliului de Administraţie, circumscrise 

specificului comisiei; 

- avizează şi propune Senatului spre validare rezultatul concursului pentru 

ocuparea funcţiei de director general; 

- analizează, avizează şi propune spre aprobare Senatului măsuri privind 

salarizarea personalului didactic şi de cercetare;  

- analizează, avizează şi propune spre aprobare Senatului măsuri privind 

salarizarea personalului didactic şi de cercetare, inclusiv pentru acordarea gradaţiilor, 

primelor, sporurilor pentru lucrări de excepţie; 

- desfăşoară alte activităţi care pot fi apreciate ca fiind circumscrise specificului 

comisiei, cu aprobarea Senatului. 
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      Art. 21  

      Comisia pentru studenți are următoarele atribuţii: 

- analizează, avizează şi propune spre aprobare Senatului, cu cel puţin trei luni 

înainte de începerea anului universitar, Regulamentul privind activitatea profesională a 

studenţilor şi Calendarul activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice de 

studiu;  

- analizează, avizează şi propune spre aprobare Codul universitar al drepturilor şi 

obligaţiilor studentului, cu respectarea prevederilor Codului drepturilor şi obligaţiilor 

studentului; 

- analizează, avizează şi propune spre aprobare acordarea burselor, potrivit 

criteriilor stabilite prin Metodologia privind acordarea burselor studenţilor din 

Academie; 

- analizează, avizează şi propune spre aprobare Senatului măsuri de îmbunătăţire 

a condiţiilor de masă şi cazare din Campusul universitar; 

- analizează şi avizează propunerile Consiliului de Administraţie, circumscrise 

specificului comisiei; 

- analizează, anual, rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor şi 

sprijină publicarea materialelor în volumele editate cu această ocazie; 

- verifică asigurarea condiţiilor optime de studiu în biblioteci, laboratoare etc.; 

- urmăreşte respectarea regulamentelor şi metodologiilor aprobate de Senat 

referitoare la activitatea profesională a studenţilor;  

- iniţiază, susţine şi stimulează studenţii în organizarea şi desfăşurarea unor 

activităţi ştiinţifice, culturale, educative, artistice, sportive etc.; 

- desfăşoară alte activităţi care pot fi apreciate ca fiind circumscrise specificului 

comisiei, cu aprobarea Senatului. 

 

Art. 22  
(1) Unele atribuţii ale Senatului se realizează de două sau mai multe comisii. 

(2) Senatul poate stabili şi alte atribuţii comisiilor de specialitate şi poate, de 

asemenea, înfiinţa/comasa sau desființa comisiile.  

(3) Comisiile de specialitate prezintă, periodic, Senatului rapoarte privind 

activităţile desfăşurate, dificultăţile întâmpinate, făcând propuneri, după caz, inclusiv de 

sancţionare disciplinară.  

(4) Comisiile de specialitate îşi desfăşoară activitatea în biroul preşedintelui 

comisiei, în sala Senatului Universitar sau în alte spaţii. 

(5) Preşedinţii comisiilor de specialitate, la birourile unde îşi desfăşoară 

activitatea curentă, vor avea aplicate pe uşă suporturi inscripţionate cu denumirea 

comisiei şi funcţia. 

(6) Comisiile de specialitate, în urma activităţilor desfăşurate, vor întocmi 

rapoarte, referate sau rezoluţii, care vor fi avizate de Preşedintele Senatului, după care 

vor fi supuse votului Senatului Universitar. 

(7) Comisiile temporare vor fi stabilite şi vor funcţiona, conform regulilor 

comisiilor de specialitate. 

 

Art. 23  
Calitatea de membru al unei comisii se pierde odată cu pierderea calităţii de 

membru al Senatului sau prin excluderea din comisie, în baza referatului preşedintelui 

acesteia, aprobat de Senat, privind neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă, cu 

intenție, a atribuţiilor ori prin renunţarea la această calitate adresată, în scris, 

Preşedintele Senatului. 
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Capitolul 4 

Funcţionarea Senatului 

Art. 24  
(1) Senatul îşi desfăşoară activitatea în plen. 

(2) Senatul se poate întruni în şedinţe ordinare, şedinţe extraordinare ori ședințe 

festive. 

(3) Senatul se întruneşte în şedinţă ordinară, de regulă, o dată pe lună sau ori de 

câte ori este nevoie.  

(4) În situaţii temeinic justificate, senatul se reunește în şedinţă extraordinară. 

(5) Ședințele festive vor avea loc în următoarele situații: 

a) cu ocazia participării Președintelui României și/sau a Prim-ministrului 

României sau a Președinților celor două camere ale parlamentului ori a Președintelui 

Academiei Române; 

b) cu ocazia conferirii titlurilor sau distincțiilor onorifice; 

c) cu ocazia validării alegerilor pentru funcția de Rector al Academiei; 

d) alte ocazii cărora Senatul le conferă această calitate. 

(6) Şedinţele de la începutul și sfârșitul fiecărui semestru, precum și cele festive 

vor începe cu intonarea primei strofe a imnului „Gaudeamus igitur”. 

(7) Şedinţele Senatului se vor desfăşura respectându-se principiul solemnităţii. 

(8) Toate ședințele Senatului au loc în Aula ”Senatul universitar”, denumită 

Aula. 

(9) În Aulă se vor afla în permanență și întreținute în bună stare Drapelul 

României, Stema României, precum și o icoană sau o cruce ortodoxă, așezată pe peretele 

de la Răsărit. 

(10) Secretarul Senatului are ca atribuțiuni menținerea în bună stare a Aulei, 

respectiv a tuturor dotărilor din interiorul acestora. 

(11) Desfășurarea altor activități sau accesul persoanelor în Aulă se realizează 

numai cu aprobarea Președintelui Senatului. 

 

Art. 25  
Senatul poate fi convocat de Preşedinte, Rector sau la cererea scrisă a cel puţin 

1/3 dintre membrii săi, înregistrată la Secretariatul Senatului.  

 

Art. 26  
(1) Convocarea membrilor Senatului se face în mod individual prin telefon ori e-

mail sau un alt mijloc de comunicare electronică, la adresa comunicată de fiecare 

membru. 

(2) Convocarea pentru şedinţele ordinare se face cu cel puţin două zile înainte de 

desfăşurarea şedinţei de către Secretariatul Senatului. Odată cu invitaţia pentru şedinţă, 

Secretariatul înmânează fiecărui membru o copie a materialelor şi a ordinii de zi sau 

transmite aceste infromații prin intermediul Folderului Public/Senatul universitar. 

(3) În cazul în care şedinţa este convocată de către rector, propunerea pentru 

ordinea de zi şi materialele supuse dezbaterii se înaintează cu cel puţin două zile înainte 

Secretariatului Senatului. 

(4) În situaţia invitării persoanelor din conducerea ministerului, termenele 

precizate anterior se devansează cu cinci zile pentru a exista timpul necesar invitării şi 

înmânării mapelor documentare complete.  

(5) Pentru alte persoane convocate, odată cu invitaţia, Secretariatul Senatului le 

înmânează o copie a ordinii de zi a şedinţei şi o copie a materialelor care îi privesc pentru 

dezbatere.  
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(6) În data convocării, activitățile didactice ale membrilor titulari vor fi efectuate 

de către un alt cadru didactic sau vor fi recuperate prin comasare sau alte variante. 

 

Art. 27  
(1) Preşedintele Senatului conduce dezbaterile şi asigură buna desfăşurare a 

acestora, solemnitatea şi ordinea de şedinţă.  

(2) Membrii Senatului participă la şedinţele Senatului în ţinută civilă decentă sau 

în uniforma de serviciu. Cu ocazia şedinţelor festive, la solicitarea Preşedintelui 

Senatului, ţinuta poate fi în robă. 

(3) La şedinţele Senatului pot participa ca invitaţi: ministrul, secretarii de stat, 

secretarul general al M.A.I., inspectorii generali ai inspectoratelor de armă beneficiare, 

precum şi alte persoane din cadrul Academiei sau reprezentanţi ai structurilor din M.A.I. 

(4) Membrii de onoare ai Senatului şi invitaţii care participă la lucrările acestuia 

nu au drept de vot. 

(5) Dacă nu au calitatea de membru, Preşedintele Corpului Naţional al 

Poliţiştilor, filiala Academiei, precum și Președintele Asociației Studenților din 

Academiei, pot fi invitați la şedinţele Senatului. 

(6) Cvorumul de prezenţă necesar pentru desfășurarea şedinţelor este de două 

treimi din numărul total al membrilor. 

 

Art. 28  
(1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor şi exercitării competenţelor sale, Senatul 

universitar adoptă hotărâri.  

(2) Hotărârile Senatului sunt obligatorii pentru toate organismele executive, 

administrative şi pentru întreaga comunitate universitară.  

 

Art. 29  
(1) Proiectele de hotărâri ale Senatului sunt înaintate Secretariatului Senatului de 

către rector sau de către membrii Senatului cu cel puţin cinci zile înainte de desfăşurarea 

şedinţei. Proiectele vor fi însoţite de o notă de fundamentare în care se prezintă motivul 

pentru care este necesară adoptarea respectivei hotărâri, modificările aduse faţă de 

situaţia actuală şi impactul preconizat. 

(2) Proiectul de hotărâre se dezbate şi se votează în ansamblu, acolo unde nu 

există amendamente. În cazul în care există amendamente, articolele se votează şi se 

dezbat în mod individual. După votarea articolelor amendate, proiectul de hotărâre este 

votat, de asemenea, în ansamblul său. 

(3) Membrii titulari ai Senatului au drept de vot egal. 

 

Art. 30  
(1) Hotărârile Senatului se iau cu votul majorităţii simple. 

(2) Prin excepţie, Senatul decide cu votul a două treimi din numărul total al 

membrilor, în următoarele situaţii: 

a) adoptarea sau modificarea Cartei universitare; 

b) înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea facultăţilor/similar sau a 

departamentelor/similar; 

c) avizarea raportului privind starea Academiei prezentat de către rector; 

d) aprobarea metodologiilor pentru ocuparea posturilor didactice și de conducere; 

e) aplicarea măsurilor prevăzute la art. 34. 
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(3) De regulă, votul este deschis, prin ridicarea unei mâini. Cu excepţia 

hotărârilor pentru care sistemul de vot a fost reglementat prin Carta universitară, Senatul 

poate adopta o altă procedură de vot. 

(4) Pentru hotărârile care se iau prin vot secret, preşedintele de şedinţă va anunţa, 

înainte de exprimarea votului, procedura de vot şi modul în care se completează 

buletinele de vot. În acest caz, utilizarea unei urne este obligatorie. Dacă nu există 

condiţii pentru amplasarea cabinelor de vot, preşedintele de şedinţă va anunţa un interval 

de timp rezonabil pentru exprimarea votului, astfel încât senatorii să poată vota în 

condiţii de confidenţialitate. 

(5) În cazul alegerii organelor şi structurilor prevăzute prin prezentul 

Regulament, comisia de numărare a voturilor va fi aleasă de Senat, din rândul senatorilor 

care nu candidează pentru acestea şi va include şi câte un reprezentant al candidaţilor. 

În celelalte cazuri, numărarea voturilor va fi realizată de Secretariatul Senatului. În toate 

cazurile, după numărarea voturilor se întocmeşte un proces-verbal, semnat de cei care 

au numărat voturile şi de preşedintele de şedinţă. Rezultatul votului este adus la 

cunoştinţa Senatului imediat după întocmirea procesului. 

(6) Hotărârile Senatului se aduc la cunoştinţa comunităţii universitare şi celor 

interesaţi. 

 

Art. 31   
(1) La începutul şedinţei, preşedintele Senatului informează despre 

existența/inexistența cvorumului şi supune aprobării Ordinea de zi. Ordinea de zi poate 

fi completată şi cu materiale ori documente propuse de membrii Senatului şi care privesc 

activitatea acestuia. 

(2) Preşedintele Senatului acordă dreptul la cuvânt participanţilor la şedinţă. 

(3) Luările de cuvânt trebuie să respecte regulile deontologiei academice, precum 

şi dreptul celorlalţi senatori de a-şi exprima punctul de vedere.  

(4) Luările de cuvânt vor fi de cel mult 5 minute. Preşedintele de şedinţă poate 

reduce la 3 minute durata luărilor de cuvânt. Acesta poate întrerupe intervenţia celui 

care nu se conformează prevederilor prezentului articol. 

(4) Toate intervenţiile din cadrul şedinţelor în plen ale Senatului sunt înregistrate 

audio-video.  

(5) La finalul şedinţei se întocmeşte un proces-verbal. 

(6) Toate documentele emise de Senat, inclusiv procesul-verbal de şedinţă, sunt 

semnate de preşedintele Senatului.  

 

Capitolul 5 

Drepturile, obligaţiile și măsurile disciplinare aplicabile membrilor Senatului 

 

Art. 32  

Membrii Senatului universitar au următoarele drepturi: 

a) să participe la şedinţele Senatului; 

b) să-şi exprime în mod liber punctele de vedere despre toate subiectele prezentate 

în şedinţele Senatului; 

c) să-şi exprime în mod deschis sau secret, după caz, votul cu privire la hotărârile 

Senatului; 

d) să participe la şedinţele organelor şi structurilor în care au fost aleşi; 

e) să inițieze și/sau să propună Senatului pentru dezbatere sau aprobare ori 

modificare orice fel de acte normative interne – regulamente, metodologii etc.; 
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f) să interpeleze persoanele/organele de conducere ale Senatului şi Academiei de 

Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, precum şi pe cei cu responsabilităţi administrative; 

g) să solicite convocarea Senatului în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament. 

 

Art. 33  

Membrii Senatului universitar au următoarele obligaţii: 

a) să participe la şedinţele Senatului; 

b) să respecte solemnitatea şedinţei şi prevederile prezentului Regulament; 

c) să-şi îndeplinească activitatea cu bună-credinţă, respectând etica şi deontologia 

universitară. 

d) să cunoască legislaţia în domeniul învăţământului superior, precum şi legislaţia 

din domeniul comisiei în care activează; 

 

      Art. 34 

În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 33, Președintele Senatului 

universitar propune plenului aplicarea următoarele măsuri: 

d) atenționare scrisă; 

e) întreruperea luării de cuvânt; 

f) suspendarea participării la următoarea ședință; 

 

Capitolul 6 

Dispoziţii finale şi tranzitorii 

Art. 35  
Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile actelor 

normative în vigoare.  

 

Art. 36  

Prezentul Regulament a fost adoptat în şedinţa Senatului Universitar al 

Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din data de 23.05.2017.  

 

Art. 37  

 La data adoptării prezentului act normativ, Regulamentul privind organizarea și 

funcționarea Senatului Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” nr. 99601 din 

13.01.2016,  cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

                       Comisar-şef de poliţie 

                              Conf. univ.  

        Dr. Dragoș Andrei IGNAT  
 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111607 din 29.05.2017 

 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 29 Mai 2017, desfăşurată cu respectarea 

cvorumului legal (participanţi 21 din 31 membri), s-a prezentat spre prezentare și aprobare 

pct. nr. 4 din Hotărârea Consiliului de administrație nr. 37/2017, înregistrată cu nr. 

2836/26.05.2017, referitor la cuantumul taxelor aplicabile la nivelul Academiei, pentru anul 

universitar 2017-2018. 

Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii cuantumul taxelor, ocazie cu 

care nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către membrii Senatului 

Universitar. 

Drept urmare, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă cuantumul taxelor aplicabile la nivelul Academiei, pentru anul 

universitar 2017-2018, conform pct. nr. 4 din Hotărârea Consiliului de administrație nr. 

37/2017, înregistrată cu nr. 2836/26.05.2017. 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111608 din 29.05.2017 

 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 29 Mai 2017, desfăşurată cu respectarea 

cvorumului legal (participanţi 21 din 31 membri), s-a prezentat spre prezentare și aprobare 

solicitarea Consiliului de Administrație, referitoare la Planul privind organizarea și 

desfășurarea concursului de admitere în Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, aprobat 

la data de 23.05.2017, prin Hotărârea nr. 36/2017, pct. nr. 4. 

Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii acest document, ocazie cu care 

nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către membrii Senatului Universitar. 

Drept urmare, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă ”Planul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în 

Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, aprobat la data de 23.05.2017, prin Hotărârea 

Consiliului de Administrație nr. 36/2017, pct. nr. 4. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111609 din 29.05.2017 

 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 29 Mai 2017, desfăşurată cu respectarea 

cvorumului legal (participanţi 21 din 31 membri), s-a prezentat spre prezentare și aprobare 

solicitarea Consiliului de Administrație, referitoare la Graficul centralizat, aferent examenului 

de licență, aprobat la data de 23.05.2017, prin Hotărârea nr. 36/2017, pct. nr. 5. 

 Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii acest document, ocazie cu care 

au fost formulate observaţii de către membrii Senatului Universitar. S-a propus susținerea 

examenului de licență a studenților de la Specialitatea ”Drept”, tot în data de 4 iulie 2017, 

împreună cu studenții de la Specialitatea OSP și, implicit, ajustarea calendarului întregului 

proces, conform celui de la Specialitatea OSP.  

 

Drept urmare, cu majoritate de voturi (18 ”pentru”, unu ”împotrivă” și 2 

”abțineri”, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă Graficul centralizat aferent examenului de licență 2017, conform 

Hotărârii Consiliului de Administrație  nr. 36/2017, pct. nr. 5, cu modificarea datei susținerii 

probei scrise de către studenții Specialității ”Drept”, în ziua de 4 iulie 2017 și implicit, 

ajustarea calendarului întregului proces, conform celui de la Specialitatea OSP.  

 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 

 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111611 din 29.05.2017 

 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 29 Mai 2017, desfăşurată cu respectarea 

cvorumului legal (participanţi 21 din 31 membri), s-a prezentat spre prezentare și aprobare 

solicitarea cu numărul 21019 din 25.05.2017 a Facultății de Poliție privind modificarea și 

completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de 

licență/diplomă în Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – sesiunea iunie-iulie 2017. 

            Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii solicitarea, ocazie cu care nu au 

fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către membrii Senatului Universitar. 

Drept urmare, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă solicitarea cu numărul 21019 din 25.05.2017 a Facultății de Poliție privind 

modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de 

licență/diplomă în Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – sesiunea iunie-iulie 2017 -

art. 9, prin introducerea unui alineat, cu următorul conținut: 

 

”Pentru absolvenții de la învățământ cu  Frecvență redusă, întrebările din cadrul 

chestionarului tip test grilă vor fi structurate astfel: 

- Pentru Poliție, similar cu Specializarea Investigații Criminale; 

- Pentru Poliție de Frontieră, similar cu reglementările art. 10 din prezentul 

regulament; 

- Pentru Jandarmi, similar cu reglementările art. 11 din prezentul regulament.”  

 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 
 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111613 din 29.05.2017 

 

 

 

 

                                                                              

H O T Ă R Â R E 
 

 

            În Şedinţa Senatului Universitar din data de 29 Mai 2017, desfăşurată cu respectarea 

cvorumului legal (participanţi 21 din 31 membri), s-a prezentat spre prezentare și aprobare 

solicitarea cu numărul 27888 din 26.05.2017 a Facultății Poliție de Frontieră privind 

corectarea erorii materiale din Planul de învățământ al seriei 2014-2017, OSP, referitoare la 

numărul de credite atribuite disciplinei Practica din anul II, cu câte 3 credite (asemenea 

specialităţilor: Poliţie, Jandarmi, Penitenciare), în loc de un credit. 

 

  Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii această solicitare, ocazie cu care 

nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către membrii Senatului Universitar. 

 

Drept urmare, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă solicitarea cu numărul 27888 din 26.05.2017 a Facultății Poliție de 

Frontieră, privind corectarea erorii materiale din Planul de învățământ al seriei 2014-

2017, OSP, referitoare la numărul de credite atribuite disciplinei Practica din anul II,  

 

respectiv creditarea Disciplinei ,,Practică’’ din anul universitar 2015-2016, 

semestrele I şi II, cu câte 3 credite. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 

 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111622 din 12.06.2017 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 

 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 12 iunie 2017, desfăşurată cu respectarea 

cvorumului legal (participanţi 22 din 31 membri), s-a prezentat spre prezentare și aprobare 

Continuarea dezbaterii proiectului Regulamentului privind activitatea profesională a 

studenților din Academia de Poliție. 

Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii această propunere, ocazie cu care 

au fost formulate observaţii și obiecţii relevante de către membrii Senatului Universitar, 

astfel: 

 

1. Art. 11 alin.1 rămâne neschimbat. 

2. Art. 16 alin.3 rămâne neschimbat. 

3. Art. 29 alin.5 rămâne neschimbat. 

4. Art. 34 alin.3 rămâne neschimbat. 

 

5. Art. 52 lit.g) va avea următoarea formulare: 

  

”săvârşirea, cu intenție, de către student a unei fapte care potrivit legii penale 

constituie infracţiune şi pentru care a intervenit o hotărâre judecătorească de condamnare 

definitivă sau savarsirea oricarei fapte prevazute de legea penala pentru care a intervenit o 

hotărâre judecătorească de condamnare definitivă cu executare”. 

 

6. Art. 56 va avea următoarea formulare: 

 ”Finalizarea studiilor se realizează prin examen de licență/diplomă, stabilit de către 

fiecare facultate, prin regulament aprobat de către Senatul universitar”. 

 

7. Art. 67 lit. f) și g) vor avea următoarea formulare: 

 

”f) să fie cazaţi în căminele Academiei şi să servească masa la cantinele acesteia, 

respectiv să beneficieze de regimul decazarmării, în condiţiile prevăzute de prezentul 

regulament.  

g) să urmeze cursurile unei singure alte unităţi de învăţământ superior, concomitent 

cu cele ale Academiei, fără a afecta procesul de pregătire în cadrul acestei instituţii sau să 

absenteze, pe motiv că are de îndeplinit”. 

 

8.  Art. 72 alin.1, 3 și 4 vor avea următoarea formulare: 

 

”(1) Competiţiile sportive se desfăşoară în baza calendarului sportiv alcătuit de către 

Departamentul de Educație Fizică și se aprobă de către Rectorul Academiei sau de către 

Prorectorul cu atribuţiuni în domeniu. 

..... 
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(3) Competiţiile sportive se desfăşoară sub conducerea nemijlocită a cadrelor didactice din 

cadrul Departamentului de Educaţie Fizică, pe baza programelor întocmite, la propunerea 

Directorului acestui departament. 

(4) Pentru desfăşurarea competiţiilor, studenţii pot beneficia de echipament şi materiale 

sportive, corespunzător competiţiei, puse la dispoziţie de către Asociaţia Sportivă 

„Academia de Poliţie”/Departamentului de Educație fizică”. 

 

9. Art. 75 lit. s) va avea următoarea formulare: 

 

”s) să informeze instructorul superior de an/comandantul de batalion, în scris, 

imediat, la prezentarea în sediile Academiei despre dobândirea calităţii de suspect sau 

inculpat, precum şi despre măsurile procesual - penale dispuse ori hotărârile instanţelor 

penale pronunţate împotriva sa;” 

 

10. La art. 78, lit. b se abrogă. Se renumerotează literele articolului. 

 

11. La art. 91, lit. c se abrogă. Se renumerotează literele articolului. 

 

 

12. Articolul 95 – alin.4 se abrogă. Alin. 3 va avea următoarea formulare: 

 

”(3) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 91 alin. (2) , lit. a)-f)se radiază în 

termen de 6 luni de la aplicare.” 

 

13. Articolul 96  - alin.3 lit. e) – rămâne ca atare. alin.1 și alin.2 vor avea următoarea 

formulare: 

 

”(1) Sancţiunile disciplinare prevăzute de art. 91 alin. 2 lit. c) - g) pot fi dispuse 

numai după efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile, de către comisia de 

disciplină. 

(2) În sensul alin. (1), Consiliul facultăţii stabileşte componenţa Comisiei de 

cercetare disciplinară prealabilă formată din 3 sau 5 membri, astfel: 

a) preşedinte – un cadru didactic, membru al Consiliului facultăţii; 

b) membri – un student membru al Consiliului facultăţii şi unu sau 3 cadre 

didactice.” 

 

14. Articolul 97  - alin.4– rămâne ca atare. 

 

          15.Art. 163, alin.1 și alin.2, vor avea următorul conținut: 

”(1) Permisiile și învoirile se acordă de către decanul facultăţii, la propunerea 

instructorului superior de an/comandantului de batalion, a cadrelor didactice sau din 

oficiu.  

(2) Competenţa privind acordarea permisiilor și învoirilor studenţilor revine 

decanului facultăţii.” 

 

16.Articolul 195 alin. (4) va avea următoarea formulare:  

Dosarul personal al studentului întocmit la înmatricularea acestuia cuprinde:  

- Cererea tip de înscriere pentru anul I de studii;  
- Contractul de studii universitare;  
- Cererea pentru disciplinele opţionale şi facultative; 

- Actele necesare pentru obţinerea burselor, conform legislaţiei în vigoare.  
 

17.Articolul 196 alin. 3 se abrogă.  
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           18.Art. 208 alin. (2) va avea următoarea formulare:  

  ”Studenţii, care desfăşoară stagiul de practică în altă localitate decât cea de 

domiciliu,  pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport şi de acordarea unei 

diurne pentru perioada aferentă, în condițiile legii.” 

 

 19. Art. 224, lit. c), pct.6 se introduce și va avea următoarea formulare: 

 

”6. absenţa nemotivată de la activităţile de curs şi seminar planificate; la 15 absențe 

nemotivate se va aplica avertisment scris, la 25 absențe nemotivate se va aplica preaviz de 

exmatriculare, iar la 30 absențe se va aplica exmatricularea.” 

 

20. Anexele nr.3 și 4 se abrogă. 

 

21. Pe întreg conținutul regulamentului, sintagma ”externalizat”, se înlocuiește cu 

sitnagama ”decazarmat”. 

 

22. Se vor efectua toate corecturile necesare, în vederea eliminării erorilor 

materiale și/sau gramaticale din conținutul textului Regulamentului. 

 

 

 

Drept urmare, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din 

Academia de Poliție. 

Textul se regăsește în anexa prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„ALEXANDRU IOAN CUZA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL 

privind 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR  

din 

ACADEMIA DE POLIŢIE  

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

Nr. ............... din    iunie 2017 
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CAPITOLUL I 

 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1 Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”, denumit în continuare regulament, este elaborat în conformitate cu: 

a) Constituţia României; 

b) Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) Carta Universitară a Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”; 

d) Codul Studentului; 

e) Regulamentul de ordine interioară al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; 

f) Alte acte normative elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, denumit în continuare 

MEN şi de către Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI. 

Art. 2 (1) Prezentul regulament este elaborat în scopul desfăşurării optime a procesului 

didactic, prin stabilirea unor reglementări proprii, în concordanţă cu condiţiile concrete şi cu 

particularităţile colectivelor de studenţi din instituţie, raportat la specificul instituţional al 

Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, denumită în continuare Academia. 

(2) Regulamentul se postează pe pagina de internet a Academiei, www.academiadepolitie.ro; 

acest aspect, precum şi principalele sale prevederi vor fi aduse la cunoştinţa efectivelor de 

studenţi de către instructorii superiori de an/comandaţii de batalion/îndrumătorii (pentru 

Facultatea de Arhivistică şi Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – programul de 

studii universitare de licenţă „Administraţie Publică”)  în primele zile ale fiecărui an 

universitar, pe bază de semnătură. 

Art. 3 (1) Capitolele II-VII din prezentul Regulament reglementează activitatea studenţilor de 

la programele de studii universitare de licenţă – învăţământ “cu frecvenţă” din cadrul 

Facultăţii de Poliţie, Facultăţii de Pompieri, Facultăţii de Jandarmi, Facultăţii de Poliţie de 

Frontieră şi Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative – programul de studii universitare 

de licenţă „Drept”.   

(2) Activitatea profesională specifică studenţilor Facultăţii de Arhivistică este reglementată în 

Capitolul VIII al prezentului regulament. 

(3) Activitatea profesională specifică studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi 

Administrative – programul de studii universitare de licenţă „Administraţie Publică” este 

reglementată în Capitolul IX al prezentului regulament. 

(4) Activitatea profesională specifică studenţilor care urmează programe de studii universitare 

de licenţă - forma de învăţământ „cu frecvenţă redusă” şi forma de învăţământ “la distanţă” 

este reglementată în Capitolul X al prezentului regulament.  

Art. 4 Data absolvirii se atestă de către secretariatele facultăţilor/C.I.F.R.I.D., prin Dispoziţia 

Zilnică a Rectorului. Momentul la care se dobândeşte calitatea de absolvent este data 

susţinerii primei probe scrise a examenului de licenţă din prima sesiune organizată, în anul 

absolvirii, pentru seria  respectivă.   

 

Art. 5  Pe baza mediei generale de absolvire la programele de studii universitare de licenţă – 

învăţământ “cu frecvenţă”,  sunt desemnaţi de către decanii facultăţilor, prin Dispoziţie 

Zilnică a Rectorului, Şefii de promoţie pe facultăţi, iar dintre aceştia, cel care are  media cea 

mai mare este declarat Şef de promoţie al Academiei.   

 

http://www.academiadepolitie.ro/
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CAPITOLUL II 

           ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

 

Art. 6 (1) Înmatricularea studenţilor în anul I de studii la programele de studii universitare de 

licenţă – învăţământ “cu frecvenţă” din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative 

– programul de studii universitare de licenţă „Drept”, Facultăţii de Poliţie, Facultății de 

Pompieri, Facultăţii de Jandarmi şi Facultăţii de Poliţie de Frontieră se efectuează de către 

secretariatele facultăţilor, prin Dispoziţia Zilnică a Rectorului. 

(2) Până la data începerii fiecărui an universitar, prin grija secretariatelor facultăţilor, se emite 

Dispoziţie Zilnică a Rectorului care stabileşte: 

a) seriile pe ani de învăţământ şi numărul de studenţi care frecventează cursurile Academiei în 

anul universitar respectiv; 

b) organizarea claselor/plutoanelor de studenţi; 

c) componenţa nominală a comisiilor şi consiliilor destinate îndrumării activităţilor didactice 

sau desemnarea individuală a cadrelor didactice, în acest scop; 

d) nominalizarea personalului didactic pentru funcţia de îndrumător şi repartizarea acestuia pe 

clase de studenţi; 

e) alte aspecte pe care Senatul Universitar, Consiliul de Administraţie sau consiliile 

facultăţilor le consideră necesare pentru buna desfăşurare a procesului instructiv- educativ. 

Art. 7 (1) Calitatea de student al Academiei se dobândeşte prin înmatriculare şi se pierde, prin 

exmatriculare sau absolvire, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament.  

(2) În Academie pot fi înmatriculaţi ca studenţi: 

a) candidaţii declaraţi admişi în urma susţinerii concursului de admitere 

b) persoanele care fac obiectul protocoalelor încheiate în acest sens cu alţi beneficiari decât 

M.A.I.  

c) alte categorii de persoane în conformitate cu prevederile legale. 

Art. 8 (1) Studenţii de la programele de studii universitare de licenţă – învăţământ “cu 

frecvenţă” din cadrul Facultăţii de Poliţie, Facultății de Pompieri, Facultăţii de Jandarmi, 

Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative – programul 

de studii universitare de licenţă „Drept” au un statut special, derivat din legislaţia în domeniu.    

(2) Statutul special este conferit de natura obligaţiilor, precum şi de restrângerea unor drepturi 

şi libertăţi, potrivit reglementărilor în vigoare. 

Art. 9 După dobândirea calităţii de studenţi la programele de studii universitare de licenţă – 

învăţământ “cu frecvenţă” din cadrul Facultăţii de Poliţie, Facultății de Pompieri, Facultăţii 

de Jandarmi, Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi 

Administrative – programul de studii universitare de licenţă „Drept”, după caz, candidaţii 

recrutaţi de unităţile MAI sunt obligaţi să încheie angajamente cu privire la perioada de timp 

obligatorie de activitate în structurile acestuia, până cel mai târziu la data începerii cursurilor. 

 

Art. 10 (1) Fiecărui student i se întocmeşte un dosar personal, conform reglementărilor legale 

în vigoare, şi i se eliberează carnetul de student. Acesta este netransmisibil şi face dovada 

calităţii de student al Academiei. 

(2) În carnetul de student se înscriu, de către titularul de disciplină, toate notele obţinute de 

către student.  

(3) Studentul este obligat să poarte asupra sa carnetul de student pe toată durata cât se află în 

spaţiul universitar (la oricare din sediile Academiei) indiferent că se află sau nu în serviciu, 

precum şi pe întreaga durată a desfăşurării activităţii de practică, respectiv pe durata  

îndeplinirii oricăror altor misiuni în afara spaţiului universitar. Prin excepţie de la prevederile 

prezentului alineat, pe perioada desfăşurării de către titular de activităţi sportive (fie în mod 

organizat, fie individual), carnetul de student poate fi păstrat într-un spaţiu care să asigure un 

minim de condiţii de siguranţă. 
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(4) Studentului i se emite şi o legitimaţie de învoire. Aceasta se păstrează la instructorul 

superior de an/comandantul de batalion şi se înmânează prin grija acestuia ori de câte ori 

titularul îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentul regulament pentru a beneficia de 

învoire. Legitimaţia de învoire nu este transmisibilă şi nu face dovada calităţii de student al 

Academiei. 

(5) În cazul pierderii documentelor prevăzute la alin. (1) şi (4), se aplică prevederile care 

reglementează desfăşurarea activităţii de secretariat la nivelul fiecărei facultăţi. 

Art. 11 (1) Conform legii, studenţii de la programele de studii universitare de licenţă – 

învăţământ “cu frecvenţă” din cadrul Facultăţii de Poliţie, Facultății de Pompieri, Facultăţii 

de Jandarmi, Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi 

Administrative – programul de studii universitare de licenţă „Drept”, cetăţeni români, 

îndeplinesc serviciul militar activ, până la acordarea gradului profesional/militar şi 

repartizarea acestora la unităţile beneficiare. 

(2) De la prezentarea în Academie şi până la depunerea Jurământului Militar, studenţii vor 

executa un modul de pregătire militară, prevăzut şi în curriculumul universitar. 

(3) În primul an universitar, curriculumul universitar va cuprinde şi o disciplină de pregătire 

militară generală. 

(4) În cazul studenţilor menţionaţi la alin. 1, faţă de care s-a luat măsura exmatriculării din 

Academie şi care au promovat cel puţin anul I de studii, cu ocazia trecerii în rezervă li se 

echivalează îndeplinirea serviciului militar activ şi li se acordă, în condiţiile legii, gradul 

militar echivalent gradului onorific obţinut. 

Art. 12 (1) Pe timpul efectuării studiilor universitare, studenţii de la programele de studii 

universitare de licenţă – învăţământ “cu frecvenţă” din cadrul Facultăţii de Poliţie, Facultății 

de Pompieri, Facultăţii de Jandarmi, Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi Facultăţii de Ştiinţe 

Juridice şi Administrative – programul de studii universitare de licenţă „Drept”, se 

diferenţiază prin însemne corespunzătoare anului de studii şi respectiv prin grade onorifice, 

acordate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

(2) Odată cu înmatricularea ca studenţi la programele de studii universitare de licenţă – 

învăţământ “cu frecvenţă” din cadrul Facultăţii de Poliţie, Facultății de Pompieri, Facultăţii 

de Jandarmi, Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi 

Administrative – programul de studii universitare de licenţă „Drept”, candidaţii declaraţi 

admişi dobândesc gradul onorific de student - Anul I. 

(3) La începutul fiecărui an universitar/semestru, prin Dispoziţia Zilnică a Rectorului, la 

propunerea instructorilor superiori de an/comandanţilor de batalion, în funcţie de rezultatele la 

învăţătură şi starea disciplinară, studenţilor Facultăţii de Poliţie, Facultății de Pompieri, 

Facultăţii de Jandarmi, Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi 

Administrative – programul de studii universitare de licenţă „Drept”, care au promovat anul 

de studii anterior, li se pot acorda următoarele grade onorifice:  student fruntaş - Anul II, 

respectiv student caporal - Anul III şi student sergent - Anul IV;  

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), candidaţilor declaraţi admişi care deţin grad 

militar în rezervă, odată cu înmatricularea li se acordă gradul onorific echivalent gradului 

militar deţinut; odată cu promovarea în anul de studii următor, acestora li se poate acorda, în 

mod corespunzător, gradul onorific următor în condiţiile prevăzute la alin. (3); 

(5) Prevederile alin. (3) se aplică şi candidaţilor declaraţi admişi care au avut anterior calitatea 

de soldat sau gradat profesionist, precum şi candidaţilor declaraţi admişi care deţin grad 

militar în rezervă. 

(6) Gradele onorifice nu constituie grade militare şi nu dau dreptul titularului să beneficieze 

de drepturile corespunzătoare gradului militar echivalent. Acordarea gradului onorific de 

student – Anul I către studenţii prevăzuţi la alin. (5)  nu este de natură să încalce drepturile ce 

decurg din deţinerea calităţii de titular al  gradului militar dobândit anterior, respectiv al 

gradului militar deţinut ca rezervist. 
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Art. 13 (1) Absolvenţilor Academiei de Poliţie care promovează examenul de licenţă din 

prima sesiune organizată în anul absolvirii li se acordă, în condiţiile legii şi cu respectarea 

normelor privind competenţele de gestiune resurse umane aplicabile structurilor M.A.I.  

primul grad militar sau profesional, după caz,  prevăzut de legislaţia în vigoare pentru corpul 

ofiţerilor. 

(2) Absolvenţilor Academiei de Poliţie care nu promovează examenul de licenţă din prima 

sesiune organizată în anul absolvirii, li se acordă, în condiţiile legii şi cu respectarea normelor 

privind competenţele de gestiune resurse umane aplicabile structurilor M.A.I. gradul 

profesional de agent de poliţie, respectiv gradul militar de sergent major. 

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi persoanelor prevăzute la art. 12 alin. (4), 

condiţionat de acordul scris al celor în cauză privind renunţarea la gradele militare dobândite 

anterior, respectiv deţinute ca rezervist. 

(4) Studenţilor Academiei de Poliţie care sunt exmatriculaţi în cursul anului I de studii nu li se 

echivalează gradul onorific cu grad militar. Studenţilor exmatriculaţi după terminarea anului I 

de studii li se echivalează gradul onorific dobândit cu gradul militar şi odată cu 

exmatricularea sunt trecuţi în rezervă cu gradul militar corespunzător. 

(5) Odată cu exmatricularea, studenţii prevăzuţi la art. 12 alin. (4) care sunt exmatriculaţi  în 

condiţiile art. 52 din prezentul Regulament, sunt trecuţi în rezervă cu gradul militar 

corespunzător gradului onorific dobândit sau cu gradul militar deţinut ca rezervist, dacă acesta 

din urma este mai mare. 

Art. 14  Studenţii sunt organizaţi anual pe formaţiuni de studenţi (batalioane), detaşamente 

(companii), clase (plutoane), respectiv grupe, după caz, în funcţie de specialitate, organizare, 

număr de studenţi şi cerinţele procesului de învăţământ. 

 

Art. 15 Formaţiunile de studenţi sunt conduse de instructori de ordine publică 

/militari/comandanţi, în funcţie de specialitate, precum şi de către studenţi cu funcţii de 

conducere. 

 

Art. 16 (1) Studenţii Facultăţii de Poliţie, Facultății de Pompieri, Facultăţii de Jandarmi, 

Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative – programul 

de studii universitare de licenţă „Drept” sunt numiţi în funcţiile de conducere prevăzute în 

prezentul regulament prin Dispoziţie Zilnică a Rectorului, conform propunerilor decanilor 

facultăţilor. 

(2) Propunerile de numire a studenţilor în funcţiile de conducere se fac de către decanii 

facultăţilor în urma consultării cu instructorii superiori de an/comandanţii de batalion. 

(3) Studenții cu funcții de conducere prevăzute în prezentul Regulament, pot fi revocați din 

funcție prin Dispoziție Zilnică a Rectorului, conform propunerilor decanilor facultăților, ca 

măsură managerială. 

 

Art. 17 (1) Activităţile studenţilor se stabilesc prin programul orar, în baza planificării lunare 

a activităţilor de învăţământ întocmită de compartimentul Planificare învăţământ şi registrul 

matricol unic din cadrul Secretariatului Academiei şi se aprobă de Secretarul şef al Academiei 

conform art. 6 lit. l) din Codul Studentului din Academie nr. 4379752 din 31.05.2012.  

(2) Cursurile se desfăşoară potrivit programului orar, de regulă, în prima jumătate a zilei.  

(3) Durata unui curs este de 90 de minute. Fiecare pauză este de 30 minute. 

(4) În zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, de regulă, nu se ţin cursuri şi nu se 

acordă consultaţii de specialitate. 

(5) În situaţii deosebite,  zilele, durata orelor de curs şi a pauzelor pot fi modificate prin 

Dispoziţie Zilnică a Rectorului. 

(6) În înţelesul alin. 5), termenul „situaţie deosebită” se referă la: 

a) instituirea stării de război, a celei de urgenţă sau a stării de asediu; 

b) în caz de forţă majoră la nivel naţional sau regional; 
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c) producerea crizei majore  în domeniul ordinii publice; 

d) activităţi dispuse de către ministrul afacerilor interne pentru diminuarea/contracararea 

efectelor calamităţilor sau catastrofelor; 

e) recuperarea activităţilor didactice, ca urmare a acordării zilelor libere, altele decât cele 

prevăz. la alin. 4). 

f) alte situaţii prevăzute prin ordine sau dispoziţii ale ministrului afacerilor interne/dispoziţii 

ale rectorului. 
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CAPITOLUL III 

 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR 

 

Secţiunea 1  

Frecvenţa 

 

Art. 18 (1) Frecvenţa studenţilor la toate activităţile didactice şi de pregătire profesională 

prevăzute în planurile anuale de învăţământ şi în celelalte documente programatice adoptate la 

nivelul Academiei, este obligatorie. 

(2) Evidenţa frecvenţei se consemnează în catalogul clasei, respectiv în celelalte documente 

aplicabile, de către cadrele didactice/responsabilul desemnat care conduce sau coordonează 

activităţile prevăz. la alin. 1. 

Art. 19  (1) Studenţii nu pot repeta anul de studii.  

(2) În cazul nepromovării din motive imputabile lor, se aplică prevederile art. 39 alin. 2 din 

prezentul Regulament. 

Art. 20  (1) Absenţele se motivează săptămânal, după caz, de către instructorul superior de 

an/comandantul de batalion sau cadrul didactic îndrumător al clasei. 

(2) Motivarea absenţelor se face prin  încercuirea acestora, pe baza documentelor justificative 

prezentate de student, păstrate la persoana care efectuează activitatea prevăzută la alin. 1). 

 

(3) Se motivează absenţele determinate de: 

a) afecţiuni medicale, dovedite cu documente, eliberate de Serviciul Medical al Academiei 

sau de alte instituţii sanitare, acestea din urmă purtând avizul Medicului-şef al Academiei; 

b) forţa majoră, dovedită prin orice mijloc de probă  

c) participarea la activităţile ştiinţifice şi/sau culturale, misiuni, aplicaţii şi competiţii sportive 

locale, desfăşurate în ţară sau în afara acesteia, aprobate de către Rectorul Academiei 

(înlocuitorul legal); 

d) permisii şi învoiri acordate potrivit normelor legale; 

e) executarea serviciului de permanenţă şi recuperarea timpului de odihnă în cazul 

plantoanelor ce au executat serviciul pe timpul nopţii; 

f) alte situaţii justificate, apreciate de către instructorul superior de an/comandantul de 

batalion sau cadrul didactic îndrumător al clasei. 

 

Secţiunea a 2-a 

Suspendarea studiilor şi scutirea de frecvenţă 

 

Art. 21 (1) Pentru motive medicale dovedite cu documente medicale, studenţii Academiei pot 

solicita suspendarea studiilor pe o perioadă de un an. Suspendarea este condiţionată de 

aprobarea medicului-şef al centrului medical competent pentru Academie. 

(2) Studentele aflate în stare de graviditate, lăuzie sau în perioada legală pentru creşterea 

copilului pot solicita suspendarea studiilor pentru aceste perioade. 

(3) Măsurile prevăzute la alin.1 şi alin. 2 se dispun prin Decizia Rectorului, la propunerea 

Consiliului Facultăţii, pe baza hotărârii Senatului. 

(4) Pe perioada suspendării studiilor cel/cea  în cauză nu beneficiază de drepturile conferite 

prin statutul de student al Academiei. 

(5) Reluarea studiilor se face prin Decizia Rectorului pe baza cererii scrise a celui/celei în 

cauză, după încetarea motivelor ce au determinat suspendarea studiilor, dar nu mai târziu de 

un an calendaristic de la data suspendării, respectiv la expirarea perioadei legale pentru 

creşterea şi îngrijirea copilului. Cererea personală va cuprinde expres şi declararea pe proprie 

răspundere a faptului că în perioada suspendării studiilor nu a intervenit nicio situaţie de 

natură să atragă incompatibilitatea cu calitatea de student al Academiei. 
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(6) Lipsa solicitării reluării studiilor în termenul prevăzut la alin. 5 sau la expirarea perioadei 

legale pentru creşterea şi îngrijirea copilului, determină exmatricularea de drept a celui/celei 

în cauză, pentru motive imputabile. 

(7) Reluarea studiilor se face prin repetarea anului universitar nepromovat, conform 

reglementărilor incidente ale Academiei privind echivalarea studiilor. 

(8) Studentul/studenta care a beneficiat de suspendarea studiilor îşi reia studiile la acelaşi 

program de studii sau la un altul apropiat dacă acesta nu mai există, va avea acelaşi număr 

matricol, iar şcolarizarea se va face după planul de învăţământ al seriei în care va fi 

înmatriculat(ă);  studentul/studenta în cauză este obligat/ă să parcurgă toate formele de 

verificare de diferenţă rezultate din compararea planurilor de învăţământ, conform 

metodologiei proprii fiecărei facultăţi. 

Art. 22 Studenţii care din motive medicale sau pentru motive neimputabile, nu mai pot urma 

cursurile facultăţilor Academiei vor fi exmatriculaţi fără obligarea la plata cheltuielilor de 

întreţinere şi pot continua studiile în alte instituţii de învăţământ superior, conform Cartei 

Universitare şi reglementărilor specifice domeniului. 

 

Art. 23 (1) Scutirea de frecvenţă, în cazuri temeinic justificate, se aprobă de către Decanul 

Facultăţii la propunerea îndrumătorului de clasă/grupă şi a instructorului superior de 

an/comandantului de batalion şi nu poate depăşi 30 de zile din obligaţiile anuale prevăzute în 

planul de învăţământ. 

(2) Scutirea de frecvenţă sau motivarea absenţelor nu absolvă studenţii de îndeplinirea 

obligaţiilor ce ţin de susţinerea examenelor/colocviilor planificate în perioada respectivă. 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Stagiile de practică ale studenţilor  

 

Art. 24 Stagiile de practică ale studenţilor se execută în Academie sau la instituţiile 

beneficiare, pe baza fişei disciplinei întocmite de Academie  în colaborare cu inspectoratele 

generale/similar ale M.A.I., în calitate de partener de practică, în conformitate cu prevederile 

legislaţiei privind practica studenţilor. 

Art. 25  Stagiul de practică constituie o disciplină inclusă în Planul de învăţământ. 

 

Art. 26 (1) Stagiile de practică se vor executa respectându-se specializarea studenţilor, sub 

conducerea tutorilor profesionali - ofiţeri desemnaţi de către partenerul de practică şi sub 

îndrumarea cadrelor didactice desemnate din Academie. 

(2) Având în vedere principiul mobilităţii studenţilor, cu aprobarea ministrului afacerilor 

interne, stagiile de practică se pot desfăşura şi în afara teritoriului ţării, cu respectarea 

prevederilor legale şi a normelor interne aplicabile la nivelul M.A.I. 

Art. 27 (1) La sfârşitul stagiului de practică, tutorele profesional va evalua cunoştinţele 

studentului căruia îi va acorda o notă de la 1 la 10, exprimată în numere întregi, nota minimă 

de promovare fiind nota 5 (cinci). 

(2) Studentul care nu a obţinut nota de promovare sau care, din motive imputabile, nu a 

executat stagiul de practică în perioada stabilită va repeta, respectiv efectua stagiul de practică 

în condiţiile stabilite prin Decizia Rectorului Academiei (înlocuitorului legal), cu suportarea 

cheltuielilor aferente. 

Art. 28 (1) După efectuarea fiecărui stagiu de practică studenţii vor întocmi un raport cu 

activităţile desfăşurate pe timpul stagiului. 

(2) În raport vor fi evidenţiate principalele aspecte pozitive şi negative rezultate în urma 

desfăşurării stagiului de practică. 

(3) Rapoartele vor fi înmânate instructorilor superiori de an/cdt. de batalion, care le vor preda 

directorilor de departamente în vederea analizării, în Consiliul departamentului, a problemelor 
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constatate şi adaptarea programelor de practică la realităţile activităţilor desfăşurate în 

structurile M.A.I. 

 

Secţiunea a 4-a 

Evaluarea pregătirii studenţilor şi promovarea anului de studii 

 

Art. 29 (1) Verificarea pregătirii studenţilor se execută pe tot parcursul anului universitar, la 

toate disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ. 

(2) Evaluarea cunoştinţelor se poate face şi prin teste periodice anunţate cu cel puţin 15 zile 

înainte. 

(3) Nivelul situaţiei la învăţătură se analizează la fiecare structură în cadrul activităţii de 

evaluare periodică, astfel: 

a) la clasă/pluton - zilnic; 

b) la detaşament/companie - săptămânal; 

c) la an de studiu/batalion - semestrial; 

d) la nivel de facultate - la sfârşitul anului de învăţământ. 

(4) Raportul privind analiza prevăzută la alin. 3 lit. b) se întocmeşte pentru o săptămână, de 

luni până vineri, în mod detaliat pe zile, de către monitorul de an, care o va prezenta decanului 

facultăţii în fiecare zi de luni. 

(5) Dacă în urma raportului prevăzut la alin. 4 decanul apreciază că nivelul de învăţare nu se 

încadrează în parametrii manageriali ai facultăţii, acesta poate dispune suspendarea facilităţii 

prevăzută la art. 158 alin 3, pentru o perioadă proporţională cu gravitatea situaţiei. 

Art. 30 (1) Promovarea fiecărui an de studii este condiţionată de promovarea examenelor, 

colocviilor, verificărilor, proiectelor sau lucrărilor practice organizate în conformitate cu 

prevederile planurilor de învăţământ. 

(2) Departamentele stabilesc şi prevăd în fişele analitice ale disciplinelor modalitatea de 

verificare a cunoştinţelor (scris, oral, probă practică sau mixtă), precum şi procedura, 

ponderea, metodele şi calificativele evaluărilor periodice pentru fiecare semestru în parte. 

(3) Colocviile, verificările, proiectele şi lucrările practice se susţin în ultimele ore planificate 

ale disciplinelor, iar examenele în sesiuni. 

Art. 31 Conform structurii anului universitar întocmită centralizat la nivelul Academiei în 

baza planurilor de învăţământ în curs, perioadele desfăşurării sesiunilor de examene se 

stabilesc de către fiecare facultate în parte, înaintea începerii anului universitar. 

 

Art. 32 Studenţii beneficiază de trei sesiuni de examene: câte una pentru fiecare dintre cele 

două semestre universitare şi o a treia destinată restanţelor şi reexaminărilor, planificate 

conform structurii anului universitar. 

 

Art. 33 (1) În perioada sesiunilor de examene, programarea examenelor nu se poate face în 

zile calendaristice consecutive. 

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în sesiunea de restanţe şi reexaminări. 

Art. 34 (1) Studentul care din motivele prevăzute la art. 20 alin. 3), lit. a)-d) şi, f) nu se poate 

prezenta la examenul programat cu clasa din care face parte, poate solicita în scris 

Secretarului şef al Academiei, cu avizul Decanului Facultăţii, reprogramarea susţinerii 

examenului cu o altă clasă, care are aceeaşi comisie de examinare, sau la o dată ulterioară, în 

acord cu Preşedintele Comisiei de Examinare.   

(2) Reprogramarea de la alin. 1 va avea loc exclusiv în aceeaşi sesiune de examen sau în 

sesiunea următoare, în cadrul aceluiaşi an universitar. 

 (3) Prevederile art. 33 alin (1) nu se vor aplica reprogramărilor ce au loc în cadrul 

sesiunilor de examene, din același an universitar.  
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Art. 35 Notarea la examene, colocvii,  verificări, proiecte şi lucrări practice se face cu note de 

la 1 la 10, exprimate în numere întregi, nota 5 certificând dobândirea competenţelor minimale 

aferente unei discipline şi promovarea probei. 

 

Art. 36 (1) Rezultatele unui examen sau al unei evaluări pot fi anulate de către Decanul 

facultăţii în temeiul prevederilor din Carta Universitară, atunci când se dovedeşte că acestea 

au fost obţinute în mod fraudulos sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi 

deontologie universitară, dar nu mai târziu de 48 de ore de la data încheierii examenului ce se 

solicită a fi anulat de orice persoană îndreptăţită. 

(2) În situaţia prevăzută la alin. 1) Decanul facultăţii dispune reorganizarea examenului. 

Art. 37 (1) Notele proprii acordate de către comisiile de examinare pot fi contestate, în scris, 

în 24 de ore de la afişarea lor, la şeful disciplinei sau, după caz, la Directorul 

Departamentului. 

(2) Rezultatul contestaţiei se va comunica prin afişare la panoul cu informaţii publice sau pe 

site-ul de internet al Academiei, în termen de 48 de ore de la soluţionare. 

Art. 38  Promovarea unui an de studii este condiţionată de realizarea cumulativă a 

următoarelor 2 condiţii: 

a) Obţinerea a minim 60 de puncte-credit aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din 

planul de învăţământ; 

b) Obţinerea cel puţin a notei 5 la toate disciplinele studiate în anul de studii respectiv.  

Art. 39 (1) Studentul care nu promovează, în sesiunea de restanţe, examenele şi/sau 

colocviile, are dreptul să susţină cel mult două reexaminări, în regim cu taxă. 

(2) Studentul care, după susţinerea sesiunilor de examene şi a sesiunii de restanţe, 

înregistrează restanţe la mai mult de două examene/colocvii, precum şi studentul aflat în 

situaţia alin.(1) şi care  nu promovează examenele/colocviile nici după reexaminare, va fi 

exmatriculat din Academie, cu suportarea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării.  

Art. 40 (1) Studentul care, din motivele prevăzute la art. 20 alin. (3) rămâne, după sesiunea de 

restanţe şi reexaminări, cu maxim două examene nepromovate prin neprezentare, le poate 

susţine o singură dată, în termen de 15 zile de la reluarea activităţilor şcolare. 

(2) Aprobarea, în acest caz, se dă de către Senatul universitar, la propunerea decanului 

facultăţii respective. 

Art. 41 (1) Studenţii care au cel mult două restanţe pot solicita reexaminarea pentru mărirea 

notei, în regim cu taxă, la un număr de maxim trei examene/colocvii într-un an universitar.  

(2) Studenţii pot solicita reexaminarea pentru mărirea notei, în regim cu taxă, doar la 

examenele promovate în timpul sesiunii semestriale.  

(3) Reexaminarea în vederea măririi notei se desfăşoară în sesiunea de restanţe şi reexaminări.  

(4) Cererea pentru reexaminare se formulează în scris de către student, în nume propriu, va fi 

adresată decanului şi se depune la Secretariatul facultăţii, împreună cu dovada achitării taxei, 

în intervalul de timp aflat în concordanţă cu structura anului universitar. 

(5) În cazul în care, la reexaminare, studentul obţine o notă mai mică decât cea iniţială, nota 

finală va rămâne nota acordată iniţial.  

(6) Cuantumul taxei de reexaminare va fi stabilit anual de Senatul Universitar. 

Art. 42 (1) Frauda/tentativa de fraudă la examene, constatată de către membrul/membrii 

comisiei de examinare şi consemnată de către cadrul didactic examinator/supraveghetor într-

un raport adresat Decanului Facultăţii ori nepredarea lucrărilor scrise la expirarea termenului 

acordat atrage eliminarea din examen, notarea cu nota 1 şi nepromovarea examenului. 

(2) Frauda/tentativa de fraudă constatată în condiţiile alin. (1) constituie abatere disciplinară 

gravă şi atrage după sine aplicarea unei sancţiuni disciplinare, în condiţiile prezentului 

regulament. 
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Art. 43 Studenţii sunt obligaţi să înmâneze carnetul de student cadrului didactic ce susţine 

examinarea, pentru trecerea notelor obţinute la examene/colocvii. 

 

Art. 44 (1) Încheierea situaţiei şcolare a studenţilor se face după sesiunea de restanţe şi 

susţinerea reexaminărilor. 

(2) Pentru studenţii ultimului an de studii, situaţia şcolară se încheie cu cel puţin trei zile 

înaintea datei fixate pentru începerea examenului de licenţă. 

Art. 45  Media fiecărui an de studii se calculează cu două zecimale fără rotunjire, ca medie 

aritmetică a notelor obţinute în anul respectiv.  

 

Secţiunea a 5-a 

Creditele transferabile 

 

Art. 46 Studenţii obţin pe parcursul studiilor, pentru fiecare disciplină, un anumit număr de 

credite transferabile necesare pentru recunoaşterea studiilor efectuate şi a promovării 

examenelor în cazul continuării studiilor în cadrul altor instituţii de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile Cartei Universitare, Regulamentului privind aplicarea Sistemului 

European de Credite Transferabile al Academiei şi procedurilor interne elaborate la nivelul 

fiecărei facultăţi. 

 

 

Secţiunea a 6-a 

Repartizarea studenţilor pe specialităţi 

 

Art. 47 Unităţile operative ale M.A.I., precum şi ceilalţi beneficiarii, propun specialităţile în 

care urmează a fi pregătiţi studenţii, cifrele de şcolarizare şi posturile pe care vor fi repartizaţi 

absolvenţii.  

 

Art. 48 Anul de studii în care începe pregătirea de specializare a studenţilor se stabileşte prin 

planul de învăţământ. 

 

Art. 49 (1) Repartizarea pe domenii operative a studenţilor se face pe baza opţiunii 

individuale, în ordinea descrescătoare a mediilor generale individuale, precum şi a criteriilor 

de departajare stabilite de Facultate împreună cu beneficiarul. 

(2) Repartizarea studenţilor se face la începutul anului universitar în care debutează pregătirea 

de specialitate, în şedinţă publică, cu participarea întregului efectiv angrenat în activitatea 

respectivă. 

(3) Comisia de repartizare va avea în componenţa sa decanul facultăţii, 1-3 cadre didactice din 

facultate şi reprezentanţi numiţi de către unităţile operative solicitante şi va încheia un proces 

- verbal cu rezultatele repartiţiei, care se comunică secretariatelor facultăţii.  

 

 

Secţiunea a 7-a  

Transferul studenţilor 

 

Art. 50 În cadrul Academiei nu este permis transferul studenţilor de la o formă de învăţământ 

la alta, de la o facultate la alta, de la un program de studii universitare de licenţă la altul şi nici 

de la o specialitate la alta. 

 

Secţiunea a 8-a  

Scoaterea studenţilor din evidenţa Academiei 
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Art. 51 Scoaterea studenţilor din evidenţa Academiei se face pe baza exmatriculării. 

 

Art. 52 (1) Exmatricularea studenţilor poate interveni numai în cazurile şi în condiţiile 

prevăzute de prezentul regulament. 

(2) Exmatricularea studenţilor din Academie se dispune prin Decizia Rectorului Academiei, 

în baza Hotărârii Senatului, la propunerea Consiliului Facultăţii, în următoarele situaţii: 

a) la cerere; 

b) din motive medicale; 

c) lipsa solicitării reluării cursurilor prevăzută la art. 21 alin. (5) şi (6) din prezentul 

regulament; 

d) pentru nepromovarea examenelor/colocviilor, în condiţiile prevăzute de art. 39 alin. (2) din 

prezentul regulament; 

e) refuzul semnării angajamentului prevăzut la art. 9 şi/sau a contractului de şcolarizare; 

f) ca sancţiune disciplinară în condiţiile art. 97 din prezentul regulament; 

g) săvârşirea, cu intenție, de către student a unei fapte care potrivit legii penale constituie 

infracţiune şi pentru care a intervenit o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă sau 

savarsirea oricarei fapte prevazute de legea penala pentru care a intervenit o hotărâre 

judecătorească de condamnare definitivă cu executare; 

h) ca urmare a propunerii motivate venită din partea unităţii de recrutare în urma verificărilor 

specifice pentru candidaţii declaraţi “Admişi”. 

(3) Exmatricularea prevăzută la alin. 2 lit. f) se dispune numai după efectuarea unei cercetări 

disciplinare prealabile, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament. 

(4) În cazul situaţiilor prevăzute la alin. 2 lit. a) - e), g) şi h), exmatricularea nu necesită 

cercetare prealabilă. 

Art. 53 (1) În cazurile de exmatriculare din motive imputabile prevăzute la art. 52 alin. (2), 

lit. a), c) - g), studenţii sunt obligaţi să suporte cheltuielile de întreţinere pe timpul şcolarizării, 

potrivit normelor legale în vigoare şi prevederilor prezentului Regulament. 

(2) Sunt exceptaţi de la plata cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării studenţii 

exmatriculaţi din Academie din motive medicale. 

Art. 54 (1) Reînmatricularea studentului ca măsură dispusă prin hotărâre judecătorească 

definitivă se face potrivit dispozitivului hotărârii respective. În lipsa unor indicaţii exprese din 

dispozitivul menţionat la teza I, reînmatricularea se face potrivit prevederilor prezentului 

articol. 

(2) Reînmatricularea ca urmare a suspendării măsurii de exmatriculare dispusă pentru 

nepromovarea anului de studii se face începând cu Semestrul I al anului de studii nepromovat, 

corespunzător primei zile a anului universitar următor datei comunicării către Academie a 

hotărârii judecătoreşti.  

(3) Reînmatricularea ca urmare a suspendării măsurii disciplinare de exmatriculare dispusă în 

urma săvârşirii unor abateri disciplinare se face după cum urmează: 

a) la data comunicării hotărârii judecătoreşti definitive de suspendare a exmatriculării, dacă 

aceasta este comunicată anterior începerii sesiunii de examene/colocvii a semestrului II al 

anului universitar în curs; 

b) în Semestrul I al anului de studii din care a fost exmatriculat, începând cu prima zi a anului 

universitar următor, dacă hotărârea judecătorească de suspendare a exmatriculării este 

comunicată Academiei în timpul sau după sesiunea de examene/colocvii a semestrului II al 

anului universitar în curs. 

(4) Studenţilor reînmatriculaţi conform prevederilor alin. (2) şi (3) le sunt aplicabile 

prevederile art. 21, alin.(8) din prezentul regulament. 

(5) În situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), examenele/colocviile, precum şi celelalte forme de 

verificare care au fost promovate de către student anterior exmatriculării rămân valabile şi vor 

fi echivalate prin procedura internă stabilită la nivelul fiecărei facultăţi. 
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Art. 55 (1) În situaţia în care studentul contestă prin acţiune introdusă la instanţa de judecată 

măsura exmatriculării, iar acţiunea este respinsă prin hotărâre judecătorească rămasă 

definitivă şi irevocabilă, măsura exmatriculării îşi produce efectele după cum urmează: 

a) începând cu data la care a fost dispusă, dacă între timp exmatricularea nu a fost suspendată 

prin hotărâre judecătorească definitivă; 

b) începând cu data pronunţării hotărârii judecătoreşti de respingere a acţiunii, în situaţia în 

care între timp exmatricularea a fost suspendată printr-o altă hotărâre judecătorească. În 

această situaţie, pe perioada suspendării exmatriculării sunt aplicabile prevederile art. 54 

alin.4. 

(2) Odată cu comunicarea exmatriculării, celui/celei în cauză i se eliberează un extras din 

Registrul matricol care atestă situaţia şcolară şi numărul de credite de studii ECTS obţinut. 

 

Secţiunea a 9-a 

Finalizarea studiilor 

 

 

Art. 56 Finalizarea studiilor se realizează prin examen de licență/diplomă, stabilit de către 

fiecare facultate, prin regulament aprobat de către Senatul universitar. 

 

Art. 57 Media generală de promovare a anilor de studii va fi  media aritmetică cu două 

zecimale, fără rotunjire a mediilor fiecărui an de studiu. 

 

Art. 58 Media generală de absolvire se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, prin 

însumarea mediei generale de promovare a anilor de studii având o pondere de 70%, cu media 

examenului de licenţă care are o pondere de 30%. 

 

Art. 59 Clasificarea absolvenţilor se face pe facultăţi şi specializări, în ordinea descrescătoare 

a mediilor generale de absolvire. 

 

Art. 60 Criteriile de departajare în cazul mediilor generale de absolvire egale sunt:  

a) media de promovare a anilor de studiu; 

b) media generală a examenului de licenţă/diplomă; 

c) nota (media notelor) la disciplina de specialitate din anul terminal; 

d) media notelor obţinute la practică pe parcursul anilor de studii.  

Art. 61 Absolvenţii care au promovat examenul de licenţă primesc diploma de licenţă  

însoţită de suplimentul  la diplomă, în condiţiile reglementărilor specifice în vigoare. 

 

Art. 62 Absolvenţii care nu promovează examenul de licenţă/diplomă se clasifică separat, pe 

baza mediei generale de promovare a anilor de studii. 

 

Art. 63 (1) Anterior începerii probelor din cadrul examenului de licenţă/diplomă, studenţii 

trebuie să promoveze examenul de competenţă lingvistică, iar studenţii Facultăţii de Pompieri 

susţin un examen complex de specialitate. 

(2) Odată cu diploma de licenţă, absolvenţii Facultăţii de Poliţie, Facultății de Pompieri, 

Facultăţii de Jandarmi, Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi 

Administrative – programul de studii universitare de licenţă „Drept”, primesc şi diploma de 

ofiţer. 

(3) Absolvenţii care nu au promovat examenul de licenţă primesc, la cerere, un certificat de 

studii. 
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Secţiunea a 10-a  

Repartizarea absolvenţilor 

 

Art. 64 După finalizarea studiilor, absolvenţii sunt repartizaţi la  unităţile  beneficiare din 

cadrul MAI, din cadrul Ministerului Justiţiei – pentru studenţii specialităţii “Penitenciare” sau 

în alte structuri care fac obiectul protocoalelor încheiate în acest sens.  

 

Art. 65 (1) Repartizarea absolvenţilor se face pe baza opţiunilor acestora, în ordinea 

descrescătoare a mediilor generale de absolvire, în limita locurilor vacante comunicate de 

către unităţile operative beneficiare. 

(2) Repartizarea este obligatorie. Nu este permis refuzul locului atribuit conform criteriilor de 

repartizare. 

 



18 

 

CAPITOLUL IV 

 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE STUDENŢILOR. 

RESTRÂNGEREA UNOR DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI, PRECUM ŞI 

INTERDICŢIILE APLICABILE STUDENŢILOR 

 

Secţiunea 1  

Dispoziţii generale 

 

Art. 66 (1) Studenţii Facultăţii de Poliţie, Facultății de Pompieri, Facultăţii de Jandarmi, 

Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative – programul 

de studii universitare de licenţă „Drept” beneficiază de drepturile prevăzute în Codul 

studentului din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. 

(2) Studenţilor Facultăţii de Poliţie, Facultății de Pompieri, Facultăţii de Jandarmi, Facultăţii 

de Poliţie de Frontieră şi Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative – programul de studii 

universitare de licenţă „Drept”,  le revin obligaţiile şi le sunt aplicabile interdicţiile pe care le 

prevede acelaşi act normativ. 

 

Secţiunea a 2-a  

Drepturile studenţilor 

 

Art. 67 Pe lângă drepturile prevăzute în Codul Studentului, studenţii mai beneficiază de 

următoarele facilităţi: 

a) echivalarea îndeplinirii serviciului militar activ, pentru studenţii cetăţeni români ai 

Facultăţii de Poliţie, Facultății de Pompieri, Facultăţii de Jandarmi, Facultăţii de Poliţie de 

Frontieră şi Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative – programul de studii universitare 

de licenţă „Drept”,; 

b) să opteze, în limita locurilor, pentru anumite discipline opţionale de studiu; 

c) să opteze pentru specializare, la începutul anului de studii în care debutează pregătirea de 

specializare; 

d) să adreseze conducerii facultăţilor sau conducerii Academiei: propuneri, cereri şi sesizări, 

pentru îmbunătăţirea activităţii didactice sau a altor aspecte ale vieţii universitare. 

e) să participe la selecţiile organizate de Academie pentru derularea unor proiecte naţionale 

sau internaţionale pe linie de educaţie şi formare profesională. 

f) să fie cazaţi în căminele Academiei şi să servească masa la cantinele acesteia, respectiv să 

beneficieze de regimul decazarmării, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament.  

g) să urmeze cursurile unei singure alte unităţi de învăţământ superior, concomitent cu cele 

ale Academiei, fără a afecta procesul de pregătire în cadrul acestei instituţii sau să absenteze, 

pe motiv că are de îndeplinit obligaţii la o altă instituţie de formare profesională. 

h) decontarea anumitor cheltuieli, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 

Art. 68 (1) Studenţii beneficiază de consultaţii la toate disciplinele din planul de învăţământ. 

(2) Studenţii pot solicita individual consultaţii cadrelor didactice în intervalul de luni până 

vineri, de regulă, între orele 13,30 şi 15.30. 

Art. 69 Studentele beneficiază de concediu pentru sarcină şi lăuzie, respectiv pentru îngrijirea 

copilului, conform legii. 

Art. 70 Studenta care a devenit mamă, precum şi studenţii care dovedesc cu înscrisuri faptul 

că starea medicală nu le permite executarea obligaţiilor specifice statutului de student al 

Academiei, pot solicita suspendarea studiilor în condiţiile art. 21 alin. 1 şi alin. 2. 

 

Art. 71 (1) Studenţii au dreptul să-şi petreacă timpul liber prin activităţi care să respecte 

Regulamentul de ordine interioară, având la dispoziţie următoarele opţiuni: 
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a) participarea la diferite activităţi religioase, sportive sau culturale organizate în cadrul 

Academiei; 

b) participarea la diferite concursuri organizate pe domenii de specialitate; 

c) acces zilnic la fondul documentar al bibliotecilor al instituţiei; 

d) organizarea vizitelor, drumeţiilor, excursiilor la obiectivele turistice, culturale şi muzeistice 

din Bucureşti sau din alte localităţi, sub coordonarea şi îndrumarea  instructorului/cadrului 

didactic îndrumător; 

e) participarea la Balul Bobocilor; 

f) vizionarea unor spectacole şi a programelor T.V.; 

g) primirea vizitatorilor din afara Academiei în spaţiile special amenajate; 

h) odihnă. 

(2) Prin timp liber se înţelege intervalul special precizat prin programul orar al facultăţii, 

întocmit conform art. 17 alin.1. 

Art. 72 (1) Competiţiile sportive se desfăşoară în baza calendarului sportiv alcătuit de către 

Departamentul de Educație Fizică și se aprobă de către Rectorul Academiei sau de către 

Prorectorul cu atribuţiuni în domeniu. 

(2) Studenţii au dreptul să se înscrie în Asociaţia Sportivă „Academia de Poliţie”; în calitate 

de membru al acestei asociaţii, plătesc lunar o cotizaţie, care asigură cheltuielile necesare 

desfăşurării competiţiilor. Cuantumul acesteia se stabileşte de Adunarea Generală a 

Asociaţiei. 

(3) Competiţiile sportive se desfăşoară sub conducerea nemijlocită a cadrelor didactice din 

cadrul Departamentului de Educaţie Fizică, pe baza programelor întocmite, la propunerea 

Directorului acestui departament. 

(4) Pentru desfăşurarea competiţiilor, studenţii pot beneficia de echipament şi materiale 

sportive, corespunzător competiţiei, puse la dispoziţie de către Asociaţia Sportivă „Academia 

de Poliţie”/Departamentului de Educație fizică. 

(5) Toate competiţiile sportive vor fi supravegheate de către personal medical de  specialitate. 

Art. 73 Informaţiile de interes general, sunt aduse la cunoştinţă studenţilor în cadrul 

întâlnirilor cu aceştia sau prin afişarea lor pe panourile rezervate în acest sens ori prin 

intermediul site-ului oficial al Academiei. 

 

Art. 74 În activitatea didactică studenţii au acces la documente care conţin informaţii 

clasificate din clasa „secret de serviciu” sau “secret de stat”, după caz, respectându-se 

principiul “nevoii de a cunoaşte”, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale ce 

reglementează protecţia informaţiilor clasificate.  

 

Secţiunea a 3-a  

Obligaţiile studenţilor 

Art.75 Studenţii au următoarele obligaţii: 

a) să respecte prevederile Constituţiei şi ale cadrului legal şi normativ aplicabil; 

b) să fie loiali instituţiei, să susţină şi să contribuie, prin comportament şi performanţe 

profesionale, la promovarea imaginii şi întărirea prestigiului Academiei; 

c) să studieze şi să se preocupe de însuşirea  cunoştinţelor transmise şi de formarea 

aptitudinilor necesare viitoarei profesii; 

d) să păstreze bunurile instituţiei şi să folosească întregul patrimoniu, cu grijă deosebită, 

evitând producerea de pagube instituţiei sau altor persoane. 

e) să respecte prevederile normative referitoare la păstrarea secretului profesional, precum şi 

caracterului confidenţial al datelor obţinute în timpul activităţilor didactice, aplicaţiilor şi 

stagiilor de practică; 

f) să îndeplinească îndatoririle ce le revin în serviciul de permanenţă organizat în condiţiile 

normelor aplicabile; 
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g) să participe la misiunile specifice MAI, în condiţiile emiterii ordinului/dispoziţiei persoanei 

care are în subordine/coordonare Academia de Poliţie sau a reglementărilor interne aplicabile;  

h) să se prezinte la sediile Academiei sau în locurile stabilite, în termenele şi condiţiile 

stabilite prin reglementările normative în vigoare privind alertarea, mobilizarea şi stările 

excepţionale; 

 i) să participe la instructajele periodice organizate pe linia normelor igienico - sanitare sau ale 

altor norme de ordine interioară, precum şi pe cele ale sănătăţii şi securităţii muncii, protecţia 

mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor sau ale comportării pe timpul şederii în spaţiul 

universitar, pe timpul desfăşurării activităţilor didactice, aplicaţiilor, stagiilor de practică, 

misiunilor specifice, vacanţelor, permisiilor sau învoirilor şi să respecte prevederile acestora; 

j) să întreţină curăţenia în spaţiile interioare şi cele exterioare, aflate în folosinţă, conform 

repartizării, în timpul prevăzut prin programul orar şi/sau la dispoziţia/ordinul instructorului 

superior de an/comandatului de batalion; 

k) să respecte valorile promovate de către Academie, normele de convieţuire socială în spaţiul 

universitar şi în afara acestuia, să dea dovadă de respect  în relaţiile cu membrii comunităţii 

academice şi celelalte categorii de personal şi să acorde semnele exterioare de respect; 

l) să evite orice formă de violenţă şi agresivitate faţă de membrii comunităţii academice şi 

celelalte categorii de personal; 

m) să poarte regulamentar ţinuta de student, iar pe timpul desfăşurării acelor activităţi pentru 

care se permite portul ţinutei civile, aceasta să fie decentă; 

n) să aibă aplicate pe uniformă însemnele gradului deţinut şi pe cele ale anului de studii; 

o) să prezinte personalului din serviciul de permanenţă, la plecarea şi revenirea din/în 

Academie, carnetul de student şi legitimaţia de învoire/biletul de voie/ordinul de serviciu; 

p)  să îndeplinească/ execute dispoziţiile /ordinele  legale ale şefilor, întocmai şi la timp; 

q) studentele aflate în perioada de creştere şi îngrijire a copilului vor depune cererea de 

reluare a cursurilor universitare care va fi înaintată Rectorului Academiei cu cel puţin 30 zile 

înainte de începerea ultimului semestru/an parcurs şi neevaluat; 

r) să anunţe personalul de serviciu pe Academie/instructorul superior de an/comandantul de 

batalion, de îndată, în situaţia întârzierii la întoarcerea din vacanţe, permisii sau învoiri sau 

dacă în timpul liber/misiuni/vacanţe etc. au fost implicaţi în incidente/evenimente care au avut 

ca urmare tulburarea gravă a ordinii şi liniştii publice, accidente de circulaţie soldate cu 

victime sau pagube materiale sau dacă au fost depistaţi conducând autovehicule sub influenţa 

băuturilor alcoolice sau a altor substanţe psihoactive; 

s) să informeze instructorul superior de an/comandantul de batalion, în scris, imediat, la 

prezentarea în sediile Academiei despre dobândirea calităţii de suspect sau inculpat, precum şi 

despre măsurile procesual - penale dispuse ori hotărârile instanţelor penale pronunţate 

împotriva sa; 

t) să informeze imediat instructorulsuperior de an/comandantul de batalion sau ofiţerul de 

serviciu principal pe Academie, despre implicarea, în timpul petrecut în afara Academiei, în 

orice faptă sau situaţie contravenţională sau infracţională, accidente auto sau casnice, sau 

fapte care lezează prin implicaţiile lor calitatea de student al Academiei de Poliţie. 

 

Secţiunea a 4-a 

Restrângerea unor drepturi şi libertăţi, precum şi interdicţiile aplicabile studenţilor 

 

Art.76 Studenţilor le este interzis: 

a) să introducă şi/sau să difuzeze în Academie materiale care, prin conţinutul lor atentează la 

independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, sau care cultivă violenţa ori 

intoleranţa religioasă, ura de rasă sau orice alte manifestări de discriminare pe motive de 

etnie, religie, sex sau apartenenţă la orice categorie de minorităţi; 

b) să introducă sau să sustragă în/din instituţie arme, explozivi sau alte substanţe/materiale ce 

au regim special; 
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c) să organizeze sau să desfăşoare/participe la activităţi în care se face propagandă cu caracter 

rasial, xenofob sau politic; 

d) să încalce prevederile referitoare la accesul în spaţiul universitar; 

e) să aibă o atitudine incompatibilă cu calitatea de student; 

f) să întârzie/absenteze nemotivat de la activităţile didactice sau de la alte activităţi 

planificate/ordonate; 

g) să strângă sume de bani, bunuri sau alte valori cu ocazia desfăşurării prelegerilor, 

seminariilor, colocviilor, examenelor, sau pentru alte activităţi, în vederea obţinerii unor 

rezultate/avantaje necuvenite; 

h) să deţină şi/sau să utilizeze, fără aprobarea şefului structurii de securitate, în spaţiul sălilor 

de clasă, sălilor de predare, sălilor documentare sau în alte spaţii unde se desfăşoară activităţi 

de învăţământ: telefoane mobile, I.P.D.A.-uri, camere foto sau video, precum şi orice alte 

dispozitive care pot fotografia sau filma ori care constituie sau conţin medii de stocare; 

i) să fotografieze/filmeze activităţi ce intră sub incidenţa legislaţiei privind protecţia 

informaţilor clasificate ce se desfăşoară în spaţiul universitar, cu excepţia celor aprobate de 

către Rectorul Academiei, cu avizul Şefului structurii de securitate; 

j) să fotografieze/filmeze/înregistreze personalul Academiei în timpul desfăşurării 

activităţilor, fără acordul prealabil al acestora. 

k) să reproducă/multiplice fără drept, precum şi să scoată din perimetrul autorizat orice 

înscrisuri sau documente care conţin informaţii clasificate, potrivit legii; 

l) să introducă şi/sau să consume în Academie băuturi alcoolice, substanţe psihotice, precum 

şi orice alte substanţe interzise de lege sau care au regim special. 

m) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori sa desfăşoare propaganda 

în favoarea acestora; 

n) să exprime opinii sau preferinţe politice în spaţiul universitar sau în public; 

o) să candideze pentru autorităţile administraţiei publice locale, Parlamentul României şi 

pentru funcţia de Preşedinte al României; 

p) să exprime în public opinii contrare intereselor României; 

q) să declare sau sa participe la greve, precum şi la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau 

orice alte întruniri cu caracter politic; 

r) să adere la secte, organizaţii religioase sau la alte organizaţii interzise de lege; 

s) să exercite activităţi cu scop lucrativ de natura sa lezeze onoarea şi demnitatea de student al 

Academiei de Poliţie sau a instituţiei din care face parte; 

t) să deţină orice funcţie publică. 
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CAPITOLUL V 

 

STUDENŢII CU FUNCŢII DE CONDUCERE 

 

Art. 77 (1) Studenţii Facultăţii de Poliţie, Facultății de Pompieri, Facultăţii de Jandarmi, 

Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative – programul 

de studii universitare de licenţă „Drept” sunt numiţi în funcţiile de conducere prevăzute în 

prezentul regulament prin Dispoziţie Zilnică a Rectorului, în termen de 20 de zile de la 

începerea anului universitar. 

(2)  Studenţii cu funcţii de conducere se bucură de drepturile conferite de legislaţia în vigoare, 

potrivit statutului lor. 

(3)  Studenţii cu funcţii de conducere pot fi înlocuiţi din funcţie în cursul anului universitar, 

prin Dispoziţia Zilnică a Rectorului Academiei, la propunerea decanilor facultăţilor în urma 

consultării cu instructorii superiori de an/comandanţii de batalion. 

Art. 78 Studenţii pot fi numiţi în următoarele funcţii de conducere: 

a) student comandant/şef de clasă; 

b) student locţiitor comandant de pluton/şef de clasă; șefă de pluton – la formațiunea de 

studente 

c) student plutonier de companie/monitor de detaşament (similare); 

d) student plutonier major de batalion/monitor de an (similare). 

Art. 79 Studentul comandant/şef de grupă este şeful nemijlocit al întregului personal din 

grupă. 

 

Art. 80 Studentul comandant de grupă coordonează activităţile comune ale grupei şi răspunde 

de ordinea şi disciplina pe timpul desfăşurării acestora. 

 

Art. 82 Student locţiitor comandant de pluton/şef de clasă este şeful nemijlocit al 

studenţilor clasei din care face parte. 

 

Art. 83 Studentul şef de clasă coordonează activităţile comune şi răspunde de ordinea şi 

disciplina pe timpul desfăşurării acestora. 

 

Art. 84 Studentul şef de clasă are următoarele atribuţii: 

a) aduce la cunoştinţa studenţilor din subordine dispoziţiile/ordinele primite de la 

instructorii/comandanţii de formaţiuni/subunităţi; 

b) asigură un climat de linişte pe timpul vizionării cursurilor transmise prin sistemul de 

televiziune internă şi pe timpul studiului, dacă acesta se desfăşoară în sala de clasă; 

c) nu permite studenţilor să părăsească sala de clasă decât în cazurile stabilite prin programul 

orar şi să interzică desfăşurarea altor activităţi ce nu sunt legate de procesul instructiv – 

educativ; 

d) la începutul orelor de curs, la intrarea cadrului didactic care conduce activitatea, şeful 

clasei se adresează studenţilor cu formula: „Ridicaţi-vă” şi prezintă raportul, folosind 

formula: „Domnule/Doamnă …. (Gradul) …clasa… este pregătită pentru activitate”; 

e) verifică prezenţa studenţilor la activităţile de învăţământ şi o transmite cadrului didactic; 

f) păstrează catalogul clasei si îl prezintă la activităţile de învăţământ; 

g) aduce la cunoştinţa instructorului/comandantului de formaţiune/subunitate studenţii care au 

lipsit nemotivat de la activităţile planificate; 

h) urmăreşte menţinerea în stare optimă de funcţionare de către studenţi a bunurilor din 

dotare, iar când constată degradări, îl informează imediat pe instructorul de an/comandantul 

de formaţiune/subunitate; 
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i) pretinde studenţilor din clasă respectarea normelor privind consumul de energie electrică şi 

apă, precum şi alte cerinţe legate de buna păstrare şi folosire a spaţiilor, stării de fixaţie, 

bunurilor materiale etc. 

j) îl informează zilnic pe instructorul/comandantul de detaşament/subunitate cu toate 

problemele constatate de către superiori sau personalul de serviciu, referitoare la ordinea şi 

disciplina din clasă; 

k) urmăreşte respectarea disciplinei de către studenţii din cadrul clasei, portul regulamentar al 

ţinutei de către aceştia; 

l) în caz de alertare, la producerea unor calamităţi şi alte evenimente deosebite, adună 

studenţii clasei în timpul cel mai scurt, pe locul stabilit, cu materialele necesare, şi execută 

dispoziţiile ofiţerului de serviciu principal până la venirea instructorului/comandantului de 

detaşament/subunitate; 

m) îi informează pe şefii ierarhici despre problemele deosebite pe care studenţii clasei le au, 

starea sănătăţii acestora, eventualele probleme cu care studenţii clasei s-au confruntat pe 

timpul învoirilor, permisiilor şi vacanţelor; 

n) supraveghează întreţinerea armamentului şi-l informează pe instructorul/comandantul de 

detaşament/subunitate sau pe administratorul formaţiunii /batalionului despre orice neregulă 

constatată; 

o) supraveghează efectuarea curăţeniei în spaţiile interioare şi exterioare repartizate clasei şi 

ia neîntârziat măsuri de remediere atunci când constată deficienţe; 

p) urmăreşte respectarea de către studenţii clasei a regulilor de igienă individuală şi colectivă; 

q) urmăreşte încadrarea studenţilor clasei în programul orar; 

r) asigură prezenţa tuturor studenţilor clasei la adunările ordonate cu ţinuta şi asigurarea 

materială stabilită; 

s) pe timpul cât lipseşte, îşi numeşte înlocuitor la conducerea clasei pe unul dintre 

comandanţii de grupă; 

ş) execută dispoziţiile decanului facultăţii; 

t) monitorizează modul în care personalul din subordine execută dispoziţiile decanului 

facultăţii. 

Art. 85 (1) Student plutonier de companie/monitor de detaşament răspunde de executarea 

îndatoririlor de către toţi studenţii detaşamentului/companiei, de disciplina şi menţinerea 

ordinii interioare în detaşament/companiei, de păstrarea în deplină siguranţă a armamentului 

şi materialelor din folosinţă, în lipsa instructorului de detaşament/similiar. 

(2) Studentul monitor de detaşament/similar are următoarele atribuţii: 

a) aduce la cunoştinţa studenţilor din subordine dispoziţiile/ordinele primite de la 

instructorul/comandantul de detaşament/companie; 

b) asigură prezenţa studenţilor detaşamentului/companiei la activităţile planificate; 

c) urmăreşte respectarea programului orar de către studenţii detaşamentului; 

d) conduce personal unele activităţi administrativ–gospodăreşti (curăţenie generală, 

întreţinerea spaţiilor verzi sau a bazei sportive etc.); 

e) cunoaşte  performanţele obţinute în activitatea didactică şi de formare profesională a 

studenţilor şef de clasă sau şef de grupă din detaşament (companie); 

f) urmăreşte respectarea disciplinei de către studenţii detaşamentului/companiei, aspectul 

exterior, portul ţinutei şi respectarea regulilor de politeţe; 

g) îl informează zilnic pe instructorul de an/comandantul de detaşament/companie cu 

problemele constatate de personalul din serviciul de permanenţă referitoare la ordinea şi 

disciplina studenţilor detaşamentului/companiei; 

h) controlează modul de executare a serviciului de către studenţii numiţi în serviciul de 

permanenţă pe detaşament/companie; 

i) în caz de alertare, adună detaşamentul/compania în timpul cel mai scurt, pe locul indicat şi, 

prin şefii de clasă, verifică prezenţa, ţinuta, asigurarea materială şi-l informează pe 
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instructorul de detaşament/comandantul de companie sau, în lipsa acestuia, pe ofiţerul de 

serviciu principal; 

j) dimineaţa, la sosirea instructorului/comandantului de detaşament/companie, îl informează 

cu toate problemele constatate de superiori sau personalul de serviciu, referitoare la ordinea şi 

disciplina din detaşament/companie, precum şi orice probleme deosebite pe linia încadrării 

studenţilor detaşamentului/companiei în program; 

k) stabileşte responsabilităţi, controlează menţinerea curăţeniei în spaţiile 

detaşamentului/companiei şi ia neîntârziat măsuri pentru menţinerea acesteia în spaţiile 

interioare şi pe sectoarele exterioare repartizate studenţilor detaşamentului/companiei; 

l) urmăreşte respectarea de către studenţii detaşamentului/companiei a regulilor de igienă 

individuală şi colectivă, respectarea regulilor de sănătate şi securitate a muncii, protecţia 

mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor; interzice studenţilor să fumeze în alte locuri 

decât cele stabilite; 

m) asigură prezenţa tuturor studenţilor detaşamentului/companiei la adunările ordonate, cu 

ţinuta şi asigurarea materială stabilită; 

n) urmăreşte menţinerea unui climat civilizat la sala cu mese; 

o) urmăreşte intrarea la timp a studenţilor la orele de curs, respectarea timpului de pauză şi 

efectuarea curăţeniei pe holuri, în grupurile sanitare, în faţa pavilioanelor claselor şi 

amfiteatrelor ; 

p) este obligat să cunoască permanent situaţia răspândirilor studenţilor din 

detaşament/companie; 

q) seara, verifică curăţenia în spaţiile detaşamentului şi asigură stingerea luminii, în 

dormitoare, la ora stabilită prin programul orar; 

r) solicită studenţilor din detaşament/companie respectarea regulilor privind consumul de 

energie electrică şi apă, precum şi alte cerinţe legate de buna păstrare şi folosire a spaţiilor, 

starea de fixaţie, bunurile materiale etc. 

s) pe timpul cât lipseşte, îşi numeşte ca înlocuitor pe unul dintre şefii de clasă; 

ş) execută dispoziţiile decanului facultăţii; 

t) monitorizează modul în care personalul din subordine execută dispoziţiile decanului 

facultăţii. 

Art. 86 Student plutonier major de batalion/monitor de an asigură executarea corectă a 

îndatoririlor de către studenţii din cadrul anului/batalionului şi supraveghează disciplina şi 

menţinerea ordinii interioare, precum şi întreţinerea armamentului şi a celorlalte materiale din 

cadrul formaţiunii de studenţi. 

 

Art. 87 Studentul monitor de an de învăţământ/similar are următoarele atribuţii: 

a) conduce activităţile prevăzute în programul orar, în lipsa instructorului superior de 

an/comandantului de batalion;  

b) aduce la cunoştinţa studenţilor din subordine dispoziţiile/ordinele 

primite de la instructorii superiori/ comandanţii de batalion; 

c) urmăreşte şi asigură încadrarea în program a studenţilor anului/batalionului; 

d) urmăreşte întreţinerea şi exploatarea corectă a spaţiilor repartizate, menţinerea curăţeniei în 

sectoarele destinate anului/batalionului precum şi aplicarea măsurilor de sănătate şi securitate 

a muncii, protecţia mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor; 

e) urmăreşte portul regulamentar al ţinutei de către studenţii anului/batalionului şi respectarea 

de către aceştia a regulilor de politeţe, intervine pentru remedierea deficienţelor constatate; 

f) dimineaţa, la sosirea la serviciu a instructorului superior/comandantului de batalion, îl 

informează despre problemele constatate de personalul din serviciul de permanenţă cu privire 

la ordinea şi disciplina din anul/batalionul respectiv; 

g) conduce personal unele activităţi administrativ–gospodăreşti (curăţenie generală, 

întreţinerea spaţiilor verzi sau a bazei sportive etc.); 

h) să cunoască studenţii cu funcţie de comandă din an/batalion; 
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i) urmăreşte respectarea de către studenţii anului/batalionului a regulilor de igienă individuală 

şi colectivă; 

j) asigură prezenţa studenţilor anului/batalionului la adunările dispuse, cu efectivul complet, 

cu materialele ordonate, în locul şi la ora stabilită; 

k) este obligat să cunoască permanent situaţia răspândirilor studenţilor din an/batalion prin 

comunicarea transmisă de studenţii şefi de detaşament/de clasă; 

l) este obligat să pretindă studenţilor din an respectarea regulilor privind consumul de energie 

electrică şi apă, precum şi alte cerinţe legate de buna păstrare şi folosire a spaţiilor, starea de 

fixaţie, bunurile materiale etc.; 

m) în caz de alertare dispune deplasarea detaşamentelor/companiilor pe locul de adunare cu 

armamentul şi materialele stabilite;  

n) execută dispoziţiile ofiţerului principal de serviciu până la sosirea în Academie a unuia 

dintre instructori/comandanţi; 

o) pe timpul cât lipseşte din Academie, numeşte înlocuitor un student şef de 

detaşament/similar; 

p) execută dispoziţiile decanului facultăţii; 

r) monitorizează modul în care personalul din subordine execută dispoziţiile decanului 

facultăţii. 
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CAPITOLUL VI  

 

RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI DISCIPLINARE 

Secţiunea 1 

 

Recompense acordate studenţilor 

 

 

Art. 88 Recompensele se acordă pentru: 

a) acte de eroism, curaj, devotament şi iniţiativă manifestate în îndeplinirea misiunilor sau 

stagiilor de practică;  

b) rezultate foarte bune obţinute constant la învăţătură;  

c) rezultate foarte bune la concursurile profesionale, cultural-sportive interne şi internaţionale;  

d) realizări remarcabile în creaţia ştiinţifică şi tehnică;  

e) fapte deosebite în acţiunile de salvare a populaţiei şi a bunurilor; 

f) îndeplinirea exemplară a sarcinilor primite; 

g) rezultate excepţionale la absolvirea programului de studii;   

h) implicarea în activităţile circumscrise cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi manifestărilor 

ştiinţifice universitare;  

i) implicarea în activităţile ştiinţifice desfăşurate la nivelul departamentelor, facultăţilor sau 

Academiei;  

j) alte activităţi care constituie exemple demne de urmat de către ceilalţi studenţi sau care 

contribuie la promovarea imaginii facultăţii ori Academiei. 

Art. 89 Recompensele ce se acordă studenţilor sunt:  

a) mulţumiri scrise/verbale; 

b) permisii de merit; 

c) premii în bani sau obiecte - se acordă în conformitate cu normele legale. Obiectele, pe 

care se pot grava înscrisuri, pot fi de utilitate personală sau simbolice; 

d) expunerea fotografiei la panoul de onoare al subunităţii/batalionului; 

e) fotografierea lângă Drapelul unităţii desfăşurat – ulterior, fotografia se afişează la 

panoul de onoare al Academiei/detaşamentului/batalionului; 

f) evidenţierea în faţa formaţiunii de studenţi sau a Consiliului facultăţii; 

g) scrisori de mulţumire – adresate părinţilor, soţului/soţiei sau, după caz, altei rude a 

studentului recompensat; acestea pot însoţi o altă recompensă ; 

h) burse de merit - se acordă studenţilor în funcţie de rezultatele la învăţătură, 

comportament, şi la alte activităţi de cercetare ştiinţifică, cultural-artistice şi sportive, conform 

metodologiilor în vigoare; 

i) diplome de merit sau distincţii; 

j) însemne onorifice (ecusoane, insigne etc.) - se acordă în urma concursurilor de 

specialitate, competiţiilor sportive sau cultural-educative, pentru rezultate deosebite în 

activitatea universitară şi ca urmare a îndeplinirii unor misiuni deosebite; 

k) conferirea unor titluri de onoare sau decoraţii – se conferă pentru servicii excepţionale 

aduse statului român, pentru acte de eroism, conform legii; 

l) citarea prin Dispoziţie Zilnică a Rectorului Academiei; 

m) înscrierea pe placa de onoare a gradului, numelui şi prenumelui studenţilor şefi de 

promoţie se acordă şefilor de promoţie, la absolvirea studiilor; 

n) înaintarea în gradul următor-se acordă în funcţie de rezultatele la învăţătură şi situaţia 

disciplinară, la promovarea anului de studiu. 

o) ridicarea unei sancţiuni disciplinare acordate anterior – determină încetarea imediată a 

valabilităţii sancţiunii disciplinare şi a efectelor ei. Este recomandabil ca ridicarea unei 

sancţiuni disciplinare să preceadă acordarea altei recompense. 
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Art. 90 (1) Recompensele se acordă de către decanul facultăţii la propunerea cadrelor 

didactice din Academie, a şefilor/instructorilor superiori/comandaţilor de batalion sau din 

oficiu. 

(2) Recompensele pot fi acordate şi de Rector prin Dispoziţie zilnică. 

(3) Recompensa „ridicarea unei sancţiuni disciplinare acordate anterior” poate fi acordată 

numai de către persoana care a aplicat sancţiunea, sau de persoanele ierarhic superioare 

acesteia. 

(4) Recompensele se acordă fără părtinire, diferenţiat şi, după caz, individual sau în grup. 

(5) Pentru aceeaşi faptă se acordă o singură recompensă. 

(6) Evidenţa recompenselor se ţine la nivel de subunitate, în dosarul cu starea şi practica 

disciplinară. 

(7) Recompensele se consemnează de către instructorul superior de an/comandantul de 

batalion în fişele individuale de cunoaştere ale studenţilor. 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Abateri şi sancţiuni disciplinare aplicate studenţilor 

Art. 91 (1) Abaterea disciplinară constituie singurul temei juridic al răspunderii disciplinare.  

(2) Sancţiunile disciplinare ce se pot aplica studenţilor sunt: 

a) avertisment; 

b) avertisment scris; 

c) retrogradarea în grad; 

d) înlocuirea din funcţia de conducere; 

e) suspendarea bursei de merit pe o perioadă de la una la trei luni; 

f) preaviz de exmatriculare; 

g) exmatricularea.   

 

Art. 92 (1) Principalele abateri săvârşite de studenţi care se sancţionează disciplinar, sunt: 

a) abateri privind compromiterea sau lezarea onoarei şi demnităţii de student prin: 

1. folosirea de practici disciplinare neregulamentare sau abuzul de autoritate, în cazul 

studenţilor cu funcţii de conducere; 

2. prezentarea cu rea credinţă de rapoarte, scrisori, cereri ori sesizări individuale sau de 

petiţii în grup, neconforme cu realitatea; 

3. tulburarea ordinii şi liniştii publice sau a ordinii interioare; 

4. refuzul de a se legitima la cererea comandanţilor şi superiorilor în grad sau a persoanelor 

cu drept de control;  

5. lipsa de respect manifestată faţă de membrii comunităţii academice, 

comandanţi/instructori şi faţă de autorităţi;    

6. nerespectarea normelor de convieţuire în instituţie şi societate,în situaţia în care se 

prejudiciază imaginea Academiei; 

7. nerespectarea regulilor de igienă individuală şi colectivă; 

8. manifestarea, în public, a opiniilor care ar prejudicia sau compromite imaginea Academiei, 

a M.A.I. sau a altor instituţii publice; 

9. nerespectarea dispoziţiilor legale privind exprimarea opiniilor politice; 

10. difuzarea unor materiale cu caracter obscen; 

11. apariţia în posturi indecente în diferite reviste, pe site-uri sau în public; 

12. strângerea de sume de bani, bunuri sau alte valori pentru activităţile de protocol, cu ocazia 

desfăşurării prelegerilor, seminariilor, colocviilor, examenelor sau pentru alte activităţi; 

13. oferirea sau trimiterea de cadouri instructorilor (şefilor) sau superiorilor în grad/funcţie. 

14. scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereţii clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de 

folosinţă comună aflate în interiorul ori în afara Academiei  sau deteriorarea prin orice 

mijloace a acestora.  

15. prezentarea în Academie în vădită stare de beţie; 
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16. introducerea sau consumul fără drept, în incinta Academiei a băuturilor alcoolice; 

17. tentativa dovedită de fraudă la examene, colocvii, proiecte şi lucrări practice. 

 

b) abateri în exercitarea atribuţiilor funcţionale:  

1. neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor;  

2. neglijenţă în menţinerea permanentă a ordinii şi curăţeniei în spaţiile interioare şi exterioare 

date în folosinţă; 

3. neglijenţă în întreţinerea armamentului şi tehnicii specifice sau întrebuinţarea acestora fără 

autorizare ori fără aprobare;  

4. ruperea de sigilii sau deschiderea neautorizată a corespondenţei oficiale; 

5. introducerea fără aprobare a unei persoane neautorizate, în Academie; 

6. blocarea căilor de acces în spaţiile Academiei; 

7. încălcarea regulilor privind confidenţialitatea activităţilor profesionale; 

8. degradarea sau distrugerea, cu intenţie, a  unor bunuri materiale din patrimoniul Academiei 

sau terţilor; 

9. utilizarea telefoanelor mobile şi a altor mijloace tehnice de comunicare la distanţă în timpul 

activităţilor didactice, fără acordul cadrului didactic, precum şi deţinerea în locurile unde este 

interzisă folosirea acestora;  

10. încălcarea prevederilor ce reglementează utilizarea actelor de identificare specifice şi/sau 

a portului ţinutei. 

 

c) abateri de la regulile de îndeplinire a misiunilor/activităţilor: 

1. absenţa nejustificată din Academie, până la 24 de ore;  

2. întârzierea / absenţa nemotivată, în mod repetat, de la activităţile din programul orar al 

Academiei ori de la alte activităţi stabilite;  

3. întârzieri în executarea sau transmiterea ordinelor / dispoziţiilor primite;  

4. neîndeplinirea misiunii, din motive culpabile, în condiţiile ordonate; 

5. nerespectarea atribuţiilor în executarea serviciului de permanenţă; 

6. sustragerea de la îndeplinirea serviciului sau de la desfăşurarea activităţilor administrative; 

7. nerespectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, protecţie a mediului şi a celor de 

prevenire şi stingere a incendiilor; 

8. părăsirea fără aprobare a Academiei sau a locului de dispunere (tabere, misiuni, stagii de 

practică etc.); 

9. pătrunderea fără autorizare într-un loc cu acces limitat, semnalizat sau cunoscut în acest 

sens. 

10. instigarea altor studenţi sau favorizarea acestora la săvârşirea de fapte care constituie 

abateri disciplinare;  

11.încălcarea dispoziţiilor rectorului, decanului sau instructorilor superiori de 

an/comandanţilor de batalion. 

Art. 93 (1) Constituie, de asemenea, abateri disciplinare următoarele fapte: 

1. aducerea şi difuzarea în Academie de materiale care, prin conţinutul lor, atentează la 

independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care instigă la violenţa şi 

intoleranţa; 

2. săvârşirea unor acte de violenţă fizică împotriva oricărui membru al comunităţii 

universitare; 

3. provocarea sau participarea voluntară la tulburarea ordinii şi liniştii publice, în spaţiul 

universitar; 

4. prezentarea sub influenţa substanţelor psihoactive, introducerea ori consumul, în incinta 

Academiei unor asemenea  substanţe interzise de lege sau care au regim special; 

5. părăsirea incintei Academiei fără drept, precum şi pătrunderea/părăsirea în/din incinta 

Academiei prin orice mod/loc decât cele autorizate; 
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6. întrebuinţarea de cuvinte sau gesturi ameninţătoare, obscene sau insultătoare la adresa 

membrilor comunităţii academice, personalului Academiei sau a reprezentanţilor autorităţilor 

ori instituţiilor publice; 

7. nerespectarea prevederilor legale privind informaţiile clasificate; 

8. apartenenţa la secte sau organizaţii ilegale; 

9. apartenenţa la partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori desfăşurarea propagandei 

prin orice mijloace sau alte activităţi în favoarea acestora ori a unui candidat independent 

pentru funcţii publice; 

10. depunerea candidaturii pentru a fi ales în administraţia publică locală sau în Parlamentul 

României ori în calitate de Preşedinte al României; 

11. declararea sau participarea la grevă; 

12. instigarea altor studenţi sau favorizarea acestora la săvârşirea de fapte care constituie 

abateri disciplinare grave;  

13.  sustragerea de bani, bunuri şi obiecte de la colegi sau din patrimoniul Academiei;  

14. deţinerea şi utilizarea telefoanelor mobile şi a altor mijloace tehnice de comunicare la 

distanţă, la examene sau concursuri; 

15. frauda la examene, colocvii, proiecte şi lucrări practice; 

16. nerespectarea prevederilor privind fumatul în spaţii închise; 

17. participarea sau aderarea la manifestări contrare legii ori  exprimarea în public a  unor 

opinii discriminatorii, faţă de anumite persoane, grupuri de persoane sau entităţi sociale. 

 

(2) Constituie abateri disciplinare şi: 

1. încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 75 din prezentul Regulament; 

2. nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art. 76 din prezentul Regulament; 

3. nerespectarea dispoziţiilor privind ordinea interioară prevăzute în Capitolul VII, Secţiunea I 

,,Relaţii de subordonare. Darea şi executarea dispoziţiilor / ordinelor”; 

4. nerespectarea dispoziţiilor privind ordinea interioară prevăzute în Capitolul VII, Secţiunea 

a II-a ,,Reguli de comportare a studenţilor”; 

5. nerespectarea dispoziţiilor privind ordinea interioară prevăzute în Capitolul VII, Secţiunea 

a III-a ,,Cazarea studenţilor în Academia de Poliţie”; 

6. nerespectarea dispoziţiilor privind ordinea interioară prevăzute în Capitolul VII, Secţiunea 

a IV-a ,,Studenţii decazarmaţi ”; 

7. nerespectarea dispoziţiilor privind ordinea interioară prevăzute în Capitolul VII, Secţiunea 

a V-a ,,Ţinuta stundenţilor”; 

8. nerespectarea dispoziţiilor privind ordinea interioară prevăzute în Capitolul VII, Secţiunea 

a VI-a ,,Studiu individual”; 

9. nerespectarea dispoziţiilor privind ordinea interioară prevăzute în Capitolul VII, Secţiunea 

a VIII-a ,,Asistenţa de sănătate”; 

10. nerespectarea dispoziţiilor privind ordinea interioară prevăzute în Capitolul VII, Secţiunea 

a XII-a ,,Rapoarte (cereri)”; 

11. nerespectarea dispoziţiilor privind ordinea interioară prevăzute în Capitolul VII, Secţiunea 

a XIII-a ,,Protecţia informaţiilor clasificate”. 

Art. 94 (1) Faptele de la art. 92 şi art. 93 constituie abateri disciplinare dacă nu au fost 

săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate contravenţii sau 

infracţiuni.  

(2) Declanşarea şi desfăşurarea procedurii disciplinare  se suspendă până la rămânerea 

definitivă a hotărârii instanţei de judecată.    

(3) În situaţia în care fapta săvârşită are caracter penal/contravenţional şi, pe lângă aceasta, a 

comis şi alte abateri disciplinare, pentru acestea din urmă operează procedura disciplinară 

obişnuită. 
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(4) Dacă nu sunt întrunite condiţiile pentru angajarea răspunderii penale/contravenţionale, iar 

fapta studentului poate fi încadrată ca abatere disciplinară se va declanşa procedura 

disciplinară, conform prezentului regulament. 

(5) Existenţa răspunderii penale/contravenţionale/materiale a faptei săvârşite nu înlătură 

răspunderea disciplinară. 

 

Art. 95 (1) Sancţiunea disciplinară aplicabilă se stabileşte gradual, în raport cu gravitatea 

abaterii disciplinare săvârşite de student, numai după ce s-a probat vinovăţia celui/celei în 

cauză, avându-se în vedere următoarele:  

a) împrejurările în care a fost săvârşită fapta ce constituie abatere disciplinară; 

b) gradul de vinovăţie a studentului/studentei; 

c) consecinţele abaterii disciplinare, precum şi diligenţele celui/celei în cauză, depuse pentru 

limitarea/eliminarea acestora; 

d) comportarea generală a studentului/studentei; 

e) atitudinea şi conduita celui/celei în cauză pe timpul  cercetării disciplinare, după caz. 

f) sancţiunile disciplinare aplicate anterior acestuia/acesteia. 

(2) În cazul săvârşirii concomitente de către acelaşi student a mai multor abateri disciplinare 

se aplică o singură sancţiune, cu respectarea principiului gradualităţii. 

(3) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 91 alin. (2), lit. a)-f) se radiază în termen de 6 luni 

de la aplicare. 

 

Art. 96 (1) Sancţiunile disciplinare prevăzute de art. 91 alin. 2 lit. c) - g) pot fi dispuse numai 

după efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile, de către comisia de disciplină.  

(2) În sensul alin. (1), Consiliul facultăţii stabileşte componenţa Comisiei de cercetare 

disciplinară prealabilă formată din 3 sau 5 membri, astfel: 

a) preşedinte – un cadru didactic, membru al Consiliului facultăţii; 

b) membri – un student membru al Consiliului facultăţii şi unu sau 3 cadre didactice. 

 

(3) Activitatea comisiei are la bază următoarele principii: 

a) prezumţia de nevinovăţie;  

b) dreptul la apărare;  

c) celeritatea cercetării;  

d) contradictorialitatea.  

e) principiului gradualității. 

(4) În vederea desfăşurării cercetării, comisia va convoca studentul în scris, precizându-se 

data, ora şi locul desfăşurării activităţii comisiei. 

(5) Prezenţa studentului în faţa comisiei de disciplină este obligatorie. Neprezentarea 

studentului la convocarea făcută în condiţiile alin. 4, fără un motiv întemeiat nu suspendă 

cercetarea disciplinară prealabilă şi dă dreptul comisiei să continue procedura.  

(6) În perioada internării în spital, în timpul vacanţelor sau al permisiilor, în stagiul de 

practică, precum şi în perioada efectuării concediului medical de către studentul în cauză, 

cercetarea disciplinară se suspendă.  

(7) În cursul cercetării disciplinare prealabile, conform principiilor reglementate la alin. 3, 

studentul are dreptul să fie asistat de către un alt student sau de către un cadru didactic ales, să 

formuleze şi să susţină apărările, să propună toate probele pe care le consideră necesare. 

(8) Comisia de disciplină cercetează împrejurările săvârşirii faptei şi pe baza unei hotărâri 

motivate, adoptate cu majoritatea simplă a membrilor comisiei, constată vinovăţia sau 

nevinovăţia celui/celei în cauză şi propune sancţiunea aplicabilă, după caz. 

(9) Hotărârea motivată a Comisiei cuprinde: descrierea faptei ce constituie abatere 

disciplinară, persoanele implicate, încadrarea juridică a faptelor reţinute cu indicarea probelor 

şi a dovezilor pe care se întemeiază, aprecieri privind modul de apărare, atitudinea şi conduita 

studentului cercetat, constatarea privind vinovăţia/nevinovăţia persoanei în cauză, precum şi 

propunerea sancţiunii aplicabile.  
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(10) În cazul aplicării sancţiunilor disciplinare prevăzute la art. 91 alin. 2 lit. c) – g), în baza 

Raportului motivat al Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă, Consiliul stabileşte 

sancţiunea prin hotărâre, în temeiul căreia decanul facultăţii emite Decizia de sancţionare 

(conform modelului de la anexa 1). 

(11) În cazul propunerii aplicării sancţiunii de exmatriculare (întocmită conform modelului de 

la anexa 2) Comisia de disciplină va trimite Consiliului Facultăţii, în termen de 2 zile 

lucrătoare de la data adoptării, hotărârea prevăzută la alin. 8, precum şi dosarul cauzei.  

(12) Consiliul Facultăţii va confirma, respectiv infirma, după caz, hotărârea comisiei de 

disciplină. În termen de 2 zile lucrătoare, consiliul facultăţii va transmite Senatului Academiei 

hotărârea de confirmare/infirmare, precum şi dosarul cauzei. 

(13) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului şi a hotărârii de 

confirmare/infirmare prevăzută la alin.11, Senatul va adopta  hotărârea privind aplicarea sau 

nu a sancţiunii disciplinare a exmatriculării. În hotărârea de exmatriculare va fi prevăzută, 

după caz şi obligativitatea restituirii cheltuielilor de întreţinere pe perioada şcolarizării, cu 

respectarea prevederilor în vigoare. 

(14) În cel mult 2 zile lucrătoare de la adoptarea hotărârii de  aplicare a sancţiunii disciplinare 

a exmatriculării, Preşedintele Senatului  transmite hotărârea şi dosarul cauzei Serviciului 

Management Resurse Umane pentru emiterea deciziei de exmatriculare. 

(15) Decizia de exmatriculare prevăzută la alin. 14 se întocmeşte de către personalul 

specializat din cadrul Serviciului Management Resurse Umane şi se semnează de către 

Rectorul Academiei, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii hotărârii 

Senatului Universitar. 

(16) Deciziile de sancţionare disciplinară se comunică, în scris, celor în cauză. 

Art. 97 (1) Sancţiunile se aplică de către decanul facultăţii la propunerea cadrelor didactice 

din Academie, a instructorilor superiori/comandaţilor de batalion sau din oficiu. 

(2) Sancţiunile disciplinare pot fi aplicate şi de Rector prin Dispoziţie zilnică. 

(3) Sancţiunile disciplinare se contestă la Consiliul facultăţii, cu excepţia sancţiunii de 

exmatriculare prevăzută de art. 91 alin. 2 lit. h), care se contestă la Senatul Universitar. 

(4) În cazul constatării unei fapte de indisciplină a unui student, de către un cadru din 

Academia de Poliție, acesta din urmă va reține carnetul studentului/legitimația, și va informa 

comandantul/instructorul acestuia, odată cu predarea documentului de legitimare. 

 

Art. 98 (1) Decizia de sancţionare pentru sancţiunile disciplinare prevăzute de art. 91 alin. 

(2), cu excepţia lit. h), va fi emisă în termen de cel mult 60 de zile de la data sesizării 

Decanului facultăţii, conform prevederilor art. 96 alin. (2). 

(2) Decizia de exmatriculare se emite cu respectarea termenelor prevăzute la art. 96 alin. (11) 

- (15), dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

(3) Perioada internării în spital, precum şi cea a efectuării concediului medical de către 

studentul în cauză suspendă termenele prevăzute la alin.1 şi alin. 2.   

(4) Decizia de exmatriculare cuprinde, în mod obligatoriu: 

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară sau a faptei care, fără să constituie 

abatere disciplinară, atrage exmatricularea, după caz; 

b) precizarea prevederilor din lege, actele normative interne şi/sau din prezentul regulament, 

după caz, care au fost încălcate de student; 

c) temeiul de drept în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară; 

d) menţiuni referitoare la obligativitatea restituirii cheltuielilor de întreţinere pe perioada 

şcolarizării; 

e) data şi, după caz, gradul militar cu care este trecut în rezervă studentul exmatriculat, dacă 

această măsură este aplicată după promovarea Anului I de studii. 

f) termenul în care exmatricularea poate fi contestată; 

g) instanţa competentă la care exmatricularea poate fi contestată. 

(5) Decizia de exmatriculare se comunică în scris studentului în cel mult 5 zile lucrătoare de 

la data emiterii. 
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(6) Studentul sancţionat se poate adresa instanţei de contencios administrativ. 

Art. 99 Dacă faptele care fac obiectul cercetării disciplinare prealabile constituie infracţiuni, 

Academia va sesiza  de îndată organul de urmărire penală. 

 

Art.  100 (1) Nivelul disciplinei se analizează la fiecare structură în cadrul activităţii de 

evaluare periodică, astfel:  a) la clasă/pluton - zilnic; 

b) la detaşament/companie - săptămânal; 

c) la an de studiu/batalion - semestrial; 

d) la nivel de facultate - la sfârşitul anului de învăţământ. 

(2) Evidenţa sancţiunilor disciplinare se ţine la nivel de an de 

studiu/batalion/detaşament/companie în dosarul cu starea şi practica disciplinară. 

(3) Raportul privind analiza prevăzută la alin. 1 lit. b) se întocmeşte pentru o săptămână, de 

luni până vineri, în mod detaliat pe zile, de către monitorul de an, care o va prezenta decanului 

în fiecare zi de luni. 

(4) Dacă în urma raportului prevăzut la alin. 3 decanul apreciază că nivelul disciplinei nu se 

încadrează în parametrii manageriali ai facultăţii, acesta poate dispune suspendarea facilităţii 

prevăzută la art. 158 alin 3, pentru o perioadă proporţională cu gravitatea situaţiei. 

Art. 101 Sancţiunile disciplinare se vor consemna de către instructorul superior de 

an/comandantul de batalion  în fişele de evidenţă individuale ale studenţilor. 
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CAPITOLUL VII  

 

ORDINEA INTERIOARĂ 

 

Secţiunea 1  

Relaţiile de subordonare. Darea şi executarea dispoziţiilor/ordinelor 

 

Art. 102 (1) Relaţiile de acest tip se statornicesc prin sistemul de conexiuni interumane 

determinat de specificitatea activităţii desfăşurate, în limitele regulilor impuse de activitatea 

Academiei de Poliţie. Ele se bazează pe siguranţă, încredere şi respect, se obţin şi se 

consolidează prin activităţile de pregătire permanentă şi prin îndeplinirea îndatoririlor. 

(2) Esenţa acestor relaţii se află în nevoia de reacţie promptă,  tenace şi necondiţionată, în 

orice situaţie, iar forma lor concretă de manifestare se regăseşte în subordonarea ierarhică 

conştientă şi desfăşurarea tuturor activităţilor în baza unor planuri sau acţiuni unitare rapide, 

fundamentate prin dispoziţie/ordin, ca instrument exclusiv al practicii şi ca expresie 

nemijlocită a legii. 

Art. 103 După funcţia pe care sunt încadraţi, cadrele şi studenţii Academiei sunt, unii faţă de 

alţii, şefi/comandanţi, subordonaţi şi egali în funcţie. 

 

Art. 104 Instructorul superior de an/comandantul de batalion este şef nemijlocit al studenţilor, 

iar persoanele cu funcţii superioare acestuia sunt şefi direcţi.  

 

Art. 105 (1) Dispoziţia/ordinul este o prevedere imperativă, dată în conformitate cu actele 

normative şi stă la baza oricărei activităţi în Academie. 

(2) Şefii au dreptul să dea dispoziţii/ordine şi sunt obligaţi să controleze executarea lor. 

Aceştia poartă întreaga răspundere pentru legalitatea şi urmările dispoziţiilor date.  

(3) Dacă dispoziţia/ordinul primită/primit nu este legală/legal, studentul este obligat să 

raporteze verbal persoanei de la care o primeşte, indicând prevederile legale pe care le 

încalcă.  

Art. 106 (1) Pe linie de subordonare, dispoziţiile se dau, de regulă, prin decanul facultăţii şi 

instructorul superior de an/comandantul de batalion. 

(2) În situaţii deosebite, când un superior dă o dispoziţie unui student în mod direct, studentul 

care a primit dispoziţia o execută şi îl informează de îndată decanul facultăţii şi instructorul 

superior de an/comandantul de batalion. 

(3) După primirea dispoziţiei/ordinului studentul răspunde: “Am înţeles!”, apoi trece la 

executarea acesteia/acestuia. Dacă nu a înţeles dispoziţia/ordinul primită/primit raportează: 

“Nu am înţeles. Vă rog să repetaţi dispoziţia/ordinul.”. După executarea sarcinilor primite, 

studentul este obligat să raporteze de îndeplinire persoanei care i-a dat dispoziţia/ordinul. 

Art. 107 (1) Când un student este în curs de executare a unei dispoziţii/ordin şi primeşte de la 

un superior o altă dispoziţie/ordin, care împiedică executarea dispoziţiei primite anterior, 

raportează despre aceasta celui care i-a dat noua dispoziţie/ordin, iar dacă acesta îşi menţine 

dispoziţia dată, studentul o execută. 

(2) După executarea noii dispoziţii/ordin, studentul raportează atât superiorului care a dat-o, 

cât şi instructorului (cadrului didactic) care a dat prima dispoziţie/ordin. 

 

Secţiunea a 2-a  

Reguli de comportare a studenţilor 

Art. 108 (1) Salutul constituie un semn de onoare şi respect, pe care studenţii sunt obligaţi să 

îl acorde personalului instituţiei, precum şi unii faţă de alţii. 

(2) Studenţii pot saluta cu capul acoperit sau descoperit, după caz. 

(3) Salutul se execută individual, din proprie iniţiativă, în următoarele situaţii: 

a) la activităţi festive/oficiale 
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b) când se intonează Imnul naţional al României sau al altor state; 

c) la trecerea Drapelului de luptă ; 

d) la darea raportului; 

e) la prezentarea în faţa superiorului; 

f) la trecerea pe lângă personalul cu grade militare /poliţieneşti al instituţiei; 

g) ca răspuns la salutul altui coleg sau inferior în funcţie/grad; 

h) cortegiilor funerare însoţite de trupe, la întâlnirea cu acestea. 

(4) Studentul nu salută în următoarele situaţii: 

a) când se află la conducerea autovehiculului; 

b) când lucrează şi darea salutului poate produce accidente; 

c) când este pe aliniamentul de tragere sau pe timpul executării unor tratamente medicale; 

d) când se află într-un locaş de cult; 

e) când se află la servitul mesei. 

Art. 109 Când sunt în uniformă, studenţii salută superiorii prin ducerea energică a mâinii 

drepte la coifură (şapcă, beretă etc), iar când sunt descoperiţi, prin ducerea energică a mâinii 

drepte la tâmplă, concomitent cu întinderea mâinii stângi pe lângă corp.  

 

Art. 110 (1) Pentru superiorii poliţişti sau militari, studenţii vor folosi următoarea formulă de 

salut: “Să trăiţi, domnule (doamnă)....(gradul) !”. 

(2) Pentru personalul civil, studenţii vor folosi formula de salut: ”Bună ziua, 

domnule/doamnă/!” 

(3) Când sunt în ţinută civilă salutul individual se efectuează prin adoptarea unei poziţii 

decente, studenţii rostind  formula de salut, conform alin.1 sau  alin. 2, după caz. 

Art. 111 Când studenţii sunt în formaţie, conducătorul activităţii dă comanda: 

,,Grupă/pluton/companie/ detaşament/batalion – Atenţiune!”, la care studenţii iau poziţia 

drepţi. Conducătorul activităţii se întoarce apoi cu faţa către persoana care urmează a fi 

salutată şi o salută. Dacă formaţia este salutată răspunde la salut cu formula ,,Să trăiţi!”. 

 

Art. 112 Când studenţii sunt în deplasare cu formaţia, salutul va fi acordat numai de către 

conducătorul activităţii. Persoana salutată, indiferent de gradul profesional/militar şi funcţie,  

este obligată să răspundă la salut. 

Art. 113 (1) Formaţiunile/subunităţile de studenţi dau onorul: 

a) Preşedintelui României, Preşedinţilor Camerelor Parlamentului, Prim-ministrului 

Guvernului României, Ministrului Afacerilor Interne; 

b) la intonarea Imnului naţional al României şi a imnurilor altor state, în cadrul unor 

festivităţi oficiale; 

c) Drapelelor de luptă; 

d) monumentelor şi mormintelor eroilor, potrivit reglementărilor în domeniu; 

e) altor subunităţi în formaţie, pe jos sau la întâlnirea cu acestea; 

f) la predarea/preluarea comenzii Academiei; 

g) tuturor ofiţerilor superiori în grad şi funcţie celui care comandă formaţieunea/subunitatea; 

h) cortegiilor funerare însoţite de trupe, la întâlnirea cu acestea. 

(2) Când se intonează Imnul naţional al României sau imnurile altor state, studenţii în ţinută, 

aflaţi în afara formaţiei, se opresc şi salută, iar cei care sunt în ţinută civilă se opresc şi iau 

poziţia „drepţi”. 

Art. 114 Nu se dă onorul: 

a) pe timpul desfăşurării aplicaţiilor; 

b) pe aliniamentele de tragere, în timpul executării şedinţelor de tragere; 

c) pe timpul activităţilor administrative şi în laboratoare; 

d) pe timpul susţinerii examenelor în încăperi; 

e) în intervalul dintre stingere şi deşteptare; 

f) pe timpul participării la funeralii; 
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g) în încăperi cu răniţi şi bolnavi; 

h) în lăcaşurile de cult; 

i) când se află la servitul mesei. 

Art. 115 (1) În timpul ceremonialelor religioase, cu excepţia femeilor, tot personalul poartă 

capul descoperit. 

(2) Când un student este felicitat sau i se aduc mulţumiri, acesta răspunde: ”Servesc Patria!”. 

(3) Când nu sunt în formaţie şi nu toţi studenţii au observat persoana îndreptăţită de a i se 

acorda respectul cuvenit, cel care observă primul îi previne pe colegi prin comanda 

“Atenţiune!”, cu o tonalitate care să-l facă auzit de toţi colegii, aceştia se întorc cu faţa către 

persoana respectivă, iau poziţia drepţi şi aşteaptă trecerea persoanei sau rostirea de către 

persoană a comenzii ,,Continuaţi!”. Se exceptează situaţiile în care studenţii sunt la curăţatul 

armamentului, în sala de mese (pe timpul servirii hranei) sau desfăşoară activităţi sportive 

organizate. 

(4) La intrarea/ieşirea în/din încăpere studenţii sunt obligaţi să dea întâietate superiorilor şi 

studentelor. 

(5) La trecerea unui superior pe hol, studenţii sunt obligaţi să se retragă în lateral şi să salute. 

(6) La trecerea printre doi superiori, studentul trebuie să ceară permisiunea de a trece. 

(7) În nicio împrejurare studentul nu va intra într-o încăpere în care se află un superior, fără a 

bate la uşă şi a primi permisiunea de intrare. Înainte de intrare, studentul se va descoperi.  

(8) În nicio împrejurare, studentul nu va întinde mâna superiorului în semn de salut, ci va 

aştepta ca acest gest să fie făcut de superior. 

(9) În prezenţa superiorilor, studenţilor le este interzis să fumeze, să ţină mâinile în buzunare, 

sau să consume băuturi, fără încuviinţarea acestora.  

(10) În nicio împrejurare, nu se permite studenţilor să folosească un limbaj trivial sau care să 

aducă atingere standardelor de morală ale comunităţii universitare. 

Art. 116 Studentul se prezintă în faţa instructorului/comandantului nemijlocit: 

a) la plecarea în misiune, permisie, învoire sau în concediu medical, precum şi la înapoiere; 

b) la plecarea (înapoierea) în (din) spital; 

c) dacă este chemat; 

d) când are probleme de raportat. 

Art. 117 (1) Când este chemat în faţa unui şef sau superior în grad profesional/militar 

(funcţie), studentul procedează astfel (în funcţie de locul unde se află): 

a) în afara încăperilor - studentul se opreşte la doi - trei paşi în faţa şefului (superiorului), ia 

poziţia drepţi, salută şi se prezintă cu formula: „Domnule (doamnă) … (gradul 

profesional/militar) sunt studentul …, m-am prezentat din dispoziţia/ordinul dumneavoastră 

(şi motivul pentru care a fost chemat)!” 

b) în încăperi - studentul se descoperă, pune şapca (bereta, cascheta) în mâna stângă, îşi 

verifică ţinuta, bate la uşă, aşteaptă să i se răspundă, şi după ce primeşte permisiunea intră în 

încăpere, ia poziţia drepţi şi se adresează, folosind formula de mai sus. 

(2) Când doreşte să comunice o problemă din proprie iniţiativă, studentul va proceda (în 

funcţie de locul unde se află), astfel: 

a) în afara încăperilor - studentul se opreşte la doi - trei paşi în faţa şefului (superiorului), ia 

poziţia drepţi, salută şi se prezintă cu formula: „Domnule/doamnă … (gradul 

profesional/militar) sunt studentul …, vă rog să-mi permiteţi să vă raportez/  aduc la 

cunoştinţă faptul că … 

b) în încăperi - studentul se descoperă, pune şapca (bereta, etc.) în mâna stângă, îşi verifică 

ţinuta, bate la uşă, aşteaptă să i se răspundă, şi după ce primeşte permisiunea intră în încăpere, 

ia o poziţie decentă ia poziţia drepţi şi se adresează, folosind formula de mai sus.  

(3) Când se prezintă unui instructor superior de an sau superior în grad care îl cunoaşte, 

studentul nu îşi mai spune gradul şi numele. 
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Art. 118 Regulile prezentate anterior sunt valabile atât pentru comunicarea problemelor de 

serviciu, cât şi a celor personale. 

 

Art. 119 (1) Studenţii sunt obligaţi să se adreseze instructorului sau superiorului în grad cu 

pronumele personal de politeţe“Dumneavoastră”. 

(2) Când se adresează instructorilor superiori de an sau superiorilor în grad, studenţii adaugă 

înaintea gradului cuvântul: “Domnule /doamnă”. 

(3) Când un student doreşte să se adreseze, în prezenţa instructorului superior de an sau a unui 

superior în grad, unui cadru (mai mic în grad sau funcţie) sau altui student, salută, apoi cere 

permisiunea acestuia, astfel: “Domnule doamnă,  ……(gradul profesional/militar) ........., vă 

rog să îmi permiteţi să mă adresez domnului (doamnei, domnişoarei) (gradul 

profesional/militar) .........”.  

Art. 120 (1) Pe stradă, în instituţii publice, săli de aşteptare, gări, parcuri, stadioane şi unităţi 

sanitare, studenţii în uniformă salută prin ducerea mâinii drepte la coifură sau în dreptul 

tâmplei, dacă sunt descoperiţi. 

(2) La intrarea în săli de spectacole sau în localuri publice, studentul se descoperă, iar când 

trece pe lângă un superior în grad, salută prin înclinarea capului. 

(3) Atunci când pe lângă un student aflat într-o sală de spectacole sau într-un local public 

trece un superior în grad, acesta, fără a se ridica în picioare, salută prin înclinarea capului.  

Art. 121 (1) Pe trotuar, cel care însoţeşte superiorul în grad va merge pe partea dinspre 

carosabil, iar când sunt mai mulţi studenţi, superiorul în grad va fi încadrat de aceştia. 

(2) Dacă la întâlnirea cu un superior în grad, studentul nu poate trece pe lângă acesta din 

cauza spaţiului îngust, el este obligat să îi lase trecerea liberă; dacă este necesar ca superiorul 

în grad să fie depăşit, trebuie să i se ceară permisiunea, astfel: “Domnule (doamnă,) …(gradul 

profesional/militar), vă rog să îmi permiteţi să trec”. 

Art. 122 Cu ocazia unor evenimente în activitatea profesională sau de familie/ religioase, 

studenţii pot adresa felicitări/urări superiorilor în grad/funcţie. 

 

Secţiunea a 3-a  

Cazarea studenţilor în Academie 

Art. 123 (1) Studenţii vor  întreţine  permanent curăţenia în  spaţiile interioare şi exterioare. 

(2) Dacă se constată că spaţiile nu au fost întreţinute corespunzător, instructorul superior de 

an/comandantul de batalion poate hotărî remedierea neajunsurilor, fără afectarea procesului de 

învăţământ. 

 

Art. 124 (1)  Cazarea studenţilor se asigură în spaţiile destinate, bărbaţii separat de femei, 

potrivit specializării şi anului din care fac parte.  

(2) Mutarea mobilierului dintr-o cameră în altă cameră sau într-un alt pavilion se face numai 

cu aprobarea instructorului de an/comandant de batalion.  

Art. 125 (1) Încăperile ocupate de studenţi trebuie să aibă două rânduri de chei, un rând fiind 

păstrat la studentul de serviciu, iar al doilea rând la instructorul superior de an/comandantul de 

batalion.  

(2) Când studenţii pleacă în vacanţă sau în stagiul de practică, un rând de chei se predă la 

ofiţerul de serviciu principal. 

 

Secţiunea a 4-a  

Studenţii decazarmaţi 

 

Art. 126 (1) În primele 10 zile ale fiecărui an universitar, Consiliul de Administraţie al 

Academiei va stabili, cu aprobarea Senatului Academiei, la propunerea fiecărei facultăţi, 

priorităţile de decazarmare a studenţilor în acel an universitar.  
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(2) Decazarmare reprezintă opţiunea personală a studentului de la forma cu frecvenţă, 

solicitându-se în scris, în termen de cel mult 10 de zile, de la împlinirea termenului prevăzut 

la alin.1). 

(3) În condiţiile alin. 2), pot fi decazarmaţi, studenţii care au domiciliul sau reşedinţa în 

municipiul Bucureşti sau în Judeţul Ilfov; 

(4) Pot fi decazarmaţi şi studenţii proprietari sau locatari ai unui imobil din raza administrativ-

teritorială prevăzută la alin.3, precum şi cei aflaţi în alte situaţii justificate; 

(5) Decazarmarea se face în baza raportului personal, fără decontarea cheltuielilor de cazare şi 

deplasare. 

(6) Prezenţa la Academie este obligatorie şi se face de luni până vineri, în fiecare dimineaţă, 

până la ora 07,00 sau când studentului îi este solicitat acest fapt, ca urmare a unor misiuni 

urgente. 

(7) Plecarea din Academie se face după terminarea activităţilor didactice, respectiv după 

finalizarea tuturor activităţilor administrative /misiunilor încredinţate; 

 

 

Secţiunea a 5-a 

Ţinuta studenţilor 

 

Art. 127 Descrierea elementelor ce compun uniforma, regulile privind amplasarea semnelor 

distinctive şi portul acesteia sunt prevăzute de acte normative în vigoare. 

 

Art. 128 Studenţii Academiei beneficiază pe timpul şcolarizării de echipament gratuit, 

conform normelor în vigoare. 

 

Art. 129 (1) Echipamentul studenţilor se compune din: 

a) uniformă de oraş; 

b) uniformă de clasă; 

c) uniformă de instrucţie. 

(2) În funcţie de sezon, uniformele sunt: 

a) uniformă de vară; 

b) uniformă de iarnă.  

(3) Obligatoriu, la uniformă se poartă semnele distinctive ale anului de studiu din care fac 

parte. 

Art. 130 Trecerea de la uniforma de vară la uniforma de iarnă şi invers se face numai prin 

Dispoziţie Zilnică a Rectorului Academiei. 

 

Art. 131 Uniforma de oraş se poartă în situaţiile stabilite prin dispoziţie a rectorului 

Academiei. 

 

Art. 132 Uniforma de clasă se poartă zilnic, în Academie, atunci când nu se stabileşte portul 

altei uniforme.  

 

Art. 133 Uniforma de instrucţie se poartă la şedinţele de tragere, aplicaţii în teren şi misiuni. 

Art. 134 Uniforma trebuie să fie permanent curată, bine întreţinută şi ajustată pe corp. 

 

Art. 135 (1) Instructorii superiori de an, prin administratorii de formaţiuni, sunt obligaţi să ia 

toate măsurile pentru a se asigura echipamentul adecvat fiecărui student şi să pretindă acestora 

să poarte o ţinută regulamentară în toate împrejurările. 

(2) Cu acordul instructorului superior de an, studenţii îşi pot ajusta şi repara elementele de 

uniformă la atelierul de croitorie al Academiei. 
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Art. 136 Se interzice portul altor articole de echipament nespecifice sau combinate, în afara 

celor descrise şi asigurate conform reglementărilor în vigoare. 

 

Art. 137 Portul neregulamentar al uniformei de student constituie abatere şi se sancţionează 

disciplinar. 

 

Art. 138 Studenţii trebuie să respecte următoarele reguli, privitoare la aspectul lor exterior: 

 

A. Bărbaţii: 

a) să poarte părul tuns scurt în regiunea cefei şi a tâmplelor, iar bretonul tuns astfel încât să 

nu acopere ochii;   

b) să nu aibă aplicate tatuaje sau piercing-uri în zone care nu pot fi acoperite de uniforma de 

vară. 

c)   bărbieritul feţei să se facă ori de câte ori este nevoie pentru ca obrazul să expună un aspect 

elegant. 

 

Art. 139 Studentele trebuie să respecte următoarele reguli, privitoare la aspectul lor exterior: 

B. Femeile: 

a) când sunt în uniformă să poarte părul strâns; 

b) să nu poarte peruci sau meşe; 

c) să nu aibă aplicate tatuaje sau piercing-uri în zone care nu pot fi acoperite de uniforma de 

vară. 

 

 

 

Secţiunea a 6-a  

Studiul individual 

 

Art. 140 Studiul individual al studenţilor trebuie să aibă alocat cel putin timpul prevăzut în 

Planul de învăţământ. 

 

Art. 141 (1) Studiul individual, după amiază până la orele 22.00 se poate desfăşura în sălile 

de clasă şi amfiteatre. 

(2) În sesiune, cu aprobarea Rectorului Academiei, studiul în sălile de clasă şi amfiteatre este 

permis şi după orele 22.00. 

Art. 142 (1) Studiul temelor ce conţin informaţii clasificate şi al bibliografiei aferente se 

desfăşoară numai în sălile de clasă sau la sala de studiu de la biblioteca de specialitate, 

conform programului aprobat de către Rectorul Academiei. Se interzice scoaterea din sala de 

clasă a materialelor cu caracter clasificat. 

(2) În situaţia prevăzută la alin.1) se va asigura prezenţa, prin rotaţie, în sala de clasă a cel 

puţin unuia dintre studenţii bibliotecari de la Biblioteca de specialitate.  

Art. 143 (1) În situaţii justificate, Rectorul Academiei poate dispune studiul obligatoriu la 

sălile de clasă sau amfiteatre. 

(2) Este interzis accesul studenţilor în birouri/ laboratoare, în vederea executării studiului 

individual. 

Art. 144 Utilizarea mijloacelor de învăţământ (retroproiector, televizor, video, DVD, 

calculator etc.) de către studenţi pe timpul programului de studiu se va face numai în scopul 

atingerii obiectivelor pedagogice şi operaţionale sub îndrumarea cadrului didactic aflat la 

programul de consultaţii. 
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Art. 145 (1) În Academie funcţionează Biblioteca universitară şi Biblioteca de specialitate, 

care participă la activitatea instructiv-educativă şi de formare, sprijinind procesul de 

învăţământ. 

(2) Folosirea fondului documentar este gratuită. 

Art. 146 Bibliotecile funcţionează după un program aprobat de către Rectorul Academiei, 

care este adus la cunoştinţa studenţilor, acesta putând fi modificat în funcţie de perioadele 

şcolare sau de alte situaţii. 

 

Art. 147 Studenţii pot solicita întocmirea fişei individuale la biblioteca generală, pe baza 

căreia, sub semnătură, pot primi literatură beletristică, pe o perioadă de maximum 14 zile. 

Acest termen va putea fi prelungit o singură dată, cu cel mult 14 zile numai după ce cartea 

împrumutată a fost adusă la termenul fixat iniţial. 

Art. 148 Fondul de carte cuprins în Biblioteca de specialitate este alcătuit din documente care 

conţin informaţii clasificate, regulamente, ordine, instrucţiuni, teme şi alte documente al căror 

conţinut nu este destinat publicităţii. 

 

Art. 149 Fondul de carte cuprins în Biblioteca universitară este alcătuit din cărţi, periodice, 

rapoarte, comunicări, reproduceri, ziare, reviste, broşuri, curiere legislative etc. 

 

Art. 150 Studenţii au dreptul să primească material bibliografic (manuale, cursuri, tratate, 

regulamente, instrucţiuni, culegeri de acte normative etc.) şi să beneficieze de acestea în 

vederea studierii şi aprofundării noilor cunoştinţe, precum şi în scopul formării deprinderilor 

necesare activităţii specifice. 

 

Art. 151 Studenţii au obligaţia de a folosi cu grijă materialul bibliografic pentru a preveni 

uzura prematură, pierderea, distrugerea parţială sau totală a acestuia. 

 

Art. 152 Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de studiu, la propunerea 

instructorului superior/comandantului de batalion, prin Dispoziţie zilnică a rectorului 

Academiei, sunt numiţi doi studenţi-bibliotecari pentru Biblioteca universitară, responsabili 

cu distribuirea, manipularea şi evidenţa materialelor bibliografice.  

 

Art. 153 Condiţiile de numire şi respectiv distribuirea numărului de studenţi bibliotecari pe 

formaţiuni se reglementează prin norme interne. 

 

Art. 154 Studenţii-bibliotecari sunt singurii studenţi care au dreptul şi obligaţia de a primi şi 

distribui materialele primite de la bibliotecă, pentru clasa din care fac parte. 

Art. 155 Studenţii-bibliotecari trebuie să respecte prevederile instructajului efectuat de 

personalul din cadrul Compartimentului informare-documentare. 

Art. 156 Dacă se constată degradarea fizică a materialului bibliografic ridicat de la Biblioteca 

universitară sau lipsa unei/unor pagini, în cel mai scurt timp studentul bibliotecar înştiinţează 

personalul de specialitate şi comunică instructorului superior/comandantului evenimentul 

constatat. 

Art. 157 Atribuţiile studentului bibliotecar sunt următoarele: 

a) ridică bibliografia de la bibliotecă, în timpul programului aprobat de rectorul Academiei; 

b) verifică materialele bibliografice ridicate de la biblioteci, ca număr şi stare de prezentare; 

c) strânge, verifică şi predă materialul bibliografic la bibliotecă. 

 

Secţiunea a 7-a  

Învoiri, permisii şi vacanţe  
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Art. 158 (1) Studenţii beneficiază de învoiri, permisii şi vacanţe, în conformitate cu structura 

anului de învăţământ, programul orar şi nevoile personale, respectându-se prevederile din 

Codul Studentului Academiei de Poliţie. 

(2) Durata unei învoiri poate fi de până la 48 de ore. 

(3) Studenţii care nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare beneficiază de învoire în 

Municipiul Bucureşti, de luni până joi, între orele 14,30 şi 21,30, după îndeplinirea tuturor 

atribuțiilor deontologice. 

(4) Durata unei permisii este de până la 7 zile, socotindu-se inclusiv sâmbata şi duminica, în 

orice variantă solicitată de către student. 

(5) În cazul în care distanţa până la domiciliu studentului este de peste 400 km studentul 

beneficiază de o permisie de 5 zile în fiecare semestru. 

(6) Învoirile, respectiv permisiile se menţionează în documente individuale specifice ce fac 

dovada acordării acestora pentru studentul respectiv. 

(7) Durata vacanţelor se stabileşte prin structura anului de învăţământ.  

Art. 159 Studenţii care pleacă în învoiri mai mari de 24 ore sau în permisie nu se alocă la 

drepturile de hrană. 

Art. 160 (1) Documentele specifice pentru accesul în spaţiul universitar sau pentru părăsirea 

acestuia sunt: legitimaţia de învoire, biletul de voie sau ordinul de serviciu ori tichetul pentru 

studentul decazarmat, însoţite în mod obligatoriu de carnetul de student.  

(2) Pentru învoiri ce nu presupun părăsirea Municipiului Bucureşti, acordate în cursul 

săptămânii, în perioadele de timp alocate în programul orar (exclusiv în timpul activităţilor 

didactice) şi la sfârşit de săptămână, studenţii primesc “legitimaţia de învoire”, care se 

păstrează la instructorul de detaşament/comandantul de companie sau la secretariatul 

facultăţii, în situaţiile dispuse de decan. 

Art. 161 Părăsirea localităţii la sfârşit de săptămână de către studenţi se poate face numai cu 

aprobarea decanului facultăţii. 

 

Art. 162 Învoirile în cursul săptămânii, în timpul programul de învăţământ, se acordă numai 

în situaţii excepţionale, de către decanul facultăţii. 

 

Art. 163 (1) Permisiile și învoirile se acordă de către decanul facultăţii, la propunerea 

instructorului superior de an/comandantului de batalion, a cadrelor didactice sau din oficiu.  

(2) Competenţa privind acordarea permisiilor și învoirilor studenţilor revine decanului 

facultăţii. 

(3) Studenţii beneficiază de permisii, de regulă, în următoarele situaţii: 

a) la încheierea/desfacerea căsătoriei studentului, la naşterea şi la botezul copiilor acestuia; 

b) la încheierea căsătoriei părinţilor/fratelui/surorii studentului, precum şi la botezul copiilor 

acestora/acestuia; 

c) la mutarea familiei studentului sau a soţului/soţiei acestuia dintr-o localitate în alta sau în 

cadrul aceleiaşi localităţi; 

d) în caz de accidentare sau îmbolnăvire gravă a unuia dintre membrii apropiaţi ai familiei 

studentului sau ai soţului/soţiei acestuia; 

e) în situaţia unor calamităţi/dezastre, care au afectat domiciliul celui în cauză, al părinţilor 

sau socrilor acestuia; 

f) în cazul decesului unui membru al familiei (părinţi, fraţi/surori, bunici ai acestuia sau ai 

soţiei/soţului, până la gradul IV de rudenie); 

g) în cazul citării pentru a se prezenta în faţa organelor judiciare; 

h) cei căsătoriţi beneficiază de două permisii cu durata de câte cinci zile, în lunile octombrie-

noiembrie şi martie-mai, cu aprobarea Decanului Facultăţii, pe baza planificării întocmite de 

instructorul superior de an/comandantul de batalion, fără a beneficia de decontarea 

cheltuielilor de transport. 

i) pentru definitivarea lucrării de licenţă câte 5 zile lucrătoare; 
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j) pentru rezolvarea unor probleme personale ce nu suferă amânare. 

Art. 164 (1) Permisiile pentru finalizarea lucrării de licenţă, se acordă la solicitarea scrisă a 

studentului, de decanul facultăţii, cu avizul instructorului superior de an/comandantul de 

batalion si  profesorului  îndrumător de lucrare. 

(2) Solicitările în acest sens vor fi aprobate ţinând seama de numărul solicitărilor din grupa 

universitară şi de numărul studenţilor din grupa respectivă, asigurarea sarcinilor legate de 

serviciul de permanenţă sau alte misiuni ordonate, precum şi de abaterile de la normele de 

ordine şi disciplină şi sancţiunile aplicate. 

(3) Decanului facultăţii poate acorda permisii pentru finalizarea lucrării de licenţă, în mod 

excepţional, prin derogare de la prevederile alin. 1) şi 2). 

Art. 165 Cheltuielile de transport pentru învoiri şi permisii sunt suportate de către studenţi. 

Art. 166 Studenţilor din anul I nu li se acordă învoiri până la depunerea Jurământului Militar, 

decât în situaţii excepţionale. 

Art. 167 La plecarea în învoire, permisie şi vacanţă, studenţii sunt obligaţi să informeze 

despre locul unde pot fi găsiţi şi numărul de telefon la care pot fi contactaţi în caz de alertă 

sau alte situaţii neprevăzute.  

Art. 168 (1) Dacă pe timpul învoirii, vacanţei sau concediului medical se ivesc situaţii 

neprevăzute ce nu pot fi soluţionate pe durata acestora, studentul raportează telefonic 

instructorului superior de an/ comandantului de batalion, iar acesta, conform competenţelor 

sale, dispune măsurile regulamentare sau prezintă situaţia decanului facultăţii, stabilind 

ulterior măsurile în vederea rezolvării problemei apărute.  

(2) La înapoiere, studentul este obligat să prezinte documente justificative pentru situaţia 

raportată telefonic. 

Art. 169 În cazul unor întârzieri din învoiri, vacanţe şi concedii medicale cauzate de 

producerea unor calamităţi, dezastre sau de restricţionarea circulaţiei pe mijloacele de 

transport, studentul îl informează telefonic pe instructorul superior de an/comandantul de 

batalion/personalul principal de serviciu pe Academie despre situaţia creată şi solicită 

organelor locale sau celor de transport să facă menţiunile respective pe ordinul de serviciu. 

 

Secţiunea a 8-a  

Asistenţa de sănătate 

 

Art. 170 (1) Sănătatea studenţilor se asigură prin respectarea regulilor sanitaro-igienice, 

luarea măsurilor profilactice şi antiepidemice, efectuarea controlului medical periodic, a 

consultaţiilor şi a tratamentelor medicale. 

(2) Regulile de igienă privesc atât individul, cât şi colectivitatea în care trăieşte. 

Art. 171 Studenţii beneficiază de asistenţă medicală şi medicamente, în mod gratuit. 

 

Art. 172 (1) Programul de acces al studenţilor la cabinetul medical este aprobat de către  

Rectorul Academiei. 

(2) Accesul studenţilor în afara orelor expres menţionate, se va face numai în situaţii de 

urgenţă medicală. 

Art. 173 În caz de îmbolnăviri şi accidente, studenţii au dreptul la scutiri şi concedii 

medicale, a căror durată se stabileşte în raport cu natura şi gravitatea afecţiunii.  

 

Art. 174 În cazul afecţiunilor medicale, scutirea studenţilor de la programul de pregătire se 

propune de Medicul Şef al Academiei şi se aprobă de Rectorul Academiei. 

 

Art. 175 (1)  Studenţii efectuează concediul medical, de regulă,  în staţionarul Academiei. 

(2) La propunerea Medicului Şef al Serviciului medical din Academiei şi cu aprobarea 

Rectorului Academiei, concediul medical pentru studenţi poate fi efectuat şi la domiciliu. 
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Art. 176 (1) Pentru internarea studenţilor în spital, medicul va elibera bilete de internare, pe 

baza cărora aceştia vor fi scoşi de la drepturile de hrană, iar structura Financiar va elibera 

adeverinţe de student pentru achitarea contravalorii spitalizării acestora. 

(2) În situaţia în care studenţii sunt internaţi într-un spital militar, li se va elibera de către 

Academie, biletul de subzistenţă. 

Art. 177 (1) Când studentul se află în învoire, permisie ori în executarea stagiului de practică 

şi s-a impus internarea sa pentru un caz de urgenţă, iar acesta se află în imposibilitatea de a se 

prezenta la program, va lua toate măsurile pentru a anunţa evenimentul la Academie/structura 

unde execută stagiul de practică.  

(2) În cel mult 24 ore de la externare, studentul va prezenta instructorului superior de 

an/comandantului de batalion şi Medicului şef al Academiei/ structurii unde execută stagiul 

de practică, documentele de externare şi alte acte justificative. 

Art.178. Dacă, în decursul a 12 luni calendaristice, studentul cumulează 90 de zile de absenţă 

de la program pentru motive medicale, indiferent dacă sunt rezultat al spitalizării sau a 

concediilor medicale şi indiferent de boala (bolile) pentru care i s-a acordat concediu medical, 

acesta este trimis pentru control de specialitate la comisia de expertiză medicală.  

 

Art.179. Studenţii Academiei pot fi testaţi de către personal specializat, dacă asupra lor 

planează suspiciunea că sunt în stare de ebrietate sau sub efectul drogurilor sau a altor 

substanţe psihotrope.  

 

Secţiunea a 9-a  

Asistenţa psihologică 

 

Art.180. Studenţii Academiei beneficiază de asistenţă psihologică gratuită iar, anual, se 

realizează evaluarea psihologică a celor de la forma ”cu frecvenţă”. 

 

   Secţiunea a 10-a  

  Asistenţa religioasă 

 

Art. 181 (1) Studenţii Academiei beneficiază de asistenţă religioasă, potrivit programului 

stabilit de către preotul paraclisului universitar. 

(2) Studenţii aparţinând altor confesiuni decât cea ortodoxă sau altei religii, beneficiază de 

asistenţă religioasă potrivit Codului Studentului, în acest sens, acordându-se învoiri sau zile 

de vacanţă, potrivit art. 6 lit. h) şi lit. m) din Codul Studentului. 

 

Secţiunea a 11-a 

                              Executarea serviciului de permanenţă  Fac Pompieri 

 

Art. 182 Scopul executării serviciului de permanenţă de către studenţi, este acela de a asigura 

desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor în timpul şi în afara programului de lucru, 

cunoaşterea situaţiei răspândirilor din cadrul formaţiunii de studenţi, asigurarea pazei 

armamentului şi bunurilor din înzestrarea formaţiunii, respectarea programului orar şi 

îndeplinirea altor atribuţii privind ordinea interioară. 

 

Art. 183 (1) Categoriile de servicii şi personalul destinat executării acestora se stabilesc de 

către Rectorul Academiei, la începutul fiecărui an universitar, prin Dispoziţie Zilnică, la 

propunerea BMO şi/sau a instructorilor superiori de an/comandanţilor de batalion şi se 

actualizează ori de câte ori este nevoie, în funcţie de schimbările intervenite în structura 

organizatorică şi funcţională a acestora. 
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(2) Serviciul de permanenţă si la blocurile alimentare se execută conform Metodologiei de 

organizare şi desfăşurare a activităţii studenţilor în serviciul de permanenţă şi la blocurile 

alimentare ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. 

 

Secţiunea a 12-a 

Rapoarte (cereri) 

 

Art. 184 Orice student poate solicita sprijinul superiorilor săi pentru rezolvarea unor 

probleme personale şi are dreptul să adreseze cereri, să facă sesizări şi propuneri 

instructorilor/comandanţilor, conducerii facultăţilor, comisiilor de specialitate din Senat sau 

conducerii Academiei.  

 

Art. 185 (1) Rapoartele care conţin propuneri, sesizări, reclamaţii sau cereri pot fi verbale sau 

în scris. 

(2) Rapoartele scrise trebuie să conţină datele de identificare; cele nesemnate nu vor fi luate în 

consideraţie, fiind socotite anonime, indiferent de conţinutul lor.  

(3) Raportul se face în nume propriu, în limitele politeţii, trebuie să fie concis şi să se refere 

numai la problema în cauză.  

Art. 186 (1) Studenţii prezintă rapoartele instructorilor/comandanţilor nemijlociţi şi apoi 

solicită ca acestea să fie înaintate şi altor şefi ierarhici, conducerii Academiei sau să fie scoşi 

la raportul acestora. 

(2) Nici un superior nu are dreptul să interzică studenţilor ieşirea la raport. 

Art. 187 (1) Reclamaţia împotriva unui superior în grad se face în scris şi se adresează 

persoanei care îndeplineşte funcţia ierarhică superioară celui reclamat. 

(2) În raportul scris trebuie să se menţioneze toate datele necesare care să îi permită persoanei 

căreia îi este adresat să ia o hotărâre, fără să mai fie nevoie să-l cheme pe solicitant pentru un 

raport verbal. 

(3) Dacă este necesară o cercetare mai amănunţită în vederea clarificării unui caz mai 

complicat, studentul poate fi chemat la raport. 

Art. 188 (1) Răspunsul asupra modului de rezolvare a raportului se comunică verbal sau în 

scris, celor interesaţi, de către persoana în competenţa căreia intră, în termen de 30 de zile de 

la data prezentării. 

(2) În mod excepţional, pentru anumite rapoarte cu caracter de propuneri, sesizări sau 

reclamaţii ce nu pot fi soluţionate în timpul stabilit, se poate prelungi termenul de soluţionare 

cu obligaţia de a se aduce la cunoştinţa studentului despre acest lucru. 

(3) Studentul care nu a primit răspuns la raportul său în termenul prevăzut, are dreptul să 

raporteze, verbal sau în scris, persoanei cu funcţie ierarhică superioară celei căreia i s-a 

adresat raportul.  

(4) Dacă a primit răspuns, dar acesta este considerat nesatisfăcător şi este convins că problema 

nu a fost analizată, pe baza legilor şi reglementărilor în vigoare, studentul poate să se 

adreseze, cu un nou raport, persoanei ierarhic superioare, menţionând şi răspunsurile primite 

de la eşaloanele cărora li s-a adresat. 

Art. 189 Studentul care a luat cunoştinţă de pregătirea sau de comiterea unor infracţiuni este 

obligat să raporteze imediat, pe cale ierarhică, în raport cu gravitatea faptelor, până la 

Rectorul Academiei. 

 

Art. 190 Studentul are obligaţia ca, înainte de a se adresa conducerii M.A.I., să solicite 

soluţionarea problemelor la nivelul instituţiei. 

 

 

 



44 

 

Secţiunea a 13-a 

Protecţia informaţiilor clasificate 

 

Art. 191 (1) În conformitate cu legislaţia în vigoare şi ordinele ministrului afacerilor interne 

privind protecţia informaţiilor clasificate şi a „Programului de prevenire a scurgerii de 

informaţii clasificate” deţinute de către Academie, la începutul fiecărui an universitar se 

numesc, prin Dispoziţie Zilnică a Rectorului Academiei, doi studenţi pe fiecare clasă, 

responsabili cu ridicarea, manipularea, evidenţa, păstrarea şi distribuirea documentelor, care 

conţin informaţii clasificate. 

(2) Studenţii prevăzuţi la alin. (1), pot fi schimbaţi din funcţie numai cu acordul şefului 

Structurii de securitate, la propunerea instructorului superior de an/comandantului de batalion.  

(3) Studenţii prevăzuţi la alin. (1) sunt singurii care au dreptul şi obligaţia de a primi şi 

distribui materialele primite, pentru clasa din care fac parte. 

(4) Studenţii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să respecte prevederile instructajului efectuat de 

personalul din cadrul Structurii de securitate. 

Art. 192 (1) În scopul prevenirii scurgerii de informaţii clasificate, pierderii sau distrugerii 

documentelor ce conţin informaţii clasificate, studenţii prevăzuţi la art. 191 alin.1  au 

următoarele obligaţii: 

a) să solicite şi să primească de la Biblioteca de specialitate, pe fişă, pe bază de semnătură, 

bibliografia indicată spre studiu la cursurile de specialitate (este interzisă ridicarea 

documentelor de către alţi studenţi); 

b) să transporte documentele ce conţin informaţii clasificate ridicate de la bibliotecă numai în 

mape tip; 

c) să ţină evidenţa exemplarelor primite şi să le repartizeze studenţilor pentru studiu, pe 

formularul tipizat, pe bază de semnătură; 

d) să înregistreze la bibliotecă caietele de studiu ce conţin informaţii clasificate şi să nu 

permită colegilor de clasă luarea de notiţe pe caiete neînregistrate sau pe foi volante;  

e) la sfârşitul orelor de curs sau a studiului individual, să adune caietele de studiu, să le 

numere şi să le depună în fişetul metalic încuiat şi sigilat; 

f) să nu permită scoaterea documentelor ce conţin informaţii clasificate din clasă şi studierea 

acestora la dormitoare, în amfiteatre, holuri, cabinete, laboratoare, săli de mese etc.; 

g) să predea documentele ce conţin informaţii clasificate (regulamente, ordine ale M.A.I., 

instrucţiuni, note de curs) la Biblioteca de specialitate, zilnic, cel mai târziu la ora 14.30, 

atunci când nu sunt planificate activităţi de învăţământ după-amiaza şi cel mai târziu la ora 

19.30, când sunt activităţi; se interzice păstrarea acestora în fişete pe timpul nopţii; 

h) să urmărească ca la sfârşitul programului de învăţământ, uşile de la fişetul metalic cu 

documente ce conţin informaţii clasificate, să fie încuiate şi sigilate, iar uşa de la intrarea în 

clasă să fie încuiată şi ferestrele închise; 

i) să raporteze imediat instructorilor (şefilor) nemijlociţi când au luat cunoştinţă despre 

pierderea, distrugerea ori sustragerea vreunui document ce conţine informaţii clasificate; 

j) să nu permită nici unui student, indiferent de funcţia acestuia să ridice documente ce 

conţin informaţii clasificate din fişet, fără acordul său; 

k) la plecarea în vacanţă, stagiu de practică sau misiuni, studenţii responsabili cu 

documentele clasificate vor preda la Biblioteca de specialitate caietele cu însemnări ce conţin 

informaţii clasificate şi vor raporta în scris instructorului superior/comandantului de batalion, 

despre aceasta. 

(2) În scopul prevenirii scurgerii de informaţii clasificate deţinute şi pentru a evita apariţia 

unor incidente de securitate, studenţilor Academiei, indiferent de anul de studiu, le este 

interzis : 

a) să scoată aceste documente din Academie în scopul multiplicării sau pentru studiu la 

domiciliu; 

b) accesul studenţilor în zonele de securitate clasele I-a şi a II-a, inscripţionate vizibil; 
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c) introducerea în Academie şi utilizarea surselor de stocare amovibile (calculatoare şi 

laptop-uri), a software-ului şi hardware-ului, aflate în proprietate privată, pentru stocarea, 

procesarea şi transmiterea informaţiilor clasificate. 

Art. 193 Nerespectarea prevederilor privind protecţia informaţiilor clasificate atrage 

constituirea comisiei de disciplină, luarea măsurilor prevăzute de lege şi exmatricularea din 

Academie, după caz. 
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Capitolul VIII 

DISPOZIŢII APLICABILE STUDENŢILOR FACULTĂŢII  DE  ARHIVISTICĂ 

 

Secţiunea 1 

Principii generale 

Art. 194 Activitatea profesională a studenţilor Facultăţii de Arhivistică din cadrul Academiei 

şi raporturile acestora cu Academia se desfăşoară în conformitate cu legislaţia ce 

reglementează activitatea instituţiei şi a personalului acesteia, precum şi ordinele şi 

regulamentele Ministerului Educaţiei Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne.  

 

Art. 195 (1) Calitatea de student al Facultăţii de Arhivistică se dobândeşte prin înmatriculare 

de către candidaţii declaraţi admişi în urma susţinerii concursului de admitere şi se pierde prin 

exmatriculare sau prin absolvire, în condiţiile legii.  

(2) Studenţii Facultăţii de Arhivistică au statut de studenţi civili similar învăţământului 

superior civil românesc. 

(3) Înmatricularea studenţilor din anul I se realizează de secretariatul facultăţii, prin Dispoziţia 

Zilnică a Rectorului Academiei de Poliţie  în primele două săptămâni de la începerea anului 

universitar, pe baza listei candidaţilor declaraţi admişi la concursul de admitere.  

(4) Dosarul personal al studentului întocmit la înmatricularea acestuia cuprinde:  

- Cererea tip de înscriere pentru anul I de studii;  
- Contractul de studii universitare;  

- Cererea pentru disciplinele opţionale şi facultative; 
- Actele necesare pentru obţinerea burselor, conform legislaţiei în vigoare.  
(5) Pe perioada şcolarizării, Dosarul studentului se completează cu:  

- Anexa anuală la Contractul de studii universitare;  

- Actele necesare pentru obţinerea bursei, conform legislaţiei în vigoare;     
- Actele prin care i s-au acordat anumite drepturi (întreruperi de studii, prelungiri de 
şcolarizare, transfer, probe de diferenţe etc.), evidenţieri sau sancţiuni aplicate;   
- Actele care certifică studiile efectuate în alte universităţi din ţară şi străinătate şi 
rezultatele obţinute;   
- Dovezile de achitare a taxelor pentru serviciile prestate de universitate.  

Art. 196 (1) Fiecărui student, după înmatriculare i se înmânează un carnet de student în care 

se înscriu toate notele obţinute la examene sau celelalte forme de verificare a cunoştinţelor pe 

care studentul este obligat să le susţină pe perioada studiilor. 

(2) Carnetul de student este netransmisibil; carnetul de student vizat pentru anul universitar în 

curs face dovada calităţii de student.  

(3) În documentele studentului nu sunt admise corecturi, modificări neautorizate sau 

introducerea unor date nereale. 

(4) În caz de exmatriculare sau transfer, studentul este obligat să restituie carnetul de student 

şi celelalte documente (legitimaţie de transport, de bibliotecă etc.) şi să completeze Fişa de 

lichidare. 

(5) Contractul de studii universitare cuprinde obligaţiile universităţii facultăţii şi ale 

studentului privind desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor didactice pentru întreaga 

perioadă de şcolarizare. Pentru studentul cu taxă sunt prevăzute obligaţiile financiare pe 

durata studiilor. Numărul de identificare al contractului este identic cu numărul matricol al 

studentului. Contractul se elaborează în două exemplare: un exemplar se înmânează 

studentului, iar celălalt exemplar se păstrează la decanatul facultăţii, în dosarul personal al 

studentului. 

Art. 197 (1) Înmatricularea studenţilor din anul I se face în primele două săptămâni de la 

începutul anului universitar, la cererea studentului care îndeplineşte condiţiile stabilite în 

prezentul regulament. 
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(2) Înscrierea studenţilor de la forma de învăţământ cu frecvenţă, anii de studii II şi III, se face 

pe locuri bugetate sau cu taxă, în funcţie de performanţele universitare obţinute în anul 

anterior de studii.  

Art. 198 Organizarea studenţilor pentru toată perioada studiilor universitare se face pe an de 

studii şi grupe de specializare în cadrul fiecărui an.  

 

Art. 199 (1) Studenţii din fiecare an de studii îşi aleg în termen de 20 de zile de la începerea 

anului/semestrului universitar un reprezentant de an care va îndeplini atribuţiile prevăzute în 

prezentul regulament. Studenţii, care au calitatea de reprezentant de an, se numesc prin 

Dispoziţie Zilnică a Rectorului Academiei, la propunerea îndrumătorului de an, cu aprobarea 

decanului facultăţii.  

(2) Studentul reprezentant de an are următoarele atribuţii: 

a) aduce la cunoştinţa studenţilor dispoziţiile primite de la îndrumătorii de an şi de la 

conducerea facultăţii; 

b) verifică prezenţa studenţilor la activităţile de învăţământ şi o transmite cadrului didactic; 

c) preia şi depune zilnic catalogul clasei din/în Sala de Consiliu; 

d) aduce la cunoştinţa îndrumătorului de an studenţii care au lipsit nemotivat de la activităţile 

planificate; 

e) urmăreşte menţinerea în stare optimă de funcţionare de către studenţi a bunurilor din 

dotare, iar când constată degradări, îl informează imediat pe îndrumătorul de an; 

f) îl informează zilnic pe îndrumătorul de an despre toate problemele constatate de către 

conducerea facultăţii sau personalul de serviciu referitoare la ordinea şi disciplina din clasă; 

g) urmăreşte respectarea de către studenţii anului a regulilor de igienă individuală şi colectivă.  

Art. 200 Activitatea studenţilor este coordonată la nivelul fiecărui an de studiu de către un 

îndrumător de an desemnat din rândul cadrelor didactice titulare din Facultatea de Arhivistică.  

 

Secţiunea a 2-a 

Frecvenţa 
 

Art. 201 (1) Pe toată durata studiilor, studenţii îşi desfăşoară activitatea în concordanţă cu 

prevederile Cartei Universitare şi a celorlalte acte normative din domeniu. 

(2) Studentul are obligaţia să frecventeze toate activităţile didactice: cursuri, seminarii, 

laboratoare, activităţi practice şi alte activităţi ale procesului de învăţământ. 

(3) Acestea se aduc la cunoştinţa studenţilor prin planurile de învăţământ, fişele de disciplină 

şi orarele afişate la începutul fiecărui semestru universitar. 

Art. 202 Evidenţa frecvenţei este consemnată în catalogul de prezenţă al anului de către 

studentul reprezentant de an, verificată şi validată prin semnătură de cadrele didactice care 

conduc activităţile de învăţământ. 

Art. 203 (1) Absenţele se motivează de către îndrumătorul de an şi de către cadrele didactice. 

Motivarea absenţelor de către îndrumătorul de an se face pe baza documentelor justificative 

prezentate de student (scutiri medicale, dovezi ale participării la conferinţe, simpozioane, 

sesiuni ştiinţifice, schimburi de experienţă) în termen de o săptămână de la revenirea sa la 

cursuri; actele justificative se păstrează de către îndrumătorul de an. 

(2) Se pot motiva absenţele determinate de: 

a. cazuri de boală, dovedite cu certificate medicale tip, vizate de medicul Cabinetului medical 

studenţesc; 

b. învoiri acordate de cadrele didactice sau de decan după caz, în situaţii excepţionale bine 

justificate; 

c. existenţa altor cauze bine întemeiate, demonstrate cu acte justificative (căsătorie, 

graviditate, botez, decese în familie, forţă majoră etc.). 
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Art. 204 (1) Studenţii Facultăţii de Arhivistică nu pot repeta anii de studiu în situaţia 

nepromovării acestora din motive imputabile lor, potrivit prezentului regulament. 

(2) Prin „motive imputabile lor” se înţelege: 

a.  nepromovarea integrală a examenelor şi colocviilor prevăzute prin planurile de învăţământ; 

b. neefectuarea stagiilor de practică. 

 

 

 

Secţiunea a 3-a 

 Stagiile de practică ale studenţilor 

 

Art. 205 Stagiile de practică ale studenţilor se desfăşoară în conformitate cu prevederile 

actelor normative în vigoare, a  planurilor de învăţământ şi planurilor de practică elaborate de 

către departament. 

 

Art. 206 Practica studenţilor se desfăşoară de preferinţă în unităţile Arhivelor Naţionale, 

precum şi la compartimentele de arhivă din alte organizaţii de stat şi private, studenţii având 

obligaţia de a consemna zilnic în Caietul de Practică activităţile arhivistice desfăşurate şi 

observaţiile personale privitoare la activitatea depusă. 

 

Art. 207 Stagiile de practică se desfăşoară sub conducerea tutorilor profesionali, desemnaţi de 

către partenerul de practică, şi sub îndrumarea unui cadru didactic din facultate desemnat la 

nivelul fiecărei grupe. 

 

Art. 208 (1) Stagiul de practică este inclus în planul de învăţământ şi constituie condiţie de 

promovare.  

(2) Studenţii, care desfăşoară stagiul de practică în altă localitate decât cea de domiciliu,  pot 

beneficia de decontarea cheltuielilor de transport şi de acordarea unei diurne pentru perioada 

aferentă, în condițiile legii. 

(3) Pentru studenţii implicaţi în stagii de mobilitate ERASMUS sau similare, Consiliul 

Facultăţii aprobă o altă perioadă pentru desfăşurarea stagiilor de practică.  

(4) Având în vedere principiul mobilităţii studenţilor, cu aprobarea ministrului Afacerilor 

Interne, stagiile de practică se pot desfăşura şi în afara teritoriului ţării, cu respectarea 

prevederilor legale şi a normelor interne aplicabile la nivelul M.A.I. 

Art. 209 (1) Studentul, care nu a obţinut nota de promovare, sau care, din motive obiective, 

nu a executat stagiul de practică în perioada stabilită, va fi obligat să repete sau să desfăşoare 

practica în vacanţa de vară şi, în caz de nepromovare, va fi exmatriculat.  

(2) Eventualele cheltuieli legate de repetarea stagiului de practică vor fi suportate de student.  

 

Secţiunea a 4-a 

Evaluarea pregătirii studenţilor 

Art. 210 (1) Promovarea fiecărui an universitar se face prin verificări scrise, colocvii şi 

examene, toate prevăzute în planurile de învăţământ.  

(2) În cadrul departamentului  se stabileşte şi se prevede în fişele disciplinelor modalitatea de 

verificare a cunoştinţelor: scris, oral, practic sau combinat.  

(3) La disciplinele unde forma de susţinere este combinată (scris şi oral), studentul care va 

obţine la proba scrisă cel puţin nota 8, va fi promovat, la cererea sa, fără să mai susţină proba 

orală.  

(4) În fiecare an universitar, la începerea cursurilor, li se comunică studenţilor: disciplinele 

prevăzute în planul de învăţământ, formele de organizare a învăţământului, titularii de 

discipline, modalitatea de verificare a cunoştinţelor şi caracterul probelor, structura anului 

universitar (cursuri şi seminarii, sesiuni de examene, stagiile de  practică, vacanţe etc.). 
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(5) Verificările scrise şi colocviile se susţin în ultimele două săptămâni ale semestrului, iar 

examenele în sesiunile planificate. 

(6) Pentru studenţii implicaţi în stagii de mobilitate ERASMUS sau similare, Consiliul 

Facultăţii aprobă o altă perioadă pentru susţinerea examenelor sau a 

restanţelor/reexaminărilor. 

Art. 211 (1) Studentul care nu promovează, în sesiunea de restanţe, examenele şi/sau 

colocviile, are dreptul să susţină cel mult două reexaminări, în regim cu taxă. 

(2) Studentul care, după susţinerea sesiunilor de examene şi a sesiunii de restanţe, 

înregistrează restanţe la mai mult de două examene/colocvii, precum şi studentul aflat în 

situaţia alin.(1) şi care  nu promovează examenele/colocviile nici după reexaminare, va fi 

exmatriculat. 

(3) Este exceptat de la aceste prevederi studentul care din motive întemeiate nu se poate 

prezenta la sesiunile de examen  – parţial sau total.  

Art. 212 (1) Pentru sesiunea de restanţe şi reexaminări programarea examenelor se face până 

la plecarea studenţilor în vacanţa de vară.  

(2) Studenţii restanţieri trebuie să depună la secretariatul facultăţii cereri scrise, avizate de 

titularii disciplinelor şi aprobate de către Decanul facultăţii, în vederea programării 

restanţelor.  

Art. 213 (1) Studenţii integralişti pot solicita reexaminarea pentru mărirea notei la cel mult 

trei discipline într-un an universitar. 

(2) Reexaminarea pentru mărirea notei se realizează în regim cu taxă, în sesiunea de restanţe 

şi reexaminări. 

(3) Cererea se face în scris de către student, în nume propriu, se adresează decanului şi se 

depune la Secretariatul facultăţii însoţită de dovada achitării taxei. 

(4) În cazul în care, la reexaminare, studentul obţine o notă mai mică decât cea iniţială, nota 

finală la examenul respectiv rămâne cea iniţială. 

 

Secţiunea a 5-a 

Suspendarea studiilor 

 

Art. 214 (1) Pentru motive medicale dovedite cu documente medicale, studenţii, care 

acumulează un număr mai mare de 90 de zile de scutire medicală, pot solicita suspendarea 

studiilor pe o perioadă de un an. Suspendarea este condiţionată de aprobarea medicului-şef al 

centrului medical competent pentru Academie. 

(2) Studentele aflate în stare de graviditate, lăuzie sau în perioada legală pentru creşterea 

copilului pot solicita suspendarea studiilor pentru aceste perioade. 

(3) Măsurile prevăzute la alin.(1) şi alin. (2) se dispun prin Decizie a Rectorului, la 

propunerea Consiliului Facultăţii, pe baza hotărârii Senatului. 

(4) Studenta gravidă poate beneficia, la cerere, aprobată de către decan, de amânarea practicii 

sau scutirea parţială de practică. 

 

Art. 215 (1) Reluarea studiilor se face prin Decizie a Rectorului pe baza cererii scrise a 

persoanei în cauză, după încetarea motivelor ce au determinat suspendarea studiilor, dar nu 

mai târziu de un an calendaristic de la data suspendării, respectiv la expirarea perioadei legale 

pentru creşterea şi îngrijirea copilului.  

(2) Lipsa solicitării reluării studiilor în termenul prevăzut la alin. (1) sau la expirarea perioadei 

legale pentru creşterea şi îngrijirea copilului, determină exmatricularea de drept a persoanei, 

pentru motive imputabile. 

Art. 216 Studenţii, care şi-au suspendat studiile, sunt datori ca la reluarea lor să îndeplinească 

eventualele obligaţii şcolare de diferenţă, rezultate în urma modificării, între timp, a planurilor 

de învăţământ. 
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Secţiunea a 6-a 

Transferarea studenţilor 

 

Art. 217 (1) Transferul unui student de la o specializare paleografică la alta şi de la o limbă 

străină la alta se poate efectua, la cerere, cu avizul Directorului de Departament şi aprobarea 

Consiliului facultăţii, cel mai târziu, înainte de începerea anului II de studiu. 

(2) Studenţii, care optează pentru transferul de la o specializare paleografică la alta şi de la o 

limbă străină la alta, după încheierea anului I de studiu, vor susţine un test de verificare a 

nivelului cunoştinţe. Pentru a putea fi transferaţi, studenţii trebuie să obţină la evaluare 

minimum nota 5 (cinci).  

 

Secţiunea a 7-a 

Drepturile şi obligaţiile studenţilor Facultăţii de Arhivistică 

 

Art. 218 Toţi studenţii, în calitate de membri ai comunităţii academice şi parteneri la procesul 

de învăţământ, au drepturi şi obligaţii în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale 

nr. 1/2011, ale Cartei Universitare a Academiei de Poliţie „Al.I.Cuza”, Codului studentului 

din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi ale prezentului Regulament. 

 

Art. 219 (1) Studenţilor Academiei le revin obligaţiile şi le sunt aplicabile interdicţiile pe care 

le prevede Codul studentului din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. 

(2)  Studenţilor le este interzis: 

a) să introducă şi/sau să difuzeze în Academie materiale care, prin conţinutul lor atentează la 

independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, sau care cultivă violenţa ori 

intoleranţa religioasă, ura de rasă sau orice alte manifestări de discriminare pe motive de 

etnie, religie, sex sau apartenenţă la orice categorie de minorităţi; 

b) să introducă sau să sustragă în/din instituţie arme, explozivi sau alte substanţe/materiale ce 

au regim special; 

c) să organizeze sau să desfăşoare/participe la activităţi în care se face propagandă cu caracter 

rasial, xenofob sau politic; 

d) să încalce prevederile referitoare la accesul în spaţiul universitar; 

e) să aibă o atitudine incompatibilă cu calitatea de student; 

f) să fumeze în spaţii închise; 

g) să strângă sume de bani, bunuri sau alte valori cu ocazia desfăşurării prelegerilor, 

seminariilor, colocviilor, examenelor sau pentru alte activităţi în vederea obţinerii unor 

rezultate/avantaje necuvenite; 

h) să utilizeze în timpul activităţilor didactice în spaţiul sălilor de clasă, sălilor de predare, 

sălilor documentare sau în alte spaţii unde se desfăşoară activităţi de învăţământ: telefoane 

mobile, camere foto sau video, precum şi orice alte dispozitive care pot fotografia sau filma 

ori care constituie sau conţin medii de stocare; 

i) să fotografieze/filmeze/înregistreze personalul Academiei în timpul desfăşurării activităţilor 

fără acordul prealabil al acestora. 

j) să introducă şi/sau să consume în Academie băuturi alcoolice, substanţe psihotice, precum 

şi orice alte substanţe interzise de lege sau care au regim special. 

k) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă în 

favoarea acestora; 

l) să exprime opinii sau preferinţe politice în spaţiul universitar sau în public; 

m) să exprime în public opinii contrare intereselor României; 

n) să declare sau sa participe la greve, precum şi la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau 

orice alte întruniri cu caracter politic; 

o) să exercite activităţi cu scop lucrativ de natură să lezeze onoarea şi demnitatea de student al 

Academiei de Poliţie sau a instituţiei din care face parte. 
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Secţiunea a 8-a 

Recompense şi sancţiuni disciplinare aplicabile studenţilor  

Recompense acordate studenţilor  

 

Art. 220  Recompensele se acordă pentru: 

a) rezultate foarte bune obţinute constant la învăţătură;  

b) rezultate excepţionale la absolvirea programului de studii;   

c) implicarea în activităţile circumscrise cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi manifestărilor 

ştiinţifice universitare; 

d) rezultate foarte bune la concursurile profesionale, cultural-sportive interne şi internaţionale; 

e) interes şi implicare deosebită în îndeplinirea activităţilor desfăşurate în stagiul de practică;  

f) alte activităţi care constituie exemple demne de urmat de către ceilalţi studenţi sau care 

contribuie la promovarea imaginii facultăţii ori a Academiei. 

Art. 221 Recompensele ce se acordă studenţilor sunt:  

a) mulţumiri verbale; 

b) premii în bani sau obiecte - se acordă în conformitate cu normele legale. Obiectele, pe 

care se pot grava înscrisuri, pot fi de utilitate personală sau simbolice; 

c) evidenţierea în faţa studenţilor sau a Consiliului facultăţii; 

d) scrisori de mulţumire – adresate părinţilor, soţului/soţiei sau, după caz, altei rude a 

studentului recompensat; acestea pot însoţi o altă recompensă; 

e) burse de merit - se acordă studenţilor în funcţie de rezultatele la învăţătură, comportament, 

şi la alte activităţi de cercetare ştiinţifică, cultural-artistice şi sportive, conform metodologiilor 

în vigoare; 

f) diplome de merit sau distincţii; 

g) însemne onorifice (ecusoane, insigne etc.) - se acordă în urma concursurilor de 

specialitate, competiţiilor sportive sau cultural-educative, rezultate deosebite în activitatea 

universitară şi ca urmare a îndeplinirii unor misiuni deosebite; 

h) citarea prin Dispoziţie Zilnică a Rectorului Academiei; 

i) înscrierea pe placa de onoare a numelui şi prenumelui studenţilor şefi de promoţie pe 

Academie; 

j) ridicarea unei sancţiuni disciplinare acordate anterior – determină încetarea imediată a 

valabilităţii sancţiunii disciplinare şi a efectelor ei. Este recomandabil ca ridicarea unei 

sancţiuni disciplinare să preceadă acordarea altei recompense. Sancţiunea poate fi ridicată 

numai de către cel care a aplicat-o sau persoana ierarhic superioară acestuia. 

Art. 222 (1) Recompensele prevăzute la art. 221 se dispun prin Dispoziţie zilnică a Rectorului 

în condiţii silimare celor prevăzute la Capitolul IV din prezentul Regulament. 

(2) Recompensele se acordă fără părtinire, diferenţiat şi, după caz, individual sau în grup. 

(3) Pentru aceeaşi faptă se acordă o singură recompensă. 

(4) Evidenţa recompenselor se ţine de către fiecare îndrumător de an la dosarul fiecărui 

student. 

(5) Recompensele se  consemnează de către îndrumătorul de an la în fişele individuale de 

cunoaştere ale studenţilor. 

  

 

Abateri şi sancţiuni disciplinare aplicate studenţilor  

 

Art. 223  (1) Abaterea disciplinară constituie singurul temei juridic al răspunderii 

disciplinare. 

(2) Sancţiunile disciplinare ce se pot aplica studenţilor sunt: 

a. avertismentul; 

b. mustrare scrisă; 
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c. suspendarea bursei de merit şi de performanţă pe o perioadă de la una la trei luni; 

d. preaviz de exmatriculare; 

e. exmatricularea.     

Art. 224  (1) Principalele abateri săvârşite de studenţi, care se sancţionează disciplinar, sunt 

următoarele: 

a. abateri privind compromiterea sau lezarea onoarei şi demnităţii de student prin: 

1. prezentarea cu rea credinţă de rapoarte, scrisori, cereri ori sesizări individuale sau de 

petiţii în grup neconforme cu realitatea;  

2. perturbarea ordinii şi liniştii publice; 

3. refuzul de a se legitima la cererea persoanelor cu drept de control;  

4. lipsa de respect manifestată faţă de membrii comunităţii academice şi faţă de autorităţi;  

5. nerespectarea normelor de convieţuire în instituţie şi societate; 

6. nerespectarea regulilor de igienă individuală şi colectivă; 

7. manifestarea, în public, a opiniilor care ar prejudicia sau compromite imaginea 

Academiei, a M.A.I. sau a altor instituţii publice; 

8. nerespectarea dispoziţiilor legale privind exprimarea opiniilor politice; 

9. difuzarea unor materiale cu caracter obscen; 

10. apariţia în posturi indecente în diferite reviste, pe site-uri sau în public; 

11. strângerea de sume de bani, bunuri sau alte valori pentru activităţile de protocol cu ocazia 

desfăşurării prelegerilor, seminariilor, colocviilor, examenelor sau pentru alte activităţi; 

12. oferirea sau trimiterea de cadouri personalului didactic şi auxiliar al facultăţii şi al 

Academiei; 

13. scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereţii clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de 

folosinţă comună aflate în interiorul ori în afara Academiei  sau deteriorarea prin orice 

mijloace a acestora;  

14. prezentarea în Academie în vădită stare de beţie; 

15. săvârşirea de fapte ce contravin normelor de conduită care pot provoca un prejudiciu de 

imagine la adresa instituţiei; 

16. tentativa de fraudă la examene, colocvii şi lucrări practice; 

17. introducerea sau consumul fără drept în incinta Academiei a băuturilor alcoolice. 

 

 

b. abateri în exercitarea atribuţiilor funcţionale:  

1. neglijenţă în menţinerea permanentă a ordinii şi curăţeniei în spaţiile interioare şi exterioare 

date în folosinţă; 

2. neglijenţă în întreţinerea şi întrebuinţarea calculatoarelor şi videoproiectoarelor fără 

aprobare;  

3. ruperea de sigilii sau deschiderea neautorizată a corespondenţei oficiale; 

4. introducerea fără aprobare a unei persoane neautorizate în Academie; 

5. blocarea căilor de acces în spaţiile Academiei; 

6. încălcarea regulilor privind confidenţialitatea activităţilor profesionale; 

7. degradarea sau distrugerea, cu intenţie, a  unor bunuri materiale din patrimoniul Academiei 

sau terţilor; 

8. utilizarea telefoanelor mobile şi a altor mijloace tehnice de comunicare la distanţă, în 

timpul orelor de curs/seminarii/lucrări practice ori în alte locuri unde este interzisă folosirea 

acestora;  

 

c. abateri de la regulile de îndeplinire activităţilor: 

1. întârzieri în transmiterea şi îndeplinirea recomandărilor primite;  

2. sustragerea de la îndeplinirea activităţilor administrative; 

3. fumatul în locuri nepermise; 
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4. nerespectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, protecţie a mediului şi a celor de 

prevenire şi stingere a incendiilor; 

5. pătrunderea fără autorizare într-un loc cu acces limitat, semnalizat sau cunoscut în acest 

sens. 

6. absenţa nemotivată de la activităţile de curs şi seminar planificate; la 15 absențe nemotivate 

se va aplica avertisment scris, la 25 absențe nemotivate se va aplica preaviz de exmatriculare, 

iar la 30 absențe se va aplica exmatricularea . 

 

Art. 225 Constituie, de asemenea, abateri disciplinare următoarele fapte: 

1. aducerea şi difuzarea în Academie de materiale care, prin conţinutul lor, atentează la 

independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care instigă la violenţa şi 

intoleranţă; 

2. săvârşirea unor acte de violenţă fizică împotriva oricărui membru al comunităţii 

universitare; 

3. provocarea sau participarea voluntară la tulburarea ordinii şi liniştii publice; 

4.  introducerea sau consumul în incinta Academiei de substanţe stupefiante sau psihotrope 

sau alte substanţe interzise de lege sau care au regim special; 

5. părăsirea incintei Academiei fără drept, precum şi pătrunderea/părăsirea în/din incinta 

Academiei prin orice mod/loc decât cele autorizate;  

6. întrebuinţarea de cuvinte sau gesturi ameninţătoare, obscene sau insultătoare la adresa 

membrilor comunităţii academice sau a personalului Academiei;  

7. întrebuinţarea de cuvinte sau gesturi ameninţătoare, obscene sau insultătoare la adresa 

reprezentanţilor autorităţilor ori instituţiilor publice, aflaţi în exerciţiul funcţiunii;  

8. apartenenţa la secte sau organizaţii ilegale; 

9. apartenenţa la partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori desfăşurarea propagandei prin 

orice mijloace sau alte activităţi în favoarea acestora ori a unui candidat independent pentru 

funcţii publice; 

10. declararea sau participarea la grevă;  

11. instigarea altor studenţi sau favorizarea acestora la săvârşirea de fapte/abateri disciplinare 

grave;  

12. sustragerea de bani, bunuri şi obiecte de la colegi sau din patrimoniul Academiei;  

13. deţinerea şi utilizarea telefoanelor mobile şi a altor mijloace tehnice de comunicare la 

distanţă, la examene sau concursuri;  

14. frauda la examene, colocvii şi lucrări practice. 

 

Art. 226 (1) Faptele de la art. 224 şi art. 225 constituie abateri disciplinare dacă nu au fost 

săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate contravenţii sau 

infracţiuni.  

(2) Declanşarea şi desfăşurarea procedurii disciplinare  se suspendă până la rămânerea 

definitivă a hotărârii instanţei de judecată.    

(3) În situaţia în care fapta săvârşită are caracter penal/contravenţional şi, pe lângă aceasta, a 

comis şi alte abateri disciplinare, pentru acestea din urmă operează procedura disciplinară 

obişnuită. 

(4) Dacă nu sunt întrunite condiţiile pentru angajarea răspunderii penale/contravenţionale, iar 

fapta studentului poate fi încadrată ca abatere disciplinară se va declanşa procedura 

disciplinară, conform prezentului regulament. 

(5) Existenţa răspunderii penale/contravenţionale/materiale a faptei săvârşite nu înlătură 

răspunderea disciplinară. 

 

Art. 227 (1) Sancţiunea disciplinară aplicabilă se stabileşte gradual, în raport cu gravitatea 

abaterii disciplinare săvârşite de student, numai după ce s-a probat vinovăţia persoanei în 
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cauză, conform procedurii reglementate la nivelul Academiei, avându-se în vedere 

următoarele:  

a) împrejurările în care a fost săvârşită fapta ce constituie abatere disciplinară; 

b) gradul de vinovăţie a studentului/studentei; 

c) consecinţele abaterii disciplinare, precum şi diligenţele persoanei în cauză, depuse pentru 

limitarea/eliminarea acestora; 

d) comportarea generală a studentului/studentei; 

e) atitudinea şi conduita persoanei în cauză pe timpul  cercetării disciplinare, după caz; 

f) eventualele sancţiuni disciplinare aplicate anterior acestuia/acesteia. 

(2) În cazul săvârşirii concomitente de către acelaşi student a mai multor abateri disciplinare 

se aplică sancţiunea disciplinară cea mai aspră dintre cele aplicabile abaterilor săvârşite. În 

cazul în care un student aflat sub incidenţa unei sancţiuni disciplinare săvârşeşte noi abateri 

disciplinare, se aplică sancţiunea disciplinară următoare celei aplicate anterior, cu respectarea 

principiului gradualităţii. 

(3) Sancţiunile disciplinare (avertismentul şi mustrarea scrisă) se radiază în termen de 6 luni 

de la aplicare. Preavizul de exmatriculare se poate radia la un an de la aplicarea sancţiunii la 

propunerea îndrumătorului de an.  

(4) Studentul poate contesta sancţiunea disciplinară.  

Art. 228 (1) Sancţiunile disciplinare prevăzute de art. 223 alin. (2) lit. c) – e) pot fi dispuse 

numai după efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile de către o comisie de disciplină. 

(2) În sensul alin. (1), Consiliul facultăţii stabileşte componenţa Comisiei de cercetare 

disciplinară prealabilă formată din 3 sau 5 membri, astfel: 

a) preşedinte – un cadru didactic, membru al Consiliului facultăţii; 

b) membrii – un student membru al Consiliului facultăţii şi 1 sau 3 cadre didactice. 

(3) Activitatea comisiei are la bază următoarele principii: 

a. prezumţia de nevinovăţie;  

b. dreptul la apărare;  

c. celeritatea cercetării;  

d. contradictorialitatea.  

(4) În vederea desfăşurării cercetării comisia va convoca studentul în scris, precizându-se 

data, ora şi locul desfăşurării activităţii comisiei. 

(5) Prezenţa studentului în faţa comisiei de disciplină este obligatorie. Neprezentarea 

studentului la convocarea făcută în condiţiile alin.(4), fără un motiv întemeiat nu suspendă 

cercetarea disciplinară prealabilă şi dă dreptul comisiei să continue procedura.  

(6) Pe perioada internării în spital, precum şi a efectuării concediului medical de către 

studentul în cauză, cercetarea disciplinară se suspendă. 

(7) În cursul cercetării disciplinare prealabile, conform principiilor reglementate la alin. (3), 

studentul are dreptul să fie asistat de către un alt student sau de către un cadru didactic ales, să 

formuleze şi să susţină apărările, să propună toate probele pe care le consideră necesare. 

(8) Comisia de disciplină cercetează împrejurările săvârşirii faptei şi pe baza unei hotărâri 

motivate, adoptate cu majoritatea simplă a membrilor comisiei, constată vinovăţia sau 

nevinovăţia persoanei în cauză şi propune sancţiunea aplicabilă, după caz. 

(9) Hotărârea motivată a Comisiei cuprinde: descrierea faptei ce constituie abatere 

disciplinară, persoanele implicate, încadrarea juridică a faptelor reţinute cu indicarea probelor 

şi a dovezilor pe care se întemeiază, aprecieri privind modul de apărare, atitudinea şi conduita 

studentului cercetat, constatarea privind vinovăţia/nevinovăţia persoanei în cauză, precum şi 

propunerea sancţiunii aplicabile.  

(10) În cazul aplicării sancţiunilor disciplinare prevăzute la art. 223 alin. (2) lit. c) – d), în 

baza Raportului motivat al Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă, Consiliul stabileşte 

sancţiunea prin hotărâre, în temeiul căreia decanul facultăţii emite Decizia de sancţionare.  

(11) În cazul propunerii aplicării sancţiunii de exmatriculare Comisia de disciplină va trimite 

Consiliului Facultăţii, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării, hotărârea prevăzută 

la alin. 8, precum şi dosarul cauzei. 
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(12) Consiliul Facultăţii va confirma, respectiv infirma, după caz, hotărârea comisiei de 

disciplină. În termen de 2 zile lucrătoare, consiliul facultăţii va transmite Senatului Academiei 

hotărârea de confirmare/infirmare, precum şi dosarul cauzei. 

(13) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului şi a hotărârii de 

confirmare/infirmare prevăzută la alin.(11), Senatul va adopta  hotărârea privind aplicarea sau 

neaplicarea sancţiunii disciplinare a exmatriculării.  

(14) În cel mult 2 zile lucrătoare de la adoptarea hotărârii de  aplicare a sancţiunii disciplinare 

a exmatriculării, Preşedintele Senatului  transmite hotărârea şi dosarul cauzei Serviciului 

Management Resurse Umane pentru emiterea deciziei de exmatriculare. 

(15) Decizia de exmatriculare prevăzută la alin. (14) se întocmeşte de către personalul 

specializat din cadrul Serviciului Management Resurse Umane şi se semnează de către 

Rectorul Academiei, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii hotărârii 

Senatului Universitar. 

(16) Deciziile de sancţionare disciplinară se comunică, în scris, celor în cauză. 

Art. 229 (1) Sancţiunile se aplică de către decanul facultăţii la propunerea cadrelor didactice 

sau din oficiu. 

(2) Sancţiunile disciplinare pot fi aplicate şi de Rector prin Dispoziţie zilnică. 

(3) Sancţiunile disciplinare se contestă la Consiliul facultăţii, cu excepţia sancţiunii de 

exmatriculare prevăzută de art. 223 alin. 2 lit. e), care se contestă la Senatul Universitar. 

Art. 230 (1) Decizia de sancţionare pentru sancţiunile disciplinare prevăzute de art. 223 alin. 

(2), cu excepţia lit. e), va fi emisă în termen de cel mult 60 de zile de la data sesizării 

Decanului facultăţii, conform prevederilor art. 228 alin. (2). 

(2) Decizia de exmatriculare se emite cu respectarea termenelor prevăzute la art. 228 alin. 

(11) - (15), dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

(3) Perioada internării în spital, precum şi cea a efectuării concediului medical de către 

studentul în cauză suspendă termenele prevăzute la alin.(1) şi alin. (2).   

(4) Decizia de exmatriculare cuprinde, în mod obligatoriu: 

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară sau a faptei care, fără să constituie 

abatere disciplinară, atrage exmatricularea, după caz; 

b) precizarea prevederilor din lege, actele normative interne şi/sau din prezentul regulament, 

după caz, care au fost încălcate de student; 

c) temeiul de drept în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară; 

d) termenul în care exmatricularea poate fi contestată; 

e) instanţa competentă la care exmatricularea poate fi contestată. 

(5) Decizia de exmatriculare se comunică în scris studentului în cel mult 5 zile lucrătoare de 

la data emiterii. 

(6) Studentul sancţionat se poate adresa instanţei de contencios administrativ. 

Art. 231 Dacă faptele care fac obiectul cercetării disciplinare prealabile constituie infracţiuni, 

Academia va sesiza de îndată organul de urmărire penală. 

 

Art. 232 (1) Nivelul conduitei studentului se analizează la fiecare structură în cadrul 

activităţii de evaluare periodică, astfel: 

a) la an de studiu - semestrial; 

b) la nivel de facultate - la sfârşitul anului universitar. 

(2) Evidenţa sancţiunilor disciplinare se ţine la nivel de an de studiu în dosarul cu starea şi 

practica disciplinară. 

Art. 233 Sancţiunile disciplinare se vor consemna de către îndrumătorul de an  în fişele de 

evidenţă individuale ale studenţilor.  

 

Secţiunea a 9-a 

 Scoaterea studenţilor din evidenţa facultăţii 
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Art. 234 Scoaterea studenţilor din evidenţa facultăţii se face la cerere sau prin exmatriculare 

conform prevederilor art. 229 din prezentul regulament.  

 

Secţiunea a 10-a  

Finalizarea studiilor 

 

Art. 235 (1) Media de promovare a examenului de licenţă va fi media aritmetică cu două 

zecimale, fără rotunjire dintre media notelor de la  proba scrisă şi nota obţinută la susţinerea 

lucrării de licenţă.  

(2) Media de promovare a examenului de licenţă trebuie să fie de cel puţin 6,00, iar media de 

promovare a  fiecărei probe trebuie să fie de cel puţin 5,00. 

Art. 236 Media generală de promovare a anilor de studii va fi  media aritmetică cu două 

zecimale, fără rotunjire a mediilor fiecărui an de studiu. 

Art. 237 Media generală de absolvire se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, prin 

însumarea mediei generale de promovare a anilor de studii având o pondere de 70%, cu media 

examenului de licenţă care are o pondere de 30%. 

 

Art. 238 Clasificarea absolvenţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de 

absolvire. 

 

Art. 239 Absolvenţii, care au promovat examenul de licenţă primesc diploma de licenţă 

însoţită de suplimentul  la diplomă, în condiţiile reglementărilor specifice în vigoare. 

 

Art. 240 Absolvenţii, care nu au promovat examenul de licenţă primesc, la cerere, o 

adeverinţă. 

 

Art. 241 Anterior începerii probelor din cadrul examenului de licenţă, studenţii Facultăţii de 

Arhivistică susţin  un examen scris pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică în 

domeniul limbilor străine. 
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Capitolul IX 

DISPOZIŢII APLICABILE STUDENŢILOR ÎNMATRICULAŢI LA PROGRAMUL 

DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, „ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ” 

Secţiunea 1 

Dispoziţii generale 

 

Art. 242 Activitatea profesională a studenţilor din cadrul programului de licenţă cu 

specializarea „administraţie publică” şi raporturile acestora cu Academia se desfăşoară în 

conformitate cu legislaţia ce reglementează activitatea instituţiei şi a personalului acesteia, 

precum şi ordinele şi regulamentele Ministerului Educaţiei Naţionale şi Ministerului 

Afacerilor Interne.  

 

Art. 243 Prevederile prezentului capitol din Regulament se aplică studenţilor înmatriculaţi la 

programul de studii de licenţă cu specializarea „administraţie publică” din cadrul Facultăţii de 

Ştiinţe Juridice şi Administrative.  

 

Secţiunea  2 

Înscrierea la facultate şi documentele studentului 

 

Art. 244 (1) Calitatea de student se dobândeşte prin înmatricularea candidaţilor declaraţi 

admişi în urma susţinerii concursului de admitere şi se pierde prin exmatriculare sau prin 

absolvire, în condiţiile legii.  

(2) Studenţii cu specializarea „administraţie publică” din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice 

şi Administrative au statut de studenţi civili similar învăţământului superior civil românesc.  

(3) Înmatricularea studenţilor constă în înscrierea studentului în Registrul matricol sub un 

număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare. Numerele din Registrul matricol 

se dau în continuare pentru fiecare serie nouă de studenţi. Studenţii care urmează, 

concomitent sau consecutiv două programe de studii ale aceleiaşi facultăţi sau în cadrul 

universităţii vor primi număr matricol diferit pentru fiecare program de studii.  
 
Art. 245 Înmatricularea se face în termen de maximum 15 de zile de la începerea anului 

universitar, prin Dispoziţia Zilnică a Rectorului Academiei de Poliţie „Al.I.Cuza”.   

Art. 246 (1) Cuantumul taxei de înmatriculare este stabilit anual de către Senatul universităţii.  
(2) Candidaţii admişi în anul I care nu au semnat Contractul de studii universitare şi nu au 
achitat taxa de înmatriculare în perioada stabilită de Consiliul de Administraţie, pierd dreptul 
de a fi înmatriculaţi. 

Art. 247 (1) Înmatricularea studenţilor români sau din ţările membre UE declaraţi admişi pe 
locurile cu taxă se face pe baza Dispoziţiei de înmatriculare emisă de Rector, după semnarea 
Contractului de studii universitare şi achitarea taxelor de şcolarizare şi de înmatriculare 
stabilite de Senatul universităţii şi achitarea taxei de studii.  
(2) Înmatricularea studenţilor transferaţi de la alte facultăţi / universităţi se face pe baza 
aprobării de către conducerile celor două instituţii a cererii de transfer.  

Art. 248 Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în sesiunea de admitere şi propuşi pentru 
înmatriculare într-un an superior se face pe baza Dispoziţiei Rectorului, ce are la bază acordul 
Comisiei de echivalare a creditelor şi aprobarea Consiliului de Administraţie / Senatului, după 
semnarea Contractului de studii universitare şi achitarea taxei de înmatriculare.  

 
Art. 249 În cazul în care un student urmează cursurile mai multor programe de studii (în 
paralel sau succesiv), poate beneficia de alocaţie bugetară pe durata maximă de şcolarizare a 
unui singur program de studii, conform legii. 
Art. 250 Dosarul personal al studentului întocmit la înmatricularea acestuia cuprinde:  
- Cererea tip de înscriere pentru anul I de studii;  
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- Contractul de studii universitare;  

- Chitanţa de plată a taxei de înmatriculare; 
- Cererea pentru disciplinele opţionale şi facultative; 
- Actele necesare pentru obţinerea burselor, conform legislaţiei în vigoare.  

Art. 251 Pe perioada şcolarizării, Dosarul studentului se completează cu:  

- Anexa anuală la Contractul de studii universitare;  
- Actele necesare pentru obţinerea bursei, conform legislaţiei în vigoare;   
- Cererile privind motivarea absenţelor (pentru cazurile de boală) aprobate de conducerile 
facultăţilor, însoţite de acte medicale;   
- Actele prin care i s-au acordat anumite drepturi (întreruperi de studii, prelungiri de 
şcolarizare, transfer, probe de diferenţe etc.), evidenţieri sau sancţiuni aplicate;   
- Actele prin care se certifică studiile efectuate în alte universităţi din ţară şi străinătate şi 
rezultatele obţinute;   
- Dovezile de achitare a taxelor pentru serviciile prestate de universitate.  

Art. 252 (1) La înmatriculare, fiecărui student i se eliberează:  
- Carnetul de student;  
- Un exemplar din Contractul de studii universitare;  
- Legitimaţia de transport.  

A. Carnetul de student este singurul document care dovedeşte calitatea de student şi este 

netransmisibil. În carnetul de student se înscriu toate notele la examene sau alte forme de 

verificare a cunoştinţelor, inclusiv notele de la examenele nepromovate. Notele vor fi trecute 

şi semnate de cadrul didactic examinator. Prezentarea carnetului de student profesorului 

examinator este obligatorie. La începutul fiecărui an universitar, studentul are obligaţia să 

prezinte la secretariatul facultăţii carnetul de student pentru viza anuală. În caz de transfer, 

întrerupere de studii sau exmatriculare, decanatul retrage carnetul de student şi legitimaţia de 

călătorie. În cazul pierderii documentelor personale (carnet de student, legitimaţii studenţeşti 

eliberate de facultate etc.) eliberarea unor duplicate se face numai după îndeplinirea 

formalităţilor cerute de legislaţia în vigoare privind eliberarea documentelor individuale şi 

actelor de studii pierdute sau dispărute (anunţarea în presă a pierderii şi achitarea taxelor 

stabilite prin instrucţiuni). În documentele studentului nu sunt admise corecturi, modificări 

sau introducerea unor date nereale. 

B. Contractul de studii universitare cuprinde obligaţiile universităţii facultăţii şi ale 

studentului privind desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor didactice pentru întreaga 
perioadă de şcolarizare. În anexele anuale ale acestui contract se prevăd disciplinele de studiu 

pentru anul în curs, creditele pentru promovarea în anul următor, criteriile şi standardele de 

performanţă pentru definirea statutului de student bugetat/cu taxă. Pentru studentul cu taxă 

sunt prevăzute obligaţiile financiare pe durata studiilor. Numărul de identificare al 

contractului este identic cu numărul matricol al studentului. Contractul se elaborează în două 

exemplare: un exemplar se înmânează studentului, iar celălalt exemplar se păstrează la 

decanatul facultăţii, în dosarul personal al studentului. 

(2) În documentele studentului nu sunt admise corecturi sau introducerea de date nereale. În 

cazul pierderii carnetului de student, se eliberează un duplicat, după anunţarea în presă a 

pierderii şi achitarea taxei stabilite de Senat. 

Art. 253 (1) Organizarea studenţilor pentru toată perioada studiilor universitare se face pe an 

de studii şi grupe de specializare în cadrul fiecărui an.  

(2) Studenţii din fiecare an de studii îşi aleg în termen de 20 de zile de la începerea 

anului/semestrului universitar un reprezentant de an care va îndeplini atribuţiile prevăzute în 

prezentul regulament. Studenţii, care au calitatea de reprezentant de an, se numesc prin 

Dispoziţie Zilnică a Rectorului Academiei, la propunerea îndrumătorului de an, cu aprobarea 

decanului facultăţii.  

Art. 254 Secretariatele facultăţilor definitivează situaţia şcolară a studentului în primele cinci 
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zile de la începerea anului universitar, pe baza rezultatelor profesionale obţinute în anul 

universitar precedent. După parcurgerea unui an de studii, un student se va afla în una din 

următoarele situaţii şcolare:   
- Student cu an de studii promovat, când studentul a acumulat numărul total de credite 
pentru anul respectiv, 60 credite;   
- Student cu an de studii creditat (trecut in anul următor), când studentul trece în anul 
următor prin acumularea numărului minim de 40 credite  în anul în curs şi cu anii anteriori 
promovaţi integral;   
- Student în prelungire a duratei de şcolarizare (an de repetare / an complementar), 
când studentul a acumulat intre 10 si 39 credite;   
- Student exmatriculat, când studentul a acumulat sub 10 credite.  

 

Secţiunea 3 

Drepturile şi obligaţiile studentului Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative 

specializarea „administraţie publică” 

 

Art. 255 (1) Toţi studenţii, în calitate de membri ai comunităţii academice şi parteneri la 

procesul de învăţământ, au drepturi şi obligaţii în conformitate cu prevederile Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, ale Cartei Universitare a Academiei, Codului studentului din Academia 

de Poliţie şi ale acestui Regulament. 

 

(2) Studenţilor  le este interzis: 

a) să introducă şi/sau să difuzeze în Academie materiale care, prin conţinutul lor atentează la 

independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, sau care cultivă violenţa ori 

intoleranţa religioasă, ura de rasă sau orice alte manifestări de discriminare pe motive de 

etnie, religie, sex sau apartenenţă la orice categorie de minorităţi; 

b) să introducă/să sustragă în/din instituţie arme, explozivi sau alte substanţe/materiale ce au 

regim special; 

c) să organizeze sau să desfăşoare/participe la activităţi în care se face propagandă cu caracter 

rasial, xenofob sau politic; 

d) să încalce prevederile referitoare la accesul în spaţiul universitar; 

e) să aibă o atitudine incompatibilă cu calitatea de student; 

f) să fumeze în spaţii închise; 

g) să strângă sume de bani, bunuri sau alte valori cu ocazia desfăşurării prelegerilor, 

seminariilor, colocviilor, examenelor sau pentru alte activităţi în vederea obţinerii unor 

rezultate/avantaje necuvenite; 

h) să utilizeze în timpul activităţilor didactice în spaţiul sălilor de clasă, sălilor de predare, 

sălilor documentare sau în alte spaţii unde se desfăşoară activităţi de învăţământ: telefoane 

mobile, camere foto sau video, precum şi orice alte dispozitive care pot fotografia sau filma 

ori care constituie sau conţin medii de stocare; 

i) să fotografieze/filmeze/înregistreze personalul Academiei în timpul desfăşurării activităţilor 

fără acordul prealabil al acestora. 

j) să introducă şi/sau să consume în Academie băuturi alcoolice, substanţe psihotice, precum 

şi orice alte substanţe interzise de lege sau care au regim special. 

k) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă în 

favoarea lor; 

l) să exprime opinii sau preferinţe politice în spaţiul universitar sau în public; 

m) să exprime în public opinii contrare intereselor României; 

n) să declare sau sa participe la greve, precum şi la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau 

orice alte întruniri cu caracter politic; 

o) să exercite activităţi cu scop lucrativ de natură să lezeze onoarea şi demnitatea de student al 

Academiei de Poliţie sau a instituţiei din care face parte. 
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Secţiunea 4 

RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI DISCIPLINARE 

Recompense acordate studenţilor 

 

Art. 256 Recompensele se acordă pentru: 

a) rezultate foarte bune obţinute constant la învăţătură;  

b) rezultate excepţionale la absolvirea programului de studii;   

c) implicarea în activităţile circumscrise cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi manifestărilor 

ştiinţifice universitare; 

d) rezultate foarte bune la concursurile profesionale, cultural-sportive interne şi internaţionale; 

e) interes şi implicare deosebită în îndeplinirea activităţilor desfăşurate în stagiul de practică;  

f) alte activităţi care constituie exemple demne de urmat de către ceilalţi studenţi sau care 

contribuie la promovarea imaginii facultăţii ori a Academiei. 

Art. 257 Recompensele ce se acordă studenţilor sunt:  

a) mulţumiri verbale; 

b) premii în bani sau obiecte - se acordă în conformitate cu normele legale. Obiectele, pe 

care se pot grava înscrisuri, pot fi de utilitate personală sau simbolice; 

c) evidenţierea în faţa studenţilor sau a Consiliului facultăţii; 

d) scrisori de mulţumire – adresate părinţilor, soţului/soţiei sau, după caz, altei rude a 

studentului recompensat; acestea pot însoţi o altă recompensă; 

e) burse de merit - se acordă studenţilor în funcţie de rezultatele la învăţătură, comportament, 

şi la alte activităţi de cercetare ştiinţifică, cultural-artistice şi sportive, conform metodologiilor 

în vigoare; 

f) diplome de merit sau distincţii; 

g) însemne onorifice (ecusoane, insigne etc.) - se acordă în urma concursurilor de 

specialitate, competiţiilor sportive sau cultural-educative, rezultate deosebite în activitatea 

universitară şi ca urmare a îndeplinirii unor misiuni deosebite; 

h) citarea prin Dispoziţie Zilnică a Rectorului Academiei; 

i) înscrierea pe placa de onoare a numelui şi prenumelui studenţilor şefi de promoţie pe 

Academie; 

j) ridicarea unei sancţiuni disciplinare acordate anterior – determină încetarea imediată a 

valabilităţii sancţiunii disciplinare şi a efectelor ei.  

Este recomandabil ca ridicarea unei sancţiuni disciplinare să preceadă acordarea altei 

recompense. Sancţiunea poate fi ridicată numai de către cel care a aplicat-o sau persoana 

ierarhic superioară acestuia. 

Art. 258 (1) Recompensele prevăzute la art. 257 se acordă în condiţii silimare prevăzute la 

Capitolul IV din prezentul Regulament. 

(2) Recompensele se acordă fără părtinire, diferenţiat şi, după caz, individual sau în grup. 

(3) Pentru aceeaşi faptă se acordă o singură recompensă. 

(4) Evidenţa recompenselor se ţine de către fiecare îndrumător de an la dosarul fiecărui 

student. 

(5) Recompensele se  consemnează de către îndrumătorul de an la în fişele individuale de 

cunoaştere ale studenţilor. 

           

Abateri şi sancţiuni disciplinare aplicate studenţilor 

Art. 259 (1) Abaterea disciplinară constituie singurul temei juridic al răspunderii disciplinare. 

(2) Sancţiunile disciplinare ce se pot aplica studenţilor sunt: 

a. avertismentul; 

b. mustrare scrisă; 

c. suspendarea bursei de merit pe o perioadă de la una la trei luni; 

d. preaviz de exmatriculare; 

e. exmatricularea.     
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Art. 260 (1) Principalele abateri săvârşite de studenţi, care se sancţionează disciplinar, sunt 

următoarele: 

a. abateri privind compromiterea sau lezarea onoarei şi demnităţii de student prin: 

1. prezentarea cu rea credinţă de rapoarte, scrisori, cereri ori sesizări individuale sau de 

petiţii în grup neconforme cu realitatea;  

2. perturbarea ordinii şi liniştii publice; 

3. refuzul de a se legitima la cererea persoanelor cu drept de control;  

4. simularea unei boli pentru a se sustrage de la îndeplinirea activităţilor didactice; 

5. lipsa de respect manifestată faţă de membrii comunităţii academice şi faţă de autorităţi;  

6. participarea sau aderarea la manifestări contrare legii ori  exprimarea în public a  unor 

opinii discriminatorii, faţă de anumite persoane, grupuri de persoane sau entităţi sociale; 

7. nerespectarea normelor de convieţuire în instituţie şi societate; 

8. nerespectarea regulilor de igienă individuală şi colectivă; 

9. manifestarea, în public, a opiniilor care ar prejudicia sau compromite imaginea 

Academiei, a M.A.I. sau a altor instituţii publice; 

10. nerespectarea dispoziţiilor legale privind exprimarea opiniilor politice; 

11. difuzarea unor materiale cu caracter obscen; 

12. apariţia în posturi indecente în diferite reviste, pe site-uri sau în public; 

13. strângerea de sume de bani, bunuri sau alte valori pentru activităţile de protocol cu ocazia 

desfăşurării prelegerilor, seminariilor, colocviilor, examenelor sau pentru alte activităţi; 

14. oferirea sau trimiterea de cadouri personalului didactic şi auxiliar al facultăţii şi al 

Academiei; 

15. scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereţii clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de 

folosinţă comună aflate în interiorul ori în afara Academiei  sau deteriorarea prin orice 

mijloace a acestora;  

16. prezentarea în Academie în vădită stare de beţie sau sub influenţa substanţelor 

psihoactive; 

17. săvârşirea de fapte ce contravin normelor de conduită care pot provoca un prejudiciu de 

imagine la adresa instituţiei; 

18. tentativa de fraudă la examene, colocvii şi lucrări practice; 

19. introducerea sau consumul fără drept în incinta Academiei a băuturilor alcoolice.  

 

b. abateri în exercitarea atribuţiilor funcţionale:  

1.  neglijenţă în menţinerea permanentă a ordinii şi curăţeniei în spaţiile interioare şi 

exterioare date în folosinţă; 

2. neglijenţă în întreţinerea şi întrebuinţarea calculatoarelor şi videoproiectoarelor fără 

aprobare;  

3. ruperea de sigilii sau deschiderea neautorizată a corespondenţei oficiale; 

4. introducerea fără aprobare a unei persoane neautorizate în Academie; 

5. blocarea căilor de acces în spaţiile Academiei; 

6. încălcarea regulilor privind confidenţialitatea activităţilor profesionale; 

7. degradarea sau distrugerea, cu intenţie, a  unor bunuri materiale din patrimoniul Academiei 

sau terţilor; 

8. utilizarea telefoanelor mobile şi a altor mijloace tehnice de comunicare la distanţă, în 

timpul orelor de curs/seminarii/lucrări practice ori în alte locuri unde este interzisă folosirea 

acestora;  

9. absenţa nemotivată, în mod repetat, de la activităţile didactice ori de la alte activităţi 

stabilite. 

 

c. abateri de la regulile de îndeplinire activităţilor: 

1. întârzieri în transmiterea şi îndeplinirea recomandărilor primite;  

2. sustragerea de la îndeplinirea activităţilor administrative; 

3. fumatul în locuri nepermise; 
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4. nerespectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, protecţie a mediului şi a celor de 

prevenire şi stingere a incendiilor; 

5. pătrunderea fără autorizare într-un loc cu acces limitat, semnalizat sau cunoscut în acest 

sens. 

(2) Răspunderea disciplinară poate fi angajată şi în cazul altor fapte care întrunesc elementele 

unei abateri disciplinare. 

 

Art. 261 Constituie, de asemenea, abateri disciplinare următoarele fapte: 

1. aducerea şi difuzarea în Academie de materiale care, prin conţinutul lor, atentează la 

independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care instigă la violenţa şi 

intoleranţă; 

2. săvârşirea unor acte de violenţă fizică împotriva oricărui membru al comunităţii 

universitare; 

3. provocarea sau participarea voluntară la tulburarea ordinii şi liniştii publice; 

4. introducerea sau consumul în incinta Academiei de substanţe stupefiante sau psihotrope 

sau alte substanţe interzise de lege sau care au regim special; 

5. părăsirea incintei Academiei fără drept, precum şi pătrunderea/părăsirea în/din incinta 

Academiei prin orice mod/loc decât cele autorizate;  

6. întrebuinţarea de cuvinte sau gesturi ameninţătoare, obscene sau insultătoare la adresa 

membrilor comunităţii academice sau a personalului Academiei;  

7. întrebuinţarea de cuvinte sau gesturi ameninţătoare, obscene sau insultătoare la adresa 

reprezentanţilor autorităţilor ori instituţiilor publice, aflaţi în exerciţiul funcţiunii;  

8. apartenenţa la secte sau organizaţii ilegale; 

9. apartenenţa la partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori desfăşurarea propagandei 

prin orice mijloace sau alte activităţi în favoarea acestora ori a unui candidat independent 

pentru funcţii publice; 

10. depunerea candidaturii pentru a fi ales în administraţia publică locală sau în Parlamentul 

României ori în calitate de Preşedinte al României; 

11. declararea sau participarea la grevă;  

12. instigarea altor studenţi sau favorizarea acestora la săvârşirea de fapte care constituie 

abateri disciplinare grave;  

13. sustragerea de bani, bunuri şi obiecte de la colegi sau din patrimoniul Academiei;  

14. deţinerea şi utilizarea telefoanelor mobile şi a altor mijloace tehnice de comunicare la 

distanţă, la examene sau concursuri;  

15. frauda la examene, colocvii şi lucrări practice;  

16. nerespectarea prevederilor privind fumatul în spaţii închise.  

Art. 262 (1) Faptele de la art. 260 şi art. 261 constituie abateri disciplinare dacă nu au fost 

săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate contravenţii sau 

infracţiuni.  

(2) Declanşarea şi desfăşurarea procedurii disciplinare se suspendă până la rămânerea 

definitivă a hotărârii instanţei de judecată.    

(3) În situaţia în care fapta săvârşită are caracter penal/contravenţional şi, pe lângă aceasta, a 

comis şi alte abateri disciplinare, pentru acestea din urmă operează procedura disciplinară 

obişnuită. 

(4) Dacă nu sunt întrunite condiţiile pentru angajarea răspunderii penale/contravenţionale, iar 

fapta studentului poate fi încadrată ca abatere disciplinară se va declanşa procedura 

disciplinară, conform prezentului regulament. 

(5) Existenţa răspunderii penale/contravenţionale/materiale a faptei săvârşite nu înlătură 

răspunderea disciplinară. 

Art. 263 (1) Sancţiunea disciplinară aplicabilă se stabileşte gradual, în raport cu gravitatea 

abaterii disciplinare săvârşite de student, numai după ce s-a probat vinovăţia persoanei în 
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cauză, conform procedurii reglementate la nivelul Academiei, avându-se în vedere 

următoarele:  

a) împrejurările în care a fost săvârşită fapta ce constituie abatere disciplinară; 

b) gradul de vinovăţie a studentului/studentei; 

c) consecinţele abaterii disciplinare, precum şi diligenţele persoanei în cauză, depuse pentru 

limitarea/eliminarea acestora; 

d) comportarea generală a studentului/studentei; 

e) atitudinea şi conduita persoanei în cauză pe timpul  cercetării disciplinare, după caz; 

f) eventualele sancţiuni disciplinare aplicate anterior acestuia/acesteia. 

(2) În cazul săvârşirii concomitente de către acelaşi student a mai multor abateri disciplinare 

se aplică sancţiunea disciplinară cea mai aspră dintre cele aplicabile abaterilor săvârşite. În 

cazul în care un student aflat sub incidenţa unei sancţiuni disciplinare săvârşeşte noi abateri 

disciplinare, se aplică sancţiunea disciplinară următoare celei aplicate anterior, cu respectarea 

principiului gradualităţii. 

(3) Sancţiunile disciplinare (avertismentul şi mustrarea scrisă) se radiază în termen de 6 luni 

de la aplicare. Preavizul de exmatriculare se poate radia la un an de la aplicarea sancţiunii la 

propunerea îndrumătorului de an.  

(4) Particularităţile privind aplicarea sancţiunilor disciplinare sunt similare condiţiilor 

prevăzute la Capitolul IV din prezentul Regulament. 

(5) Studentul poate contesta sancţiunea disciplinară.Termenele, condiţiile şi modul de 

soluţionare a contestaţiei sunt similare celor prevăzute la Capitolul IV din prezentul 

Regulament. 

Art. 264 (1) Sancţiunile disciplinare prevăzute de art. 259 alin. (2) lit. c) – e) pot fi dispuse 

numai după efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile de către o comisie de disciplină. 

(2) În sensul alin.(1) Consiliul facultăţii stabileşte componenţa Comisiei de cercetare 

disciplinară prealabilă; 

Comisia de cercetare disciplinară prealabilă este alcătuită din: 

a) preşedinte – un cadru didactic, membru al Consiliului facultăţii; 

b) membrii – un student membru al Consiliului facultăţii şi 1 sau 3 cadre didactice. 

(3) Activitatea comisiei are la bază următoarele principii: 

a) prezumţia de nevinovăţie;  

b) dreptul la apărare;  

c) celeritatea cercetării;  

d) contradictorialitatea.  

(4) În vederea desfăşurării cercetării comisia va convoca studentul în scris, precizându-se 

data, ora şi locul desfăşurării activităţii comisiei. 

(5) Prezenţa studentului în faţa comisiei de disciplină este obligatorie. Neprezentarea 

studentului la convocarea făcută în condiţiile alin.(4), fără un motiv întemeiat nu suspendă 

cercetarea disciplinară prealabilă şi dă dreptul comisiei să continue procedura.  

(6) Pe perioada internării în spital, precum şi a efectuării concediului medical de către 

studentul în cauză, cercetarea disciplinară se suspendă. 

(7) În cursul cercetării disciplinare prealabile, conform principiilor reglementate la alin. (3), 

studentul are dreptul să fie asistat de către un alt student sau de către un cadru didactic ales, să 

formuleze şi să susţină apărările, să propună toate probele pe care le consideră necesare. 

(8) Comisia de disciplină cercetează împrejurările săvârşirii faptei şi pe baza unei hotărâri 

motivate, adoptate cu majoritatea simplă a membrilor comisiei, constată vinovăţia sau 

nevinovăţia persoanei în cauză şi propune sancţiunea aplicabilă, după caz. 

(9) Hotărârea motivată a Comisiei cuprinde: descrierea faptei ce constituie abatere 

disciplinară, persoanele implicate, încadrarea juridică a faptelor reţinute cu indicarea probelor 

şi a dovezilor pe care se întemeiază, aprecieri privind modul de apărare, atitudinea şi conduita 

studentului cercetat, constatarea privind vinovăţia/nevinovăţia persoanei în cauză, precum şi 

propunerea sancţiunii aplicabile.  
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(10) În cazul aplicării sancţiunilor disciplinare prevăzute la art. 259 alin. (2) lit. c) – d), în 

baza Raportului motivat al Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă, Consiliul stabileşte 

sancţiunea prin hotărâre, în temeiul căreia decanul facultăţii emite Decizia de sancţionare. 

(11) În cazul propunerii aplicării sancţiunii de exmatriculare Comisia de disciplină va trimite 

Consiliului Facultăţii, în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării, hotărârea prevăzută 

la alin. (8), precum şi dosarul cauzei. 

(12) Consiliul Facultăţii va confirma, respectiv infirma, după caz, hotărârea comisiei de 

disciplină. În termen de 2 zile lucrătoare, Consiliul Facultăţii va transmite Senatului 

Academiei hotărârea de confirmare/infirmare, precum şi dosarul cauzei. 

(13) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului şi a hotărârii de 

confirmare/infirmare prevăzută la alin. (11), Senatul va adopta  hotărârea privind aplicarea 

sau neaplicarea sancţiunii disciplinare a exmatriculării.  

(14) În cel mult 2 zile lucrătoare de la adoptarea hotărârii de  aplicare a sancţiunii disciplinare 

a exmatriculării, Preşedintele Senatului  transmite hotărârea şi dosarul cauzei Serviciului 

Management Resurse Umane pentru emiterea deciziei de exmatriculare. 

(15) Decizia de exmatriculare prevăzută la alin. (14) se întocmeşte de către personalul 

specializat din cadrul Serviciului Management Resurse Umane şi se semnează de către 

Rectorul Academiei, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii hotărârii 

Senatului Universitar. 

(16) Deciziile de sancţionare disciplinară se comunică, în scris, celor în cauză. 

Art. 265 Sancţiunea exmatriculării poate fi dispusă în următoarele cazuri: 

a) în urma comiterii de abateri disciplinare, conform reglementărilor prezentului regulament; 

b) săvârşirea unei fapte care, potrivit legii penale, constituie infracţiune şi pentru care a 

intervenit o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă; 

c) studentul, care are deja un preaviz de exmatriculare, mai săvârşeşte o faptă ce se 

sancţionează tot cu preaviz de exmatriculare. Studentul nu poate primi decât un singur 

preaviz de exmatriculare, în cazul în care nu sunt incidente prevederile art 263 alin. (3). 

d) motive medicale  care sunt în incompatibilitate cu statul de student al Facultăţii; 

e) cumularea unui număr mai mare de 30 absenţe nemotivate pe semestru ca urmare a 

neprezentării la cursurile şi seminariile; 

f) neprezentarea în stagiul de practică sau nepromovarea acestuia, sau a examenelor, 

colocviilor ori a altor forme de verificare; 

g) nepromovarea niciunei verificări sau a niciunui colocviu sau examen după sesiunea I, anul 

I  de studiu; 

h) lipsa solicitării reluării studiilor după încetarea motivelor ce au determinat suspendarea 

studiilor, dar nu mai târziu de un an calendaristic de la data suspendării, respectiv la expirarea 

perioadei legale pentru creşterea şi îngrijirea copilului; 

i) neachitarea într-un interval de maximum de 3 luni a obligaţiilor financiare faţă de 

Academie, în cuantumurile şi modalităţile de plată stabilite de către Senat şi Consiliul de 

administraţie.  

Art. 266 (1) Decizia de sancţionare pentru sancţiunile disciplinare prevăzute de art. 259 alin. 

(2), cu excepţia lit. e), va fi emisă în termen de cel mult 60 de zile de la data sesizării 

Decanului facultăţii, conform prevederilor art. 264 alin. (2). 

(2) Decizia de exmatriculare se emite cu respectarea termenelor prevăzute la art. 264 alin. 

(11) - (15), dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

(3) Perioada internării în spital, precum şi cea a efectuării concediului medical de către 

studentul în cauză suspendă termenele prevăzute la alin.(1) şi alin. (2).   

(4) Decizia de exmatriculare cuprinde, în mod obligatoriu: 

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară sau a faptei care, fără să constituie 

abatere disciplinară, atrage exmatricularea, după caz; 

b) precizarea prevederilor din lege, actele normative interne şi/sau din prezentul regulament, 

după caz, care au fost încălcate de student; 
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c) temeiul de drept în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară; 

d) termenul în care exmatricularea poate fi contestată; 

e) instanţa competentă la care exmatricularea poate fi contestată. 

(5) Decizia de exmatriculare se comunică în scris studentului în cel mult 5 zile lucrătoare de 

la data emiterii. 

(6) Studentul sancţionat se poate adresa instanţei de contencios administrativ. 

(7) Sancţiunile se aplică de către decanul facultăţii la propunerea cadrelor didactice sau din 

oficiu. 

(8) Sancţiunile disciplinare pot fi aplicate şi de Rector prin Dispoziţie zilnică. 

(9) Sancţiunile disciplinare se contestă la Consiliul facultăţii, cu excepţia sancţiunii de 

exmatriculare prevăzută de art. 223 alin. 2 lit. e), care se contestă la Senatul Universitar. 

Art. 267 Dacă faptele care fac obiectul cercetării disciplinare prealabile constituie infracţiuni, 

Academia va sesiza  de îndată organul de urmărire penală. 

 

Art. 268 (1) Nivelul conduitei studentului se analizează la fiecare structură în cadrul 

activităţii de evaluare periodică, astfel:   a) la an de studiu - semestrial; 

                             b) la nivel de facultate - la sfârşitul anului universitar. 

(2) Evidenţa sancţiunilor disciplinare se ţine la nivel de an de studiu în dosarul cu starea şi 

practica disciplinară. 

Art. 269 Sancţiunile disciplinare se vor consemna de către îndrumătorul de an  în fişele de 

evidenţă individuale ale studenţilor.  

 

Secţiunea 5 

               Frecvenţa şi activitatea didactică 

 

Art. 270 Conform Sistemului European de Credite Transferabile, pentru a acumula unităţi de 

credit, studentul trebuie să participe la activităţile didactice programate şi să efectueze 
activităţi individuale de pregătire.  
 
Art. 271 Frecvenţa la activităţile practice (laborator, proiect, stagii de practică) este 
obligatorie. Programul de activităţi practice trebuie realizat integral de către fiecare student. 
Pentru aceasta, fiecare facultate va stabili modalitatea proprie de recuperare a absenţelor.  
  
Art. 272 Cadrul didactic titular va comunica la începutul activităţilor toate condiţiile de 
prezentare la examen, acestea fiind menţionate în Fişa disciplinei.  
 
Art. 273 Alte cerinţe referitoare la frecvenţa la activităţile didactice vor fi stabilite de 
decanate şi vor fi consemnate în anexa la Contractul de studii universitare.  
 
Art. 274 Motivarea absenţelor la activităţile didactice se face de către secretariatele 
facultăţilor, pe baza cererii individuale şi a actelor justificative. Studenţii au obligaţia să 
depună la decanat documente de justificare a absenţelor în cel mult 7 zile calendaristice de la 
data ultimei zile de absenţă şi, în aceeaşi perioadă, să depună la catedre motivarea vizată de 
decanat pentru programarea recuperărilor.   
 

Art. 275 Şedinţele de recuperare a orelor practice se vor efectua contra cost. Excepţie de la 

această regulă fac cazurile de îmbolnăviri cu internare şi studenţii cu situaţii familiale 

deosebite. Aceste cazuri vor fi analizate de conducerea facultăţii, la solicitarea studentului.  

 

Art. 276 (1) Studenţii specializării „administraţie publică” nu pot repeta anii de studiu în 

situaţia nepromovării acestora din motive imputabile lor, potrivit prezentului regulament. 

(2) Prin „motive imputabile lor” se înţelege: 

a.  nepromovarea integrală a examenelor şi colocviilor prevăzute prin planurile de învăţământ; 
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b. neefectuarea stagiilor de practică. 

 

Secţiunea 6 

Promovarea anului universitar. Credite 

 

Art. 277 (1) Promovarea fiecărui an universitar se face prin verificări scrise, colocvii şi 

examene, toate prevăzute în planurile de învăţământ.  

(2) În cadrul departamentului  se stabileşte şi se prevede în fişele disciplinelor modalitatea de 

verificare a cunoştinţelor: scris, oral, practic sau combinat.  

(3) La disciplinele unde forma de susţinere este combinată (scris şi oral), studentul care va 

obţine la proba scrisă cel puţin nota 8, va fi promovat, la cererea sa, fără să mai susţină proba 

orală.  

(4) În fiecare an universitar, la începerea cursurilor, li se comunică studenţilor: disciplinele 

prevăzute în planul de învăţământ, formele de organizare a învăţământului, titularii de 

discipline, modalitatea de verificare a cunoştinţelor şi caracterul probelor, structura anului 

universitar (cursuri şi seminarii, sesiuni de examene, stagiile de  practică, vacanţe etc.). 

(5) Verificările scrise şi colocviile se susţin în ultimele două săptămâni ale semestrului, iar 

examenele în sesiunile planificate. 

(6) Pentru studenţii implicaţi în stagii de mobilitate ERASMUS sau similare, Consiliul 

Facultăţii aprobă o altă perioadă pentru susţinerea examenelor sau a 

restanţelor/reexaminărilor. 

Art. 278 (1)  Studentul care nu promovează, în sesiunea de restanţe, examenele şi/sau 

colocviile, are dreptul să susţină cel mult două reexaminări, în regim cu taxă. 

(2) Studentul care, după susţinerea sesiunilor de examene şi a sesiunii de restanţe, 

înregistrează restanţe la mai mult de două examene/colocvii, precum şi studentul aflat în 

situaţia alin.(1) şi care  nu promovează examenele/colocviile nici după reexaminare, va fi 

exmatriculat. 
(3) Este exceptat de la aceste prevederi studentul care din motive întemeiate nu se poate 

prezenta la sesiunile de examen  – parţial sau total. 

(4) Pentru sesiunea de restanţe şi reexaminări programarea examenelor se face până la 

plecarea studenţilor în vacanţa de vară.  

(5) Studenţii restanţieri trebuie să depună la secretariatul facultăţii cereri scrise, avizate de 

titularii disciplinelor şi aprobate de către Decanul facultăţii, în vederea programării 

restanţelor.  

(6) Studenţii integralişti pot solicita reexaminarea pentru mărirea notei la cel mult trei 

discipline într-un an universitar. 

(7) Reexaminarea pentru mărirea notei se realizează în regim cu taxă, în sesiunea de restanţe 

şi reexaminări. 

(8) Cererea se face în scris de către student, în nume propriu, se adresează decanului şi se 

depune la Secretariatul facultăţii însoţită de dovada achitării taxei. 

(9) În cazul în care, la reexaminare, studentul obţine o notă mai mică decât cea iniţială, nota 

finală la examenul respectiv rămâne cea iniţială. 

Art. 279 (1) Învăţământul universitar din cadrul programului de studii „administraţie publică” 
are un caracter deschis şi se desfăşoară sub formă de studii universitare de licenţă cu durata de 
3 ani (180 de credite transferabile).    
(2) Activitatea didactică la nivelul programului de licenţă „administraţie publică” este 
organizată în regim cu frecventă.   
 
 
 
 

Secţiunea 7 

Suspendarea/întreruperea studiilor 
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 Retragerea. Transferul. Reînmatricularea 
 

Art. 280 (1) Studenţii au dreptul de a solicita din motive personale întreruperea şcolarităţii. 
Întreruperea se face la cerere, cu întreruperea Contractului de studii universitare.  
(2) Pentru a beneficia de întreruperea studiilor, studenţii cu taxă au obligaţia de a achita taxa 
şcolară aferentă întregului semestru în care solicită întreruperea. Studenţii care întrerup 
studiile înainte de expirarea termenului pentru care au achitat taxa şcolară, nu beneficiază de 
restituirea taxei.   
(3) Studenţii care au întrerupt studiile sunt obligaţi ca la reluarea lor să îndeplinească 
eventualele activităţi didactice rezultate în urma modificării Planurilor de învăţământ în 
perioada de întrerupere a studiilor.  

(4) Studentele aflate în stare de graviditate, lăuzie sau în perioada legală pentru creşterea 

copilului pot solicita suspendarea studiilor pentru aceste perioade. 

(5) Măsurile prevăzute la alin.(1) şi alin. (4) se dispun prin Decizie a Rectorului, la 

propunerea Consiliului Facultăţii, pe baza hotărârii Senatului. 

(6) Studenta gravidă poate beneficia, la cerere, aprobată de către decan, de amânarea practicii 

sau scutirea parţială de practică. 

(7) Retragerea de la studii universitare de licență se face la cerere, iar taxa achitată nu se 

restituie.   
 
Art. 281 (1) Transferul studenţilor la şi de la programul de studii „administraţie publică” 
este admis până în penultimul an de studii pentru studenţii români proveniţi din universităţile 
de stat şi particulare acreditate, declaraţi promovaţi în anul universitar anterior, cu respectarea 
condiţiilor stabilite de conducerea facultăţii privind echivalarea disciplinelor de studiu, a 
creditelor acumulate şi după achitarea obligaţiilor de plată. Transferul se realizează cu 
aprobarea conducerii celor două facultăţi şi instituţii de învăţământ superior (decani şi 
rectori).   
(2) Comisia de echivalare a creditelor transferabile, numită la nivelul facultăţii prin decizia 

Consiliului facultăţii, va stabili eventualele examene de diferenţă pe care studentul, admis în 

cadrul sesiunii de admitere, trebuie să le susţină în anul de studiu în care a fost propus spre 

înmatriculare. Înmatricularea în an superior, prin echivalarea creditelor transferabile, se face 

numai cu aprobarea Consiliului de Administraţie, în baza hotărârii Consiliului facultăţii. În 

cazul nepromovării examenelor de diferenţă, studentul va fi declarat în an creditat sau 

complementar, conform prevederilor Contractului de studii universitare privind numărul 

admis de examene creditate din anii anteriori.   
(3) Studenţii în regim cu taxă îşi pot pierde calitatea de student pentru neplata taxelor şcolare 

la termenele stabilite, exmatricularea neavând valoare juridică de exonerare de la plata taxelor 

datorate şi neachitate. Redobândirea calităţii de student pentru anul universitar în curs se face 

numai după plata tuturor taxelor aferente. Studentul care a pierdut calitatea de student îşi va 

putea ridica actele din dosarul personal, după emiterea ordinului de exmatriculare şi numai în 

urma prezentării la decanat a Notei de lichidare.  

(4) Reînmatricularea se poate efectua numai la începutul fiecărui semestru, într-o perioadă 

determinată, stabilită de Senatul Universitar, pentru o singură data. 

(5) Măsura reînmatriculării se aplică în condiţiile prezentului regulament, prin Dispoziţia 

Rectorului, la solicitarea Consiliului Facultăţii, pe baza propunerii Directorului de 

departament, cu aprobarea Senatului Academiei. 

(6) Reînmatricularea se aprobă doar dacă cel exmatriculat nu a săvârşit abateri disciplinare 

grave, nu a fraudat la examenele de evaluare, nu a plagiat sau nu a săvârşit infracţiuni.  

(7) Pentru reînmatriculare este necesară completarea unui cereri din partea masterandului, 

precum şi îndeplinirea şi achitarea tuturor obligaţiilor didactice şi a datoriilor financiare către 

Academie. 
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Secţiunea 8 

Stagiile de practică ale studenţilor 

 

Art. 282 Stagiile de practică ale studenţilor se desfăşoară în conformitate cu prevederile 

actelor normative în vigoare, a  planurilor de învăţământ şi planurilor de practică elaborate de 

către departament. 

 

Art. 283 Practica studenţilor se desfăşoară de preferinţă în unităţile Arhivelor Naţionale, 

precum şi la compartimentele de arhivă din alte organizaţii de stat şi private, studenţii având 

obligaţia de a consemna zilnic în Caietul de Practică activităţile arhivistice desfăşurate şi 

observaţiile personale privitoare la activitatea depusă. 

Art. 284 Stagiile de practică se desfăşoară sub conducerea tutorilor profesionali, desemnaţi de 

către partenerul de practică, şi sub îndrumarea unui cadru didactic din facultate desemnat la 

nivelul fiecărei grupe. 

 

Art. 285 (1) Stagiul de practică este inclus în planul de învăţământ şi constituie condiţie de 

promovare.  

(2) Studenţii, care desfăşoară stagiul de practică în altă localitate decât cea de domiciliu,  nu 

pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport şi de acordarea unei diurne pentru 

perioada aferentă. 

(3) Pentru studenţii implicaţi în stagii de mobilitate ERASMUS sau similare, Consiliul 

Facultăţii aprobă o altă perioadă pentru desfăşurarea stagiilor de practică.  

(4)  Având în vedere principiul mobilităţii studenţilor, cu aprobarea ministrului Afacerilor 

Interne, stagiile de practică se pot desfăşura şi în afara teritoriului ţării, cu respectarea 

prevederilor legale şi a normelor interne aplicabile la nivelul M.A.I. 

Art. 286 (1) Studentul, care nu a obţinut nota de promovare, sau care, din motive obiective, 

nu a executat stagiul de practică în perioada stabilită, va fi obligat să repete sau să desfăşoare 

practica în vacanţa de vară şi, în caz de nepromovare, va fi exmatriculat.  

(2) Eventualele cheltuieli legate de repetarea stagiului de practică vor fi suportate de student.  

 

Secţiunea 9 

Finalizarea studiilor 

 

Art. 287 (1) Media de promovare a examenului de licenţă va fi media aritmetică cu două 

zecimale, fără rotunjire dintre media notelor de la  proba scrisă şi nota obţinută la susţinerea 

lucrării de licenţă.  

(2) Media de promovare a examenului de licenţă trebuie să fie de cel puţin 6,00, iar media de 

promovare a  fiecărei probe trebuie să fie de cel puţin 5,00. 

Art. 288 Media generală de promovare a anilor de studii va fi  media aritmetică cu două 

zecimale, fără rotunjire a mediilor fiecărui an de studiu. 

 

Art. 289 Media generală de absolvire se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, prin 

însumarea mediei generale de promovare a anilor de studii având o pondere de 70%, cu media 

examenului de licenţă care are o pondere de 30%. 

 

Art. 290  Clasificarea absolvenţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de 

absolvire. 

 

Art. 291 Absolvenţii, care au promovat examenul de licenţă primesc diploma de licenţă 

însoţită de suplimentul  la diplomă, în condiţiile reglementărilor specifice în vigoare. 
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Art. 292 Absolvenţii, care nu au promovat examenul de licenţă primesc, la cerere, o 

adeverinţă. 

 

Art. 293 Anterior începerii probelor din cadrul examenului de licenţă, studenţii susţin  un 

examen scris pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică în domeniul limbilor 

străine. 
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CAPITOLUL X 

 

DISPOZIŢII APLICABILE STUDENŢILOR  

CARE URMEAZĂ PROGRAME DE STUDII LA FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

„CU FRECVENŢĂ REDUSĂ” ŞI FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT “LA DISTANŢĂ”  

 

Secţiunea 1 

Principii generale 

 

Art. 294 (1) Activitatea profesională a studenţilor la forma de învăţământ „cu frecvenţă 

redusă” şi forma de învăţământ “la distanţă” se desfăşoară în conformitate cu legislaţia 

naţională, ordinele şi regulamentele M.E.C.S şi M.A.I. precum şi a regulamentele interne ale 

Academiei. 

(2) Activităţile principale precum şi modul de derulare a programelor de studii la formele de 

învăţământ „cu frecvenţă redusă” şi “la distanţă” sunt stabilite prin Regulamentul privind 

organizarea, desfăşurarea şi normarea activităţilor didactice la formele de învăţământ cu 

frecvenţă redusă şi la distanţă în cadrul Academiei de Poliţie şi prin Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a centrului pentru învăţământ cu frecvenţă redusă şi învăţământ la 

distanţă (C. I. F. R. I. D.) din cadrul Academiei de Poliţie. 

Art. 295 (1) Calitatea de student la un program de studii universitare de licenţă organizat la 

forma de învăţământ „cu frecvenţă redusă” sau la forma de învăţământ “la distanţă” se 

dobândeşte, prin înmatriculare, de către candidaţii declaraţi admişi în urma susţinerii 

concursului de admitere şi se pierde prin exmatriculare sau prin absolvire, în condiţiile legii.  

(2) Studenţii la forma de învăţământ „cu frecvenţă redusă” şi forma de învăţământ “la 

distanţă” au un statut special, similar ca cel al studenţilor de la forma de învăţământ „cu 

frecvenţă”, derivat din legislaţia în domeniu. Statutul special este conferit de natura 

obligaţiilor, precum şi de restrângerea unor drepturi şi libertăţi, potrivit reglementărilor în 

vigoare. 

(3) Înmatricularea studenţilor în anul I se realizează de secretariatul C.I.F.R.I.D, prin 

Dispoziţia Rectorului, în primele două săptămâni de la începerea anului universitar, pe baza 

listei candidaţilor declaraţi admişi la concursul de admitere şi atribuirea fiecărui student a unui 

număr (cod) unic – număr matricol, valabil pe întreaga perioadă de şcolarizare. 

(4) La înscrierea în anul I de studii dosarul studentului va cuprinde: 

 Cererea tip de înscriere;  

 Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta (în original pentru studenţii IFR sau 

copie legalizată pentru studenţii ID); 

 Foaie matricolă/ supliment la diplomă (în original sau copie legalizată); 

 Copie a actului de identitate; 

 Copie legalizată certificat de naştere; 

 Copie legalizată certificat de căsătorie pentru femei/bărbaţi care şi-au schimbat numele în 

urma căsătoriei; 

 Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că este apt pentru a 

urma studii universitare de licenţă; 

 4 (patru) fotografii color ¾ (pe hârtie foto); 

 Chitanţa de plată a taxei de înscriere (pentru studenţii de la ID); 

 Cazierul judiciar al candidatului (pentru studenţii la ID); 

 Adeverinţa din care să reiasă că este ofiţer M.A.I (pentru studenţii la ID); 

 Adeverinţă care să ateste nivelul de acces la informaţiile clasificate (pentru studenţii la 

ID). 

(5) În perioada şcolarizării dosarul studentului se completează cu: 

 Cererile tip de înscriere completate de către toţi studenţii, la începutul anului universitar, 

la toate programele de studii universitare; 
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 Cererile pentru disciplinele opţionale. 

Art. 296 (1) După înmatriculare, fiecărui student i se înmânează un carnet de student 

(2) Carnetul de student este netransmisibil; carnetul de student vizat pentru anul universitar în 

curs face dovada calităţii de student.  

(3) În cazul pierderii documentelor personale (carnet de student, legitimaţie eliberată de 

C.I.F.R.I.D etc.) eliberarea unor duplicate se face numai după îndeplinirea formalităţilor 

cerute de legislaţia în vigoare privind eliberarea documentelor individuale şi actelor de studii 

pierdute sau dispărute. 

(4) În documentele studentului nu sunt admise corecturi, modificări neautorizate sau 

introducerea unor date nereale. 

(5) În caz de exmatriculare sau transfer, studentul este obligat să restituie carnetul de student,  

legitimaţia şi să completeze Fişa de lichidare. 

Art. 297 (1) Organizarea studenţilor pentru toată perioada studiilor universitare se face pe an 

de studii şi grupe de specializare în cadrul fiecărui an.  

(2) Studenţii din fiecare an de studii îşi aleg un reprezentant de an (şef clasa), care va 

îndeplini atribuţiile specifice acestei funcţii.   

(3) Activitatea studenţilor este coordonată la nivelul fiecărui an de studiu de un îndrumător de 

an desemnat din rândul  cadrelor didactice titulare ale facultăţii. 

 

Secţiunea a 2-a 

Organizarea programelor universitare de studii  

la formele IFR şi ID 
 

Art. 298 (1) Programarea disciplinelor în planul de învăţământ la forma IFR se face 

corespunzător duratei de şcolarizare la învăţământul cu frecvenţă. 

(2) În cadrul fiecărei discipline se pot programa următoarele tipuri de activităţi didactice:  

a) activităţi de seminar (S) şi de evaluare pe parcurs (TC);  

b) activităţile aplicative asistate (AA), şi activităţi - laborator, lucrări practice, proiect, 

practică şi alte activităţi faţă în faţă;  

c) studiu individual (SI). 

(3) Activităţile de seminar (AS) pentru IFR se organizează pe grupe, care cuprind maximum 

30 de studenţi/cursanţi. 

Art. 299 (1) Programarea disciplinelor în planul de învăţământ la forma ID se face, de 

asemenea, corespunzător duratei de şcolarizare la învăţământul cu frecvenţă. 

(2) În cadrul fiecărei discipline se pot programa următoarele tipuri de activităţi didactice:  

a) activităţi de tutorat (AT) si de evaluare pe parcurs (TC); 

b) activităţi aplicative asistate (AA); 

c) orele de curs de la forma IF sunt compensate prin studiu individual (SI), pe baza resurselor 

de învăţare specifice ID. 

(3) La fiecare disciplină se organizează semestrial cel puţin două activităţi tutoriale 

desfăşurate prin întâlniri directe fata în faţa (AT).  

(4) AT, AA si TC pentru ID se organizează pe grupe, care cuprind maximum 25 de 

studenţi/cursanţi sau pe subgrupe. 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Frecvenţa 

Art. 300 (1) Învăţământul cu frecvenţă redusă este caracterizat prin programe de pregătire 

ale căror componente dominante sunt: perioadele compacte de instruire, întâlniri periodice cu 

studenţii pentru desfăşurarea activităţilor practice obligatorii prevăzute în planurile de 
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învăţământ, constând în laboratoare, lucrări practice, proiecte, practică de specialitate şi alte 

activităţi, precum folosirea unor mijloace de învăţământ specifice învăţământului la distanţă. 

(2) Învăţământul la distanţă este caracterizat prin programe de pregătire ale căror 

componente dominante sunt: utilizarea unor resurse specifice unui învăţământ informatizat, 

sisteme de comunicaţii la distanţă, de autoinstruire şi autoevaluare, precum şi sistemul 

tutorial. 

Art. 301 (1) Studentul trebuie să frecventeze toate activităţile didactice, aşa cum sunt ele 

prevăzute în programa şcolară, la care s-a stabilit că prezenţa este obligatorie. 

(2) Activităţile didactice la care prezenţa/participarea este obligatorie se aduc la cunoştinţa 

studenţilor prin planurile de învăţământ, programele analitice şi orarele afişate la începutul 

fiecărui an/semestru universitar. 

Art. 302 Evidenţa frecvenţei la activităţile tutoriale şi activităţile asistate este consemnată în 

tabelul de prezenţă de către studentul reprezentant de an (şef clasă), verificată şi validată prin 

semnătură de cadrele didactice care conduc activităţile de învăţământ/şef C.F.R.I.D. 

 

Art. 303 (1) Absenţele se motivează de către îndrumătorul de an/ şef C.I.F.R.I.D, pe baza 

documentelor justificative oficiale prezentate de student (scutiri medicale, dovezi ale 

participării la conferinţe, simpozioane, sesiuni ştiinţifice, schimburi de experienţă, misiuni 

interne şi internaţionale pe baza de notă de fundamentare aprobată). Documentele prezentate 

se păstrează la dosarul studentului. 

(2) Se pot motiva absenţele determinate de: 

a. cazuri de boală, dovedite cu certificate medicale tip, vizate de medicul Cabinetului medical 

studenţesc; 

b. învoiri acordate de cadrele didactice sau de decan după caz, în situaţii excepţionale bine 

justificate; 

c. existenţa altor cauze bine întemeiate, demonstrate cu acte justificative (căsătorie, 

graviditate, botez, decese în familie, forţă majoră etc.). 

Art. 304 (1) Studenţii nu pot repeta anii de studiu în situaţia nepromovării acestora din motive 

imputabile lor, potrivit prezentului regulament. 

(2) Prin „motive imputabile lor” se înţelege: 

a. nepromovarea integrală a examenelor şi colocviilor prevăzute prin planurile de învăţământ; 

b. neefectuarea/nepromovarea stagiilor de practică. 

Art. 305 În cazul studenţilor care urmează programe de studii la forma de învăţământ „cu 

frecvenţă redusă” şi cu forma de învăţământ „la distanţă”, colocviile şi examenele se susţin în 

perioada sesiunilor de examene, iar programarea acestora se poate face în zile calendaristice 

consecutive. 

 

Secţiunea a 4-a 

 Stagiile de practică ale studenţilor 

 

Art. 306 Stagiile de practică ale studenţilor se desfăşoară în conformitate cu prevederile 

actelor normative în vigoare şi a planurilor de învăţământ. 

 

Art. 307 Practica studenţilor se desfăşoară în unităţile M.A.I. unde studenţii îşi desfăşoară 

activitatea, sau în cadrul altor structuri specifice beneficiarilor.  

 

Art. 308  Stagiile de practică se vor derula cu respectarea strictă a specializării/armei 

studenţilor. 

 

Art. 309 (1) Stagiul de practică este inclus în planul de învăţământ şi constituie condiţie de 

promovare.  
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(2) Pentru studenţii implicaţi în stagii de mobilitate ERASMUS sau similare, Consiliul 

C.I.F.R.I.D. poate stabili o altă perioadă pentru susţinerea examenelor sau a 

restanţelor/reexaminărilor. 

Art. 310 Studentul care nu a obţinut nota de promovare, sau care, din motive obiective, nu a 

executat stagiul de practică în perioada stabilită, va fi obligat să repete practica în vacanţa de 

vară şi, în caz de nepromovare, va fi exmatriculat.  

 

Secţiunea a 5-a 

Evaluarea pregătirii studenţilor 

 

Art. 311 Evaluarea şi verificarea cunoştinţelor se realizează în sesiuni programate semestrial. 

Formele de evaluare şi verificare a cunoştinţelor sunt: verificarea pe parcurs (VP) şi examenul 

(E). Evaluarea şi verificarea cunoştinţelor se desfăşoară în prezenţa coordonatorului de 

disciplină şi a tutorilor. 

 

Art. 312 (1) Promovarea fiecărui an universitar se face prin verificări scrise, colocvii şi 

examene, acestea fiind prevăzute în planurile de învăţământ.  

(2) În cadrul departamentului  se stabileşte şi se prevede în programele analitice ale 

disciplinelor modalitatea de verificare a cunoştinţelor: scris, oral, practic sau combinat.  

(3) La disciplinele unde forma de susţinere este combinată (scris şi oral), studentul care va 

obţine la proba scrisă cel puţin nota 8, va fi promovat, la cererea sa, fără să mai susţină proba 

orală.  

(4) La începerea cursurilor în fiecare an universitar li se comunică studenţilor: disciplinele 

prevăzute în planul de învăţământ, formele de organizare a învăţământului, titularii de 

discipline, modalitatea de verificare a cunoştinţelor şi caracterul probelor, structura anului 

universitar (activităţi tutoriale şi activităţi asistate, sesiuni de examene, stagiile de  practică, 

vacanţe etc.). 

Art. 313 (1)  Studentul care nu promovează, în sesiunea de restanţe, examenele şi/sau 

colocviile, are dreptul să susţină cel mult două reexaminări, în regim cu taxă. 

(2) Studentul care, după susţinerea sesiunilor de examene şi a sesiunii de restanţe, 

înregistrează restanţe la mai mult de două examene/colocvii, precum şi studentul aflat în 

situaţia alin.(1) şi care  nu promovează examenele/colocviile nici după reexaminare, va fi 

exmatriculat  

(3) Este exceptat de la aceste prevederi studentul care din motive întemeiate nu se poate 

prezenta la sesiunile de examen  – parţial sau total.  

Art. 314 (1) Pentru sesiunea de restanţe şi reexaminări programarea examenelor se face până 

la plecarea studenţilor în vacanţa de vară.  

(2) Studenţii restanţieri trebuie să depună cereri scrise la C.I.F.R.I.D, avizate de titularii 

disciplinelor şi aprobate de către Decanul facultăţii, în vederea programării restanţelor.  

Art. 315 (1) Studenţii integralişti pot solicita reexaminarea pentru mărirea notei la cel mult 

trei discipline, cu condiţia ca la toate celelalte examene, colocvii şi verificări să fi fost 

apreciaţi cu note de cel puţin 8 (opt).    

(2) Reexaminarea pentru mărirea notei se realizează în regim cu taxă. 

(3) Cererea pentru reexaminare în vederea măririi notei se aprobă de Decanul facultăţii şi se 

organizează în sesiunea de restanţe şi reexaminări. 

(4) În cazul în care, la reexaminare, studentul obţine o notă mai mică decât cea iniţială, nota 

finală la examenul respectiv rămâne cea iniţială. 

Art. 316 Finalizarea studiilor se realizează prin examen de licenţă/disertaţie, evaluat în 

sistemul european de credite de studii transferabile conform Regulamentului specific. 

 

Secţiunea a 6-a 
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Suspendarea sau îngheţarea studiilor 

Art. 317 Suspendarea studiilor studentului de la programele de studii universitare de licenţă - 

forma de învăţământ „cu frecvenţă redusă” şi forma de învăţământ “la distanţă”, se face 

conform prevederilor art. 21 din prezentul regulament. 

 

Art. 318 Studenţii care şi-au suspendat studiile sunt datori ca la reluarea lor să îndeplinească 

eventualele obligaţii şcolare de diferenţă, rezultate în urma modificării, între timp, a planurilor 

şi programelor de învăţământ. 

Art. 319 (1) Studentei gravide îi sunt aplicabile prevederile art. 69 şi art. 70 din prezentul 

regulament.   

(2) La reluarea studiilor, studenta va susţine eventualele diferenţe apărute prin modificarea 

planului de învăţământ şi beneficiază de recunoaşterea examenelor promovate, până la 

momentul întreruperii, în baza Sistemului creditelor de studii transferabile.  

 

Secţiunea a 7-a 

Transferarea studenţilor 

Art. 320 (1)Transferarea studenţilor de la programele de studii universitare de licenţă - forma 

de învăţământ „cu frecvenţă redusă” şi forma de învăţământ “la distanţă” se poate face doar 

la alte programe din cadrul aceluiaşi domeniu de studii, cu aprobarea Consiliului CIFRID. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. 1, transferul studenţilor de la programele de studii 

universitare de licenţă - forma de învăţământ „cu frecvenţă redusă” şi forma de învăţământ 

“la distanţă” la programele similare organizate la forma de învăţământ „cu frecvenţă”, în 

cadrul Academiei de Poliţie, nu este posibilă. 

(3) Studenţii obţin pe parcursul studiilor, pentru fiecare disciplină, un anumit număr de credite 

transferabile necesare pentru recunoaşterea studiilor efectuate şi a promovării examenelor în 

cazul continuării studiilor în cadrul altor instituţii de învăţământ, în conformitate cu 

prevederile Cartei Universitare, Regulamentului privind aplicarea Sistemului European de 

Credite Transferabile al Academiei şi procedurilor interne elaborate la nivelul facultăţii. 

 

Secţiunea a 8-a 

 Scoaterea studenţilor din evidenţa facultăţii 

Art. 321 (1) Scoaterea studenţilor din evidenţa facultăţii se face prin exmatriculare. 

(2) Exmatricularea operează pentru: 

a) motive medicale; 

b) la cerere; 

c) ca urmare a neprezentării la cel puţin 60% din totalul activităţilor didactice planificate, la 

care prezenţa/participarea este obligatorie; 

d) neprezentarea în stagiul de practică sau nepromovarea acestuia ori a examenelor, 

colocviilor sau altor forme de verificare; 

e) nepromovarea niciunei verificări sau a niciunui colocviu sau examen după sesiunea I, anul 

I;  

f) săvârşirea de către student a unei fapte care potrivit legii penale constituie infracţiune şi 

pentru care a intervenit o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă; 

g)  la pierderea calităţii de cadru activ M.A.I. 

h) neachitarea la timp a obligaţiilor financiare faţă de Academie, în cuantumurile şi 

modalităţile de plată stabilite de către Senat şi Consiliul de administraţie.  

Art. 322 (1) Exmatricularea studenţilor se efectuează la propunerea Consiliului CIFRID, pe 

baza hotărârii Senatului şi a deciziei Rectorului. 

(2) Situaţia fiecărui student aflat într-unul din cazurile de exmatriculare, cu excepţia 

prevederilor art. 321  alin. 2 lit. a) - b), este analizată de o comisie de disciplină, formată din 

Decan, Şef Centru, Coordonator program de studii universitare, îndrumătorii de an şi un 

reprezentant al studenţilor din anul din care face parte studentul respectiv. 
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Art. 323 Taxa de şcolarizare la programul de studii universitare de licenţă „Drept”, forma de 

învăţământ „la distanţă”, poate fi achitată în una din variantele, după cum urmează: 

a) în primele 30 de zile de la înmatriculare (integral) 

b) în primele 30 de zile de la începerea Semestrului I ,50% din taxă, respectiv primele 30 de 

zile de la începerea Semestrului II, 50% din taxă. 

c) Eşalonat, după cum urmează: 

- În primele 30 de zile de la înmatriculare, 25% din taxă şi până la începerea sesiunii I de 

examen, 25% din taxă. 

- În primele 30 de zile de la începerea Semestrului II, 25% din taxă şi până la începerea 

sesiunii a-II-a, 25% din taxă. 

Secţiunea a 9-a 

Drepturile şi obligaţiile studenţilor 

 

Dispoziţii generale 

Art. 324 (1) Toţi studenţii, în calitate de membri ai comunităţii academice şi parteneri la 

procesul de învăţământ, au drepturi şi obligaţii în conformitate cu prevederile Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, ale Cartei Universitare a Academiei de Poliţie „Al.I.Cuza”, Codului 

studentului din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi ale prezentului Regulament. 

(2) Studenţilor Academiei le revin obligaţiile şi le sunt aplicabile interdicţiile pe care le 

prevede acelaşi act normativ. 

 

Secţiunea a 10-a  

Drepturile studenţilor 
Art. 325 Pe lângă drepturile prevăzute în Codul Studentului, studenţii Academiei mai 

beneficiază de următoarele prevederi: 

a) să adreseze conducerii facultăţilor sau conducerii Academiei: propuneri, cereri şi sesizări, 

pentru îmbunătăţirea activităţii didactice sau a altor aspecte ale vieţii universitare. 

b) să urmeze cursurile unei singure alte unităţi de învăţământ superior, concomitent cu cele 

ale Academiei, fără să-şi prejudicieze pregătirea în cadrul acestei instituţii sau să absenteze, 

pe motiv că are de îndeplinit obligaţii la o altă instituţie de formare profesională. 

Art. 326 (1) Studenţii beneficiază de consultaţii la toate disciplinele din planul de învăţământ. 

(2) Studenţii pot solicita individual consultaţii cadrelor didactice în intervalul de luni până 

vineri, de regulă, între orele 13,30 şi 15.30. 

Art. 327 Informaţiile de interes general, sunt aduse la cunoştinţă studenţilor în cadrul 

întâlnirilor cu aceştia sau prin afişarea lor pe panourile rezervate în acest sens ori prin 

intermediul site-ului oficial al Academiei, respectiv Platforma IFR/ID. 

 

Art. 328 În activitatea didactică studenţii au acces la documente care conţin informaţii 

clasificate din clasa „secret de serviciu” sau “secret de stat”, după caz, respectându-se 

principiul “nevoii de a cunoaşte”, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale ce 

reglementează protecţia informaţiilor clasificate.  

 

Secţiunea a 11-a  

Obligaţiile studenţilor 

Art. 329  Studenţii Academiei de la forma de învăţământ „cu frecvenţă redusă” şi forma de 

învăţământ “la distanţă” au următoarele obligaţii: 

a) să respecte prevederile Constituţiei şi ale cadrului legal şi normativ aplicabil; 

b) să fie loiali instituţiei, să susţină şi să contribuie, prin comportament şi performanţe 

profesionale, la promovarea imaginii şi întărirea prestigiului Academiei; 

c) să studieze şi să se preocupe de însuşirea  cunoştinţelor transmise şi de formarea 

aptitudinilor necesare viitoarei profesii; 
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d) să păstreze bunurile instituţiei şi să folosească întregul patrimoniu, cu grijă deosebită, 

evitând producerea de pagube instituţiei sau altor persoane. 

e) să respecte prevederile normative referitoare la păstrarea secretului profesional, precum şi 

caracterului confidenţial al datelor obţinute în timpul activităţilor didactice, aplicaţiilor şi 

stagiilor de practică; 

f) să întreţină curăţenia în spaţiile interioare şi cele exterioare; 

g) să respecte valorile promovate de către Academie, normele de convieţuire socială în spaţiul 

universitar şi în afara acestuia, să dea dovadă de respect  în relaţiile cu membrii comunităţii 

academice şi celelalte categorii de personal; 

h) să evite orice formă de violenţă şi agresivitate faţă de membrii comunităţii academice şi 

celelalte categorii de personal; 

i) să prezinte personalului din serviciul de permanenţă, la venirea şi plecarea în/din Academie, 

carnetul şi legitimaţia de student; 

j) studentele aflate în perioada de creştere şi îngrijire a copilului vor depune cererea de reluare 

a cursurilor universitare care va fi înaintată Rectorului Academiei cu cel puţin 30 zile înainte 

de începerea ultimului semestru/an parcurs şi neevaluat. 

 

Secţiunea a 12-a 

Restrângerea unor drepturi şi libertăţi, precum şi interdicţiile aplicabile studenţilor 

 

Art. 330 Studenţilor le este interzis: 

a) să introducă şi/sau să difuzeze în Academie materiale care, prin conţinutul lor atentează la 

independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, sau care cultivă violenţa ori 

intoleranţa religioasă, ura de rasă sau orice alte manifestări de discriminare pe motive de 

etnie, religie, sex sau apartenenţă la orice categorie de minorităţi; 

b) să introducă sau să sustragă în/din instituţie arme, explozivi sau alte substanţe/materiale ce 

au regim special; 

c) să organizeze sau să desfăşoare/participe la activităţi în care se face propagandă cu caracter 

rasial, xenofob sau politic; 

d) să încalce prevederile referitoare la accesul în spaţiul universitar; 

e) să aibă o atitudine ostentativă sau să poarte îmbrăcăminte indecentă, în spaţiul universitar; 

f) să strângă sume de bani, bunuri sau alte valori cu ocazia desfăşurării prelegerilor, 

seminariilor, colocviilor, examenelor, sau pentru alte activităţi, în vederea obţinerii unor 

rezultate/avantaje necuvenite; 

g) să deţină şi/sau să utilizeze, fără aprobarea şefului structurii de securitate, în spaţiul sălilor 

de clasă, sălilor de predare, sălilor documentare sau în alte spaţii unde se desfăşoară activităţi 

de învăţământ: telefoane mobile, I.P.D.A.-uri, camere foto sau video, precum şi orice alte 

dispozitive care pot fotografia sau filma ori care constituie sau conţin medii de stocare; 

h) să fotografieze/filmeze activităţi ce intră sub incidenţa legislaţiei privind protecţia 

informaţilor clasificate ce se desfăşoară în spaţiul universitar, cu excepţia celor aprobate de 

către Rectorul Academiei, cu avizul Şefului structurii de securitate; 

i) să fotografieze/filmeze/înregistreze personalul Academiei în timpul desfăşurării 

activităţilor, fără acordul prealabil al acestora. 

j) să reproducă/multiplice fără drept, precum şi să scoată din perimetrul autorizat orice 

înscrisuri sau documente care conţin informaţii clasificate, potrivit legii; 

k) să introducă şi/sau să consume în Academie băuturi alcoolice, substanţe psihotice, precum 

şi orice alte substanţe interzise de lege sau care au regim special. 

l) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori sa desfăşoare propaganda în 

favoarea acestora; 

m) să exprime opinii sau preferinţe politice în spaţiul universitar sau în public; 

n) să candideze pentru autorităţile administraţiei publice locale, Parlamentul României şi 

pentru funcţia de Preşedinte al României; 

o) să exprime în public opinii contrare intereselor României; 
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p) să declare sau sa participe la greve, precum şi la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau 

orice alte întruniri cu caracter politic; 

q) să adere la secte, organizaţii religioase sau la alte organizaţii interzise de lege; 

r) să exercite activităţi cu scop lucrativ de natura sa lezeze onoarea şi demnitatea de student al 

Academiei de Poliţie sau a instituţiei din care face parte; 

s) să deţină orice funcţie publică. 
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Capitolul XI 

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

 

Art. 331 Anual, la nivelul Facultăţii de Poliţie, Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi Facultăţii 

de Ştiinţe Juridice şi Administrative – programul de studii universitare de licenţă – „Drept”   

se organizează activităţi specifice pentru evaluarea capacităţii operaţionale şi administrative 

ale formaţiunilor de studenţi de la programele de studii universitare de licenţă – învăţământ 

“cu frecvenţă”, respectiv Revistă de Front pentru  Facultatea de Pompieri şi Facultatea de 

Jandarmi. 

 

Art. 332 Anexele 1-2 constituie parte integrantă din prezentul regulament. 

 

Art. 333 Prezentul regulament a fost supus dezbaterii şi aprobat în şedinţa Senatului 

Academiei din data de 12.06.2017 şi intră în vigoare începând cu prima zi a anului universitar 

2017-2018. 

 

Art. 334 În termen de 60 zile de la publicare, structurile Academiei cu atribuţii în domeniu 

emit/modifică documentele ce conţin norme incidente prezentului regulament. 

 

Art. 335 La data intrării în vigoare a prezentului regulament, Regulamentul privind activitatea 

profesională a studenţilor din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” nr. 99825 din 

01.07.2016,  cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

Conf.univ.  

Dr. Dragoș Andrei IGNAT  
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ANEXA nr. 1  

                                                                                  

         Ministerul Afacerilor Interne              NESECRET  

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”                         Ex.nr.__  

Nr._________din zz/ll/aaaa 

    

 

 

Operator de date cu caracter personal nr.1674  

 

 

 

DECIZIE DE SANCŢIONARE 

(model) 

 

 Având în vedere săvârşirea de către studentul/a ______________________________ 

din Facultatea de _________________, anul ______________, a faptei / faptelor constând în 

________________________________________________________________, care 

constituie abaterea disciplinară/abaterile disciplinare prevăzute de art. ________alin._______ 

punctul/punctele ________ din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din 

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” nr. ____________din_______ .  

În temeiul prevederilor articolului/articolelor nr. ____alin.____ punctul/punctele ____  

din Regulamentul mai sus menţionat, 

 

D E C I D: 

 

Art.1. Sancţionarea cu ____________  a studentului/ei____________________ 

Art.2. Prezenta decizie va fi comunicată celui/celei în cauză, pe bază de semnătură de primire 

ori, în caz de refuz a primirii, va fi comunicată în faţa formaţiei.  

Art.3. Prezenta decizie poate fi contestată prin raport scris de cel/cea în cauză, prin raport 

scris adresat__________________________________  în termen de 5 zile de la comunicarea 

sancţiunii. 

Art.4. Un exemplar al deciziei de sancţionare se introduce în dosarul studentului sancţ ionat. 

 

 

PERSOANA CARE APLICĂ SANCŢIUNEA, 

 

Grad profesional/militar, funcţie, nume şi prenume 

 

 

 

Data luării la cunoştinţă  

(sau  data comunicării în faţa formaţiei, după caz): zz/ll/aaaa 

 

 

SEMNĂTURA, 

STUDENT/STUDENTĂ 
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ANEXA nr. 2  

                                                                                  

         Ministerul Afacerilor Interne              NESECRET  

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”                         Ex.nr.__  

Nr._________din zz/ll/aaaa 

    

 

 

Operator de date cu caracter personal nr.1674  

 

 

     DECIZIE DE EXMATRICULARE 

(model) 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României privind organizarea şi 

funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne, a Cartei universitare a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 

Având în vedere Hotărârea Senatului Universitar din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan 

Cuza” înregistrată sub nr._______ din data ________ 

În temeiul prevederilor articolului nr. ______ din Regulamentul privind activitatea 

profesională a studenţilor din Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” nr. 

____________din__________ 

 

DECID: 

 

Art.1 Cu data de ______ studentul/studenta______________ din anul de studii___ 

Facultatea ________ specialitatea____________ învăţământ cu frecvenţă, seria________ se 

exmatriculează din Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” pentru _______________, cu 

obligarea la restituirea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării (se va înscrie această  

menţiune, după caz, în funcţie de hotărârea Senatului universitar); 

Art.2 Cu aceeaşi dată se trece în rezervă (după caz) cu gradul de __________. 

Documentele de evidenţă militară urmează să i se elibereze de către Centrul Militar al 

Sectorului____ al Municipiului Bucureşti/Judeţului_______; 

Art.3 Prezentul act administrativ poate fi atacat în justiţie, în faţa 

instanţei___________ în termen de________ de la primire/comunicare, după caz; 

Art.4. Prezenta decizie se emite în 3 (trei) exemplare originale; exemplarul nr. 1 se va 

înmâna sub semnătură de primire celui/celei în cauză ori, în caz de refuz a primirii, va fi 

comunicată prin poştă cu confirmare de primire.   

Art.5 Decanul Facultăţii___________ şi şefii serviciilor/birourilor/structurilor 

implicate urmează să dispună toate măsurile în vederea îndeplinirii prezentei decizii. 

 

Rectorul Academiei,  

 

Decanul Facultăţii,   Şeful Serviciului Management Resurse Umane, 

 

 

Vizat pentru control financiar preventiv,  Vizat pentru legalitate, 

 

 

Am primit ex.nr.1/     Ex. nr.1 a fost transmis prin poştă sub  

       nr.____ din data_______ 

 

Data şi semnătura studentului/studentei,      Semnătura ofiţerului de resurse umane, 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111626 din 19.06.2017 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 

(Extras) 
 

 
În Şedinţa Senatului Universitar din data de 19 iunie 2017, desfăşurată cu respectarea cvorumului legal 

(participanţi 23 din 31 membri), s-a prezentat spre prezentare și aprobare propunerea referitoare la modificarea-

prorogarea unor termene din cadrul HSU nr. 111413 – privind acordarea gradațiilor de merit. 
Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii această propunere, ocazie cu care nu au fost 

formulate observaţii și obiecţii relevante de către membrii Senatului Universitar. (......) 

 

Drept urmare, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Președintele Senatului este mandatat să proroge termenele din metodologie cu cel mult 30 zile, numai 

pentru prezentul an universitar. 

 Astfel, termenele prevăzute în metodologia cu nr. 111414 din 13.01.2017, se prorogă după cum 

urmează: 

 Art. 5 – va avea următoarea formulare: 

 (1) În perioada 26–05 iunie 2017, Serviciul Management Resurse Umane va întocmi documentele 
privind calcularea numărului total al gradaţiilor de merit împreună cu listele prevăzute la art. 4 alin. (5) şi le va 

înainta Consiliului de Administraţie. 

(2) În perioada 06–13 iulie 2017, Consiliul de Administraţie validează numărul total al gradaţiilor de 

merit ce urmează să fie acordate la nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi stabileşte 

repartizarea acestora conform prevederilor art. 4 alin. (1) – (4). 

(3) În perioada 17–21 iulie 2017, Senatul Universitar aprobă numărul total al gradaţiilor de merit ce 

urmează să fie acordate la nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, precum şi repartizarea 

acestora conform prevederilor art. 4 alin. (1) – (4). 

…. 

           Art. 9, alin.1 – va avea următoarea formulare: 

(1) Dosarele de concurs se întocmesc individual de căte fiecare candidat şi se depun la Senatul 
Universitar în perioada 12–15 septembrie 2017. 

 

Art. 10 alin.1 – va avea următoarea formulare: 

(1) Acordarea gradaţiilor de merit se stabileşte în perioada 20–27 septembrie 2017, exclusiv de către 

Senatul Universitar în cadrul şedinţei, în urma evaluării dosarelor de concurs ale candidaţilor privind 

îndeplinirea condiţiilor, precum şi cu privire la criteriile de evaluare şi punctajele obţinute. 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111633 din 26.06.2017 

 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 26 iunie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 18 din 31 membri), s-a prezentat spre 

dezbatere modificarea art. 7 alin. 1 din HSU nr. 111528 din 27.03.2017 – „Regulamentul 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de 

masterat în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul universitar 2017-

2018”. 

 
Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii această propunere, ocazie cu care nu au fost 

formulate observaţii sau obiecţii relevante de către membrii Senatului Universitar.  

 
Drept urmare, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă modificarea art. 7 alin. 1 din HSU nr. 111528 din 27.03.2017 – 

„Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile 

universitare de masterat în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul 

universitar 2017-2018”, astfel:  

 

”Perioada de înscriere la studiile universitare de masterat este între 03-15.07.2017-                 

numai pentru Facultatea de Arhivistică  și între 04.09.2017-18.09.2017 - pentru toate 

facultățile, de luni până vineri între orele 900-1500 şi sâmbăta între orele 900-1300.”  

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111634 din 26.06.2017 

 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 26 iunie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 18 din 31 membri), s-a prezentat spre dezbatere 

propunerea Facultății de Arhivistică referitoare la modificarea HSU Nr. 111609 din 

29.05.2017. 

 
Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii această propunere, ocazie cu care nu au fost 

formulate observaţii sau obiecţii relevante de către membrii Senatului Universitar.  

 
Drept urmare, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă modificarea HSU Nr. 111609 din 29.05.2017, în sensul că studenții 

Facultății de Arhivistică vor susține Proba nr. 2 pe data de 12.07.2017. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 

 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111639 din 29.06.2017 

 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 

 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 29 iunie 2017, desfăşurată cu 

respectarea cvorumului legal (participanţi 21 din 31 membri), s-a prezentat spre 

dezbatere aprobarea tematicii și a bibliografiei pentru programele de studii universitare de 

masterat ale seriei 2017-2019, din cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative.  

 

Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii această propunere, ocazie cu care 

nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către membrii Senatului Universitar.  

 

 

 

 

Drept urmare, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă tematica și bibliografia pentru programele de studii universitare de masterat 

ale anului universitar 2017-2018, din cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative, 

astfel:  
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TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA  
pentru concursul de admitere la programele de studii universitare de masterat – seria 2017-2019 

Domeniul de studii universitare de masterat: DREPT 
Facultatea de Științe Juridice și Administrative 

SESIUNEA DE ADMITERE: SEPTEMBRIE 2017 

 

CERCETĂRI CRIMINALISTICE APLICATE 

 

TEMATICA pentru interviul de ADMITERE  

 

1. Metode şi tehnici actuale de identificare criminalistică  

2. Evoluţii în procedeele tactice folosite în investigaţiile penale  

3. Evoluţii în metodologia cercetării accidentelor de circulaţie  

4. Cercetarea criminalistică a bunurilor din patrimoniul cultural  

5. Cercetarea criminalistică a documentelor falsificate  

6. Cercetarea criminalistică a micro-urmelor  

7. Biologie judiciară  

8. Chimie judiciară  

9. Toxicologie judiciară  

10. Evoluţii în practica expertizelor judiciare  

11. Percheziţia sistemelor informatice şi alte investigaţii în legătură cu folosirea sistemelor 

informatice în desfăşurarea de activităţi ilicite  

12. Identificarea comportamentului simulat  

13. Dezvoltări în metodologia investigării criminalistice  

14. Folosirea profilului psihologic în cercetarea criminalistică a activităţilor ilicite  

15. Evoluţii în căutarea, relevarea, examinarea, ridicarea, interpretarea şi consemnarea 

urmelor materiale  

16. Probele şi mijloacele de probă în investigaţia penală.  

 

BIBLIOGRAFIE: 

În vederea pregătirii pentru examen, candidaţii vor putea consulta lucrări de specialitate sau 

orice altă documentaţie (tratate, monografii, cursuri universitare, periodice de specialitate, 

etc.) ce va fi actualizată în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării 

anunţului privind organizarea concursului de admitere şi în raport cu evoluţiile ştiinţifice din 

domeniu. 

Cu titlu orientativ, recomandam: 

Tratate:  

E. Stancu, Tratat de criminalistică, Ed Universul juridic, Bucureşti 2007; 

C. Drăghici, A. Iacob, Tratat de tehnică criminalistică, Ed Sitech, Craiova, 2007; 

V. Bercheşan, M. Ruiu, Tratat practic de criminalistică, Ed. Little Star, Bucureşti, 2004; 

Cursuri: 
Gh. Popa, Tehnică criminalistică, Ed. Pro-Universitaria, Bucureşti 2008; 

Gh. Popa, ş.a., Exploatarea urmelor prin expertiye criminalistice, Ed. Era, Bucureşti 2006; 

Gh. Popa, Criminalistica. Curs universitar, Ed. Cermaprint, Bucureşti, 2004; 

Gh. Popa, ş.a., Metode moderne de identificare a persoanei, Ed. Era, Bucureşti 2006; 

Gh. Popa, Criminalistica. Note de curs, Ed. Bibliotecha, Târgovişte, 2003; 

G.I. Olteanu, M.Ruiu, Tehnica criminalistică, Ed. AitLaboratories, Bucureşti 2009; 

A. Ciopraga, I. Iacobuţă, Criminalistica, Ed. Junimea, Iaşi, 2001; 

Monografii: 

V. Măcelaru, Balistica judiciară, Ed. MAI, Bucureşti 1972; 

Gh. Păşescu, I. R. Constantin, Secretele amprentelor papilare, Ed. Naţional, Bucureşti, 1996; 

Nikolaos V. Boulgouris, Kostantinos N. Plataniotis, Evangelia Micheli-Tzanakou, 

Biometrics: Theory, Methods, and Applications,  Ed. IEEE Press, 2010; 
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A. Adler, Sample images can be independently restored from face recognition templates, in 

Proceedings of the Canadian Conference on Electronic and Computer Engineering, 2003; 

N. K. Ratha, S. Chikkerur, J. H. Connell, and R. M. Bolle, Generating cancelable fingerprint 

templates, IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intelli. 29(4):561–572, 2007; 

C. Soutar, D. Roberge, A. Stoianov, R. Gilroy and B. V. K. Vijaya Kumar, Biometric 

encryption, in ICSA Guide to Cryptography, McGraw-Hill, New York, 1999; 

Stan Z. LI, A. K. Jain, Encyclopedia of biometrics, Ed. Springer, S.U.A., 2009; 

l. Ionescu, D. Sandu, Identificarea criminalistică, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1990. 

 

Director de program de studii 

Prof. univ. dr.  

                          BOGDAN ŢONEA 
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DREPT ADMINISTRATIV 

 

TEMATICA pentru concursul de ADMITERE 

 

Norma juridică. 

Actul juridic. 

Controlul constituţionalităţii legilor. 

Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor. 

Funcţiile Parlamentului României. 

Rolul şi atribuţiile Preşedintelui României. 

Noţiune, obiectul, principiile şi izvoarele dreptului comunitar. 

Curentul dreptului natural. 

Şcoala istorică a dreptului. 

Noţiunea, trăsăturile şi regimul juridic al actelor administrative. 

Noţiunea şi trăsăturile contractului administrativ. 

Funcţia şi funcţionarul public. 

Noţiunea, raţiunea şi trăsăturile contenciosului administrativ. 

Bugetul public şi principiile bugetare generale. 

Elaborarea şi adoptarea bugetului de stat. Legile bugetare. 

Prelevarea fiscală. 

Activitatea de control financiar a Curţii de Conturi. 

Izvoarele dreptului Uniunii Europene. 

Raportul dintre dreptul Uniunii Europene şi dreptul naţional. 

Tratatul de la Lisabona. 

 

BIBLIOGRAFIE 

Mihai Bădescu, „Teoria generală a dreptului”, Ed. Sitech, Craiova, 2009. 

Mihai Bădescu, Cătălin Andruş, Năstase Cătălina, „Drept constituţional şi instituţii politice”, 

Ediţia a-II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2011. 

Antonie Iorgovan, „Tratat de drept administrativ”, vol I-II, ediţia 4, Ed. All Beck, Bucureşti 

2005. 

Mihai Bădescu, „Introducere în filozofia dreptului”, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002. 

Nicoleta Diaconu, „Dreptul Uniunii Europene,Tratat”, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2011. 

Tiberiu Pavelescu, „Drept administrativ român”, Ediţia a-II-a, revăzută şi adăugită, Ed. 

ProUniversitaria, Bucureşti, 2007, 

Aurel Neagu, Drept financiar public, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009; 

Dan Drosu Şaguna, „Drept financiar public”, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2009. 

Ion Alexandru, „Drept administrativ european”, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005. 

Dana Apostol Tofan, „Instituţii administrative europene”, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2006. 

Ioan Alexandru, „Drept administrativ comparat”, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Ed. 

Lumina Lex, Bucureşti, 2003. 

Coordonator program  

Conf.univ.dr.  

VIOREL VELIŞCU 
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DREPTUL AFACERILOR 

  

 TEMATICA pentru concursul de ADMITERE  

 

   A. Patrimoniul 

Noţiune, caractere juridice, atribute 

Universalitatea juridică 

Universalitatea de fapt  

Garanţia comună a creditorilor  

Administrare 

     B. Dreptul de proprietate 

Noţiune şi caractere juridice 

Conţinut. Prerogative  

Obiect şi subiecte 

Limitări juridice şi materiale  

Acţiunea în revendicare  

      C. Reguli aplicabile în materia obligaţiilor 

Contractul. Noţiune şi clasificare. Condiţii de validitate. Încheierea contractelor 

Efectele contractului: principiul forţei obligatorii, principiul relativităţii, principiul 

irevocabilităţii şi efectele specifice ale contractelor sinalagmatice. Răspunderea contractuală 

Executarea obligaţiilor 

Transmiterea, transformarea şi stingerea obligaţiilor 

      D.Contracte civile 

Contractul de vânzare cumpărare 

Contractul de locaţiune 

Contractul de mandat  

       E. Societăţi comerciale  

Constituirea societăţilor comerciale  

Funcţionarea societăţilor comerciale  

 

BIBLIOGRAFIE 

 

       A. Legislaţie 

Codul civil (Legea nr. 287/2009) intrat în vigoare la 01.10.2011 prin Legea de punere în 

aplicare nr. 71/2011, cu modificările ulterioare 

Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, modificată prin Legea nr.441/2006, publicată 

în M.Of.nr.955/28.11.2006; 

Legea nr.26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, M. Of. nr.49/04.02.1998; 

Legea nr.312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de 

către cetăţenii străini, apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine, publicată în 

M.Of.nr.1008/14.XI.2005; 

Legea nr.11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale modificată şi completată de Legea 

nr.298/2001 (M.Of.nr-313 din 12 iunie 2001); 

Ordonanţa de urgenţă nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. 

 

       B. Tratate. Cursuri. Monografii  

Şt. Mihăilă, A.D. Dumitrescu, Drept comercial român, editura C.H.Beck, Bucureşti, 2014; 

C. Bîrsan, Drepturile reale principale în reglementarea noului Cod civil, editura Hamangiu, 

Bucureşti, 2013; 
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G. Boroi, C.A. Anghelescu, B. Nazat, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, editura 

Hamangiu, Bucureşti, 2013; 

L. Pop, I.F.P. Popa, S. Vidu, Curs de drept civil. Obligaţiile, editura Universul Juridic, 2015; 

M. Ioan, Drept civil. Drepturile reale principale, editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2011; 

M. Ioan, A.D. Dumitrescu, I. Iorga, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2011; 

V. Stoica, Drept civil. Contracte speciale, vol. I, editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010; 

D. C. Florescu, Contracte civile în noul Cod civil, editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015; 

L. Stănciulescu, Dreptul contractelor civile. Doctrină şi jurisprudenţă, editura Hamangiu, 

Bucureşti, 2017 

F. Moţiu, Contracte speciale, ediţia a VI-a revăzută şi adăugită, editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2015.                                                                                         

         Coordonator program                                

                                                                                               Prof.univ. 

                                                                                                           Dr. IOAN MARA 
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MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

 ÎN SISTEMUL AUTORITĂȚILOR DE ORDINE PUBLICĂ 

 

TEMATICA pentru concursul de ADMITERE  

 

1. Contractul individual de muncă  
Încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului individual de muncă; 

2. Timpul de muncă şi timpul de odihnă 
Durata timpului de muncă; 

Munca suplimentară şi munca de noapte; 

Repausul săptămânal, sărbătorile legale şi concediile; 

3. Răspunderea juridică 

Răspunderea disciplinară; 

4. Contractul de vânzare-cumparare 

Condiţiile de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare 

Efectele contractului de vânzare-cumpărare 

5. Modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului 

6. Jurisdicţia muncii 

-  Conflictele individuale de muncă şi litigiile de muncă 

-  Părţile în conflictele de muncă 

- Concilierea şi medierea 

- Competenţa instanţelor judecătoreşti în soluţionarea litigiilor de muncă 

- Reguli procedurale speciale aplicabile conflictelor de muncă 

7. Conducerea subordonaţilor 

Management sau conducere; 

Dinamica conducerii – putere, autoritate, influenţă; 

Managerul lider şi stilul de conducere; 

8. Managementul luării deciziei şi al schimbării 

Cerinţele de eficienţă ale deciziei;  

Fundamentele actului decizional; 

Procesul decizional; 

Bariere în luarea deciziei; 

Creşterea eficienţei procesului decizional 

Schimbarea organizaţională. Consideraţii generale; 

Procesul schimbării organizaţionale; 

Analiza situaţiilor de schimbare în organizaţii; 

Implementarea programelor de schimbare organizaţională; 

9. Motivaţia şi evaluarea performanţelor 

Consideraţii generale despre motivaţia umană; 

Tipologia sistemului motivaţional – aspecte organizaţionale; 

„Managementul” motivaţiei; 

Teorii motivaţionale – aplicaţii în management; 

Aspecte generale privind performanţa organizaţională; 

10. Cariera profesională în sistemul autorităţilor de ordine publică 

Consideraţii generale privind cariera profesională; 

Planificarea carierei în organizaţii; 

Dezvoltarea carierei organizaţionale şi teoria lui „Super”    

 

BIBLIOGRAFIE 

 

I. Acte normative:  

Constituţia României; 

Codul muncii; 
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Codul civil; 

Codul  de procedură civilă; 

Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 62/2011- Legea dialogului social cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr.1578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la 

concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă şi 

tratament, cu modificările şi completările ulterioare 

Ordinul M.A.I. nr.170/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de 

poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne 

 

II. Tratate, cursuri, monografii: 

Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii. Legislaţie. Doctrină. Jurisprudenţă, Actualizată, 

Ediţia a X-a actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016 

Ioan Leş, Călina Jugastru, Verginel Lozneanu, Adrian Circa, Eugen Hurubă, Sebastian Spinei, 

Tratat de drept procesual civil. Vol. I + Vol. II, Principii şi instituţii generale. Judecata in 

fata primei instante. Căile de atac. Procedurile speciale. Executarea silită. Procesul civil 

internaţional, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015 

Prună Ştefan, Managementul organizaţiei Poliţiei. Teorie/aplicaţii pratice/teste. Curs 

universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012; 

Vlad Barbu, Răspunderea materială a militarilor, Editura Academica, Bucureşti, 2003. 

                                                             

Coordonator program, 

Prof.univ. 

         dr. LOZNEANU VERGINEL 

 

 

http://www.ujmag.ro/autori/calina-jugastru/
http://www.ujmag.ro/autori/verginel-lozneanu/
http://www.ujmag.ro/autori/adrian-circa/
http://www.ujmag.ro/autori/eugen-huruba/
http://www.ujmag.ro/autori/spinei-sebastian/
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RELAȚII ȘI ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE ÎN DREPTUL CONTEMPORAN 

 

TEMATICA pentru interviul de ADMITERE 

 

Organizațiile internaționale  

1.1 Compoziţia şi structura organică a organizaţiilor internaţionale 

1.2 Personalitatea juridică a organizaţiilor internaţionale 

1.3 Dreptul internaţional al organizaţiilor internaţionale 

2. Organizaţii cu vocaţie de universalitate 

2.1. Liga Naţiunilor 

2.2. Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) 

2.3. Instituţiile specializate din sistemul Naţiunilor Unite 

3. Organizaţii internaţionale regionale 

3.1. Uniunea Europeană 

3.2. Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa 

3.3. Consiliul Europei 

3.5. Organizaţia Unităţii Africane 

3.6. Liga Statelor Arabe 

3.7. Organizaţia Statelor Americane 

3.8.  Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord 

4. Organizaţii internaţionale de cooperare în domeniul poliţienesc 

4.1. Europol (Oficiul European de Poliţie) 

4.2. Instituţii de cooperare poliţienească ale Uniunii Europene 

5.3. Organizaţia internaţională de poliţie criminală – Interpol 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 

B. Țonea Drept Constituțional și instituții politice, Ed. Sitech Craiova 2015 

A. Năstase, Drept Internaţional Contemporan, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007 

S. Scăunaş, Drept International Public, Ed C.H. Beck, Bucureşti, 2007 

N Purdă, N Diaconu, Protecţia juridică a drepturilor omului, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 

2007 

I Dragoman, C. Panduru, Relaţii internaţionale actuale, Editura INTERGRAG, 2004, 

D. Mazilu, Dreptul International Public, Ediţia a II a, vol II, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2005 

I. Diaconu, Tratat de Drept Internaţional Public, Vol II, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 2005 

A. Fuerea, Instituţiile Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2002 

A.P. Mătăsaru, Tratat de Drept International Public, Ed. Lumina Lex, Bucuresti,  2002 

C. Andronovici, Drept Internaţional Public, Ed. Graphix, Iaşi, 1999 

F.G. Garcia Amador, The Inter-American System: Its development and strengtbening, 

Dobbs Ferry, New York, 1996 

D. Popescu, A. Năstase, F. Coman,  Drept Internaţional Public, Casa de editură și 

presă”Şansa”, Bucureşti 1994 

A. Iacob, Tactici de cooperare poliţienească internaţională, Editura Sitech, Craiova, 2007. 

Hurdubaie Ion - Cooperarea judiciară europeană. Cadru convenţional penal, Editura M.A.I., 

Bucureşti, 2003. 

Hurdubaie Ion - Instrumente ale cooperării internaţionale în domeniul valorificării 

mijloacelor de probaţiune, Editura Era, Bucureşti, 2006. 

Viorel Marcu - Drept instituţional comunitar, Editura Nova 1994. 

 

Director de program de studii 

Prof. univ. dr. 

  BOGDAN ȚONEA 
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ȘTIINȚE PENALE 

 

TEMATICA pentru concursul de ADMITERE 

  

Admiterea va consta în susţinerea unui examen tip test-grilă care va cuprinde întrebări din 

următoarele teme: 

Conţinutul infracţiunii 

Formele infracţiunii intenţionate după fazele ei de desfăşurare 

Participaţia penală 

Răspunderea penală a persoanei juridice 

Cauzele justificative 

Cauzele de neimputabilitate 

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

condamnării  

Infracţiunile contra persoanei 

Infracţiunile contra patrimoniului  

Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei 

Infracţiuni de corupţie şi de serviciu 

Infracţiuni de fals  

Participanţii în procesul penal (organele judiciare şi competenţa acestora; subiecţii procesuali 

principali şi drepturile acestora; părţile şi drepturile acestora; avocatul – asistenţa juridică şi 

reprezentarea) 

Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale 

Urmărirea penală 

Căile extraordinare de atac şi dispoziţiile privind asigurarea unei practici judiciare unitare 

 

BIBLIOGRAFIE 
I. Legislaţie 

Constituţia României, adoptată în 1991, republicată în M.Of. nr.767/31.10.2003 

Codul penal, adoptat prin Legea nr.286/2009 (publicată în M.Of. nr.510/24.07.2009), intrat în 

vigoare la data de 01.02.2014, cu modificările şi completările ulterioare  

Codul de procedură penală adoptat prin Legea nr.135/2010 (publicată în M.Of. 

nr.486/15.07.2010), intrat în vigoare la data de 01.02.2014, cu modificările şi completările 

ulterioare  

Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, 

publicată în M.Of. nr.219/18.05.2000, cu modificările şi completările ulterioare 

II. Doctrină şi jurisprudenţă 

G. Antoniu, Vinovăţia penală, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003 

I.A. Barbu, Drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016 

Al. Boroi, Drept penal. Partea generală, ediţia a 2-a, Editura CH BECK, Bucureşti, 2014 

Al. Boroi, Drept penal – partea specială, Editura CH BECK, Bucureşti, 2009  

V. Dongoroz, Tratat de drept penal, reeditarea ediţiei din 1939, Editura Tempus, Bucureşti, 

2000  

V. Dongoroz şi colectivul, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, Partea specială, 

Editura Academiei Române, Bucureşti, vol. III (1971) şi IV (1972) 

V. Dongoroz şi colectivul, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, Partea generală, 

Editura Academiei Române, Bucureşti, vol. I (1969) şi II (1970)  

M. Gorunescu, I.A. Barbu, M. Rotaru, Drept penal. Partea generală. (conform noului Cod 

penal), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014 

A. L. Lorincz, Drept procesual penal, vol.I (conform noului Cod de procedură penală), 

Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015 
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A. L. Lorincz, Drept procesual penal, vol.II (conform noului Cod de procedură penală), 

Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016 

A. L. Lorincz, Recursul în casaţie în Noul Cod de procedură penală, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2014   

O. Predescu, M. Udroiu, Protecţia europeană a drepturilor omului şi procesul penal român, 

Editura CH Beck, Bucureşti, 2008  

F. Streteanu, R. Chiriţă, Răspunderea penală a persoanei juridice, Editura CH Beck, 

Bucureşti, 2007  

C. Voicu, A. S. Uzlău, G. Tudor, V. Văduva, Noul Cod de procedură penală, Ghid de 

aplicare pentru practicieni, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014 

N. Volonciu, A. S. Uzlău şi colectiv, Noul Cod de procedură penală comentat, Editura 

Hamangiu, Bucureşti, 2014 

Director program, 

                                                     Prof. univ. dr. 

Anca Lelia LORINCZ 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111640 din 29.06.2017 

 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 29 iunie 2017, desfăşurată cu respectarea 

cvorumului legal (participanţi 21 din 31 membri), s-a prezentat spre dezbatere validarea 

calendarului privind organizarea alegerilor în vederea ocupării locului vacant în cadrul 

Consiliului Facultății de Jandarmi, conform adresei cu numărul 37882 din 27.06.2017. 

 
Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii această propunere, ocazie cu care nu au fost 

formulate observaţii sau obiecţii relevante de către membrii Senatului Universitar.  

 

Drept urmare, cu majoritate de voturi (20 ”pentru”, 0 ”împotrivă”, una ”abținere”), Senatul universitar 

HOTĂRĂŞTE: 

Se validează calendarul privind organizarea alegerilor în vederea ocupării locului 

vacant în cadrul Consiliului Facultății de Jandarmi, conform adresei cu numărul 37882 

din 27.06.2017. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 

 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111641 din 29.06.2017 

 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 

 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 29 iunie 2017, desfăşurată cu respectarea 

cvorumului legal (participanţi 21 din 31 membri), s-a prezentat spre dezbatere aprobarea 

tematicii și a bibliografiei pentru Programului de studii universitare de masterat Cercetări 

fundamentale în domeniul ordinii publice și siguranței naționale, pentru seria  2017-2019 din 

cadrul Școlii Doctorale de Ordine Publică și Siguranță națională. 

 

Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii această propunere, ocazie cu care 

nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către membrii Senatului Universitar.  

 

 

Drept urmare, cu majoritate de voturi (20 ”pentru”, 0 ”împotrivă”, una ”abținere”), 

Senatul universitar 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă tematica și bibliografia pentru Programul de studii universitare de masterat 

Cercetări fundamentale în domeniul ordinii publice și siguranței naționale, pentru seria  2017-

2019 din cadrul Școlii Doctorale de Ordine Publică și Siguranță națională, astfel:  
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TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA  

pentru concursul de admitere la  

Programul de studii universitare de masterat Cercetări fundamentale în domeniul ordinii 

publice și siguranței naționale 

Seria: 2017-2019 

Școala Doctorală de Ordine Publică și Siguranță națională  

SESIUNEA DE ADMITERE: SEPTEMBRIE 2017 

 

                                             Tematică 

 

 1.Formele cercetării ştiinţifice; 

 2.Cercetarea şi documentarea pentru lucrarea de finalizarea studiilor;     

 3.Rolul conducătorului ştiinţific; 

 4.Etapele cercetării ştiinţifice individuale şi documentarea; 

  5.Modalităţi de prezentare şi susţinere a lucrării; 

  6.Cercetarea ştiinţifică în echipă; 

  7.Etapele cercetării ştiinţifice în echipă; 

  8.Relaţiile între participanţii la proiect; 

  9.Colaborarea între  participanţii la proiect; 

 10.Conceptul de ordine şi siguranţă publică; 

 11.Strategii – acte normative naționale; 

 12.Strategii de control a mulţimilor; 

 13.Paza bunurilor şi a proprietăţii; 

 14.Rolul organelor administraţiei publice centrale şi locale pe linia asigurării ordinii publice; 

 15.Strategii de promovare a imaginii publice a poliţiei; 

 16.Fundamentul Strategiei de securitate internă a Uniunii Europene; 

 17. Managementul Integrat al frontierelor externe ale UE; 

 18.Evoluţia forţelor şi structurilor de ordine publică; 

 19.Elemente de ordin juridic şi acţional privind cooperarea structurilor Ministerului 

Afacerilor Interne, între acestea şi celelalte instituţii ale statului; 

 20. Securitatea internă și externă a României; 

 21. Modernizarea instituţiilor cu responsabilităţi în domeniul securităţii naţionale; 

 22.  Conceptul de ordine publică şi reflectarea lui în legislaţia românească: 

 23. Structuri instituţionalizate în domeniul ordinii publice  și al siguranței naționale din 

România; 

  24. Prevenirea-activitate și obiectiv primordial ale institituțiilor  din domeniul ordinii publice 

și siguranței naționale. 

  25. Reglementări interne şi internaţionale privind menţinerea ordinii     publice ; 

  26. Rolul forţelor de ordine pe timpul restabilirii ordinii publice; 

  27. Statute profesionale ale funcţionarilor publici implicaţi în activitatea de 

   menţinere şi restabilire a ordinii publice; 

  28.  Răspunderea juridică a forţelor de ordine în timpul intervenţiei pentru 

   restabilirea ordinii publice. 

  29. Infracțiuni și contravenții 

  30. Executarea pedepselor privative de libertate; 

  31. Analiza şi interpretarea informaţiilor; 

  32. Cooperarea poliţienească internaţională; 

  33. Protecţia informaţilor clasificate. 
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Bibliografie 

 

Tratate, cursuri, manuale, articole 

 

    1. Alison Graham – Destined for war-2016 - 

https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-06-11/read-graham-allison-s-scary-book-

about-u-s-china-war 

      2. Avramescu, A., Cândea, V., Introducere în documentarea ştiinţifică, Bucureşti, Ed. 

Academiei, 1960. 

      3. Berceanu, B. Radu, Panaitescu, Iulian, Prezentarea lucrărilor ştiinţifice. Metodologia 

activităţii autorului, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică,         1968. 

      4. Bernal, J.D. Ştiinţa în istoria societăţii, Bucureşti, Ed. politică, 1964. 

      5. Chelcea S, Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi   calitative. ediţia 3-

a, Ed. Economica, Bucureşti, 2007. 

    6.Grawitz, Madeleine, Méthodes des sciences sociales, Paris, Ed. Dalloz, 1993. 

      7. Ignat D. A, - Tratat de managementul modernizării transporturilor în România, de după 

1989, Editura Sitech, Craiova, 2009 ; 

      8. Rad, Ilie, Cum se scrie un text ştiinţific, Iaşi, Ed. Polirom, 2008. 

      9.Răboacă, Gh., Ciucur, Dumitru, Metodologia cercetării ştiinţifice economice, Bucureşti, 

A.S.E., 2000. 

     10.Vlăsceanu L. „Introducere în metodologia cercetării sociologice”        (varianta online, 

Bucureşti, 1982). 

      11.Luca I., „Tactica cooperarii poliţieneşti între state. Curs universitar"       Editura 

Sitech, Craiova 2009. 

    12. Luca I., lacob A., Ungureanu D., „Activităţi poliţieneşti în operaţii       

internaţionale", Editura Sitech Craiova, 2008. 

    13. Luca I., Ţical G., „Cooperarea internaţională a statelor în vederea       combaterii 

infracţionalităţii transfrontaliere. Curs universitar.", Editura      Zigotto, Galaţi, 2007. 

     14. Luca   I.,  Aelenei  V.,   Ungureanu   G.,   Dumitrescu   C,  Andrus  C,   Peres   G., 

Cooperarea poliţienească operaţională la frontiera Schengen", Editura Pro Universitaria, 

2010. 

 15. C. Voicu, F.Sandu, I.Dascălu, Frauda în domeniul financiar bancar şi  al pieţei de 

capital, Ed.Trei, Bucureşti, 1998. 

       16. N. Ghinea, Investigarea fraudelor, 2009. 

       17. N.  Ghinea,  Managementul  investigării fraudelor care afectează interesele 

financiare ale Uniunii Europene, 2009. 

       18. Colectiv de autori, Tratat de Teorie şi tactica poliţienească, Editura M.A.I.,  Bucureşti, 

2012. 

       19. F. Sandu, Contrabanda componentă a crimei organizate, Ed. Naţional, Bucureşti, 1997. 

       20. Constantin Eugeniu-Ciprian, Competenţa în materie contravenţională a structurilor de 

ordine publică, Editura Sitech, Craiova, 2014; 

       21. Ştefan Prună, Managementul organizaţional al Poliţiei, Ed Universul juridic, 

Bucureşti, 2012; 

      22. Ignat, D.A- Recrudescența încercărilor de islamizare a Europei și contrareacțiile la 

aceasta – Volum al Conferinței Internaționale științifice, a-VI-a Ediție, pag. 289-295, Editura 

Sitech, Craiova, 2017. 

           

           Acte normative 

 

          1. Constituția României 

        2.Acordul Schengen – 14. iunie 1985; 

          3.Convenţia de aplicare a acordului Schengen din 19.06.1990; 
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        4.Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a 

Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona, 13 decembrie 2007 

        5.Tratatul de la Prüm din 2005 - Intensificarea cooperării transfrontaliere (decizia de la 

Prüm); 

         6.Directiva (UE) 2015/413 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015 

de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de 

circulație care afectează siguranța rutieră; 

   7. Codul penal 

          8. Codul de procedură penală 

          9. Legea nr. 61/1991- pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor  norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice , republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

         10. Legea nr. 14 din 1992, privind organizarea și funcționarea SRI, cu modificările  și  

completările ulterioare; 

           11.Legea nr. 1 din 1998, privind organizarea și funcționarea SIE, cu modificările și    

completările ulterioare; 

          12. Legea nr. 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

           13.Legea 218 din 23.04.2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu 

modificările si    completările ulterioare; 

Legea 360 din 06.06.2002 -privind Statutul poliţistului, cu modificările si  completările 

ulterioare; 

          14. Legea nr. 197 din 25.05.2004 pentru ratificarea Acordului privind   cooperarea dintre 

România şi Oficiul European de Poliţie; 

          15.Legea nr. 295/28.06.2004 -privind regimul armelor   şi muniţiilor, cu modificările și   

completările ulterioare;  

       16.Legea 554 din 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu 

modificările si    completările ulterioare; 

          17.Legea nr. 4 din 2008 – prevenirea și combaterea violenței, cu ocazia evenimentelor și 

manifestărilor sportive; 

          18. Legea nr. 155/2010, cu modificările si completările ulterioare,privind înfiinţarea, 

privind Poliția Locală 

           19.Legea 254/2013 - privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate  

de organele judiciare în cursul procesului penal; 

         20. OG nr. 2/2001, cu modificările si    completările ulterioare privind regimul juridic al 

contravenţiilor; 

            21.OG nr. 104/2001 - privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră  Române, 

cu modificările si    completările ulterioare; 

            22. OG nr. 105/2001 – privind frontiera României, cu modificările si completările 

ulterioare; 

              23. HG nr. 585/2002 – privind protecția informațiilor clasificate; 

24.Strategia naţională de apărarea a țării – Hotărârea Parlamentului României nr. 

33/2015   

       25.  HG nr. 779/2015 -Strategia națională pentru ordine și siguranță publică; 

            26. HG nr. 755/2016 -Strategia națională pentru siguranță rutieră  2016-2020. 

          

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111642 din 29.06.2017 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 29 iunie 2017, desfăşurată cu respectarea 

cvorumului legal (participanţi 21 din 31 membri), s-a prezentat spre dezbatere și validare 

componența comisiilor pentru examenul de licență organizat de către toate facultățile, 

conform RDZR cu numărul  3495/29.06.2017. 
 

Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii această propunere, ocazie cu care nu au fost 
formulate observaţii sau obiecţii relevante de către membrii Senatului Universitar.  

 
Drept urmare, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Se validează componența comisiilor pentru examenul de licență organizat de către 

toate facultățile, conform RDZR cu numărul  3495/29.06.2017. 

 

 

 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111645 din 05.07.2017 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 05 iulie 2017, desfăşurată cu respectarea 

cvorumului legal (participanţi 26 din 31 membri), s-a prezentat spre dezbatere și 

aprobare Structura anului universitar (Programul activităţilor de învăţământ care se 

vor desfăşura în anul  universitar 2017 – 2018 în Academia de Poliţie). 
 

 

 

Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii această propunere, ocazie cu care nu au fost 

formulate observaţii sau obiecţii relevante de către membrii Senatului Universitar. S-a propus doar ca după 
sintagma ”Anul IV- Drept” pe întreg cuprinsul actului normativ să se adauge și sintagma ”Pompieri”. 

 
Drept urmare, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă  ”Structura anului universitar (Programul activităţilor de învăţământ care se 

vor desfăşura în anul  universitar 2017 – 2018 în Academia de Poliţie)”, astfel: 

 

     



  

 ACADEMIA DE POLIŢIE               Nesecret 

     „ALEXANDRU IOAN CUZA”                                             Exemplar nr.     

                               Nr. 

 

      STRUCTURA 

activităţilor de învăţământ care se vor desfăşura 

 în anul  universitar 2017 – 2018 

în Academia de Poliţie 

 

 Structura anului universitar 2017 – 2018 este elaborată în conformitate cu Planurile de 

învăţământ aprobate de Ministerul Afacerilor Interne  şi avizate de către Ministerul Educaţiei 

Naţionale. 

  

 - Studenţii anului I, se vor prezenta în Academie pe 09.09.2017. 

 - Modul de pregătire militară generală pentru studenţii anului I  se desfăşoară în 

perioada 11 – 29.09.2017, pentru toate specializările. 

           - 29.09.2017 - Depunerea Jurământului Militar  

 

1. Anul universitar cuprinde două semestre pentru cursuri,  cu datele şi  

perioadele următoare: 

SEMESTRUL I 

  -14 săptămâni, pentru studenţii anilor I – III Drept/OSP respectiv anul IV 

Drept/Pompieri, între 02.10.2017 – 22.12.2017 / 08.01. – 21.01.2018 

SEMESTRUL II 
- 14 săptămâni, pentru studenţii anilor I – III Drept/ I- II OSP, în perioada 12.03.2018 

– 17.06.2018; 

- 12 săptămâni, pentru studenţii anilor III OSP respectiv anul IV Drept/Pompieri, în 

perioada 12.03.2018 – 01.06.2018; 

 

 2. Pentru toţi anii de studiu sunt prevăzute sesiuni de evaluare a cunoştinţelor, după 

cum urmează: 

Sesiunea I 
- 3 săptămâni, pentru studenţii anilor I – III /OSP respectiv I -  IV  

Drept, în perioada 22.01.2018 – 11.02.2018; 

Sesiunea a II-a 

- 3 săptămâni, pentru studenţii anilor I - II Drept/OSP respectiv anul III  

Drept, în perioada 18.06.2018 – 08.07.2018; 

- 3 săptămâni, pentru studenţii anului  III OSP / IV Drept/Pompieri, în perioada – 

02.06.2018 – 18.06.2018; 

 Sesiunea de restanţe şi reexaminări 

- 3 săptămâni,  pentru studenţii anilor I - II Drept/OSP respectiv anul III  

Drept, în perioada 10.09.2018 – 30.09.2018; 

- 2 săptămâni, pentru studenţii anului  III OSP / IV Drept/Pompieri, în perioada –  

19.06.2018 – 04.07.2018; 

 3. Sesiunea de comunicări ştiinţifice: 

 - mai/iunie 2018, pentru toţi studenţii facultăţii de la cursurile de zi. 

  

 4. Pentru toţi anii de studiu sunt prevăzute stagii de practică, după cum urmează: 

 - 8 săptămâni pentru studenţii anilor I – II  Drept/OSP respectiv anul III Drept  în 

perioadele : 12.02.2018 – 11.03.2018 şi 09.07.2018 – 05.08.2018; 

- 4 săptămâni pentru studenţii anului III OSP/ IV Drept/Pompieri  în perioada 20.02.2017 – 

19.03.2017;  

 

 5. Februarie – martie 2018, a doua sesiune de licenţă pentru promoţiile anterioare. 



  

 

 6. Examenul de licenţă se va desfăşura în perioada: 05.07. – 08.07.2018 

 (05.07.2018 - examen competență lingvistică, 06.07.2018 – Proba 1, proba scrisă  – 

evaluarea cunostintelor, 08.07.2018 - Proba 2, sustinerea lucrărilor de licență); 

 Absolvenţii vor depune lucrările de licenţă la Secretariatul facultăţii, cu cel puţin 15 

zile înaintea începerii sesiunii examenului de licenţă. 

 Absolvenţii care nu au susţinut examenul de licenţă îl pot susţine în sesiunea 

suplimentară planificată, conform hotărârii Senatului Academiei de Poliţie. 

 

 7. Pentru pregătirea şi desfăşurarea ceremonialului acordării gradului profesional şi 

militar, sunt prevăzute 5 zile, în perioada : 09.07 – 13.07.2018. 

 

 8. Studenţii beneficiază de vacanţe, după cum urmează: 

-  în perioada 22.12.2017 (ora 15.00) – 07.01.2018 (ora 24.00) pentru  toţi anii de 

studiu – vacanţă de iarnă; 

- în perioada 06.08.2018 – 30.09.2018, pentru studenţii anilor I - II Drept/OSP, 

respectiv III Drept -  vacanţă de vară; 

- în perioada 30.11.2017 - 01.12.2017  - tuturor studenţilor li se acordă învoire de 

Sfântul Andrei şi 1 Decembrie;  

- pe  24.01.2018 - tuturor studenţilor li se acordă învoire pentru Ziua Unirii.  

- în perioada 06.04.2018 (ora 15.00) – 10.04.2018 (ora 24.00) tuturor studenţilor li se 

acordă învoire pentru  Praznicul Sfintei Învieri a Mântuitorului- Paştile. 

- pe  1 Mai - tuturor studenţilor li se acordă învoire pentru Ziua Muncii. 

-  în perioada 27.05.-28.05.2018, tuturor studenţilor li se acordă învoire de praznicul 

Pogorârii Sfântului Duh- Rusaliile. 

- 1 Iunie  - tuturor studenţilor li se acordă învoire pentru Ziua Copilului. 

 

 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111646 din 05.07.2017 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 05 iulie 2017, desfăşurată cu respectarea 

cvorumului legal (participanţi 26 din 31 membri), s-a prezentat spre dezbatere și 

validare componența comisiilor de admitere funcționale în Facultățile Academiei, cu 

excepția Facultății de Științe Juridice și Administrative, conform Hotărârilor nr. 40 și 

41/2017 ale Consiliului de administrație. 
 

 

 

Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii această propunere, ocazie cu care nu au fost 

formulate observaţii sau obiecţii relevante de către membrii Senatului Universitar.  

 
Drept urmare, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Se validează componența comisiilor de admitere, funcționale în Facultățile Academiei, 

cu excepția Facultății de Științe Juridice și Administrative, conform Hotărârilor nr. 40 

și 41/2017 ale Consiliului de administrație, în concordanță cu documentele transmise de 

către fiecare facultate. 

 

 

     

 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111647 din 05.07.2017 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 

 
În Şedinţa Senatului Universitar din data de 05 iulie 2017, desfăşurată cu respectarea 

cvorumului legal (participanţi 26 din 31 membri), s-a prezentat spre dezbatere și 

validare componența comisiilor pentru examenul de admitere în Academie, conform 

Hotărârii Consiliului de administrație nr 42/2017. 

 
 

 

 

Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii această propunere, ocazie cu care nu au fost 
formulate observaţii sau obiecţii relevante de către membrii Senatului Universitar.  

 
Drept urmare, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Se validează componența componența comisiilor pentru examenul de admitere în 

Academie, conform Hotărârii Consiliului de administrație nr 42/2017. 

 

 

     

 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111649 din 05.07.2017 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 

 
În Şedinţa Senatului Universitar din data de 05 iulie 2017, desfăşurată cu respectarea 

cvorumului legal (participanţi 26 din 31 membri), s-a prezentat spre dezbatere și 

aprobarea solicitarea Facultății de Jandarmi, cu nr. 37911/2017, cu privire la 

organizarea concursului de admitere la PSUM ”Managementul pregătirii operaționale 

de jandarmi” – Domeniul Drept, Forma IF, nr. credite transferabile 90. 
 

 

 

Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii această propunere, ocazie cu care nu au fost 
formulate observaţii sau obiecţii relevante de către membrii Senatului Universitar. Singura intervenție a vizat 

calitatea și numele cadrelor didactice care vor susține activitățile didactice, dar s-a hotărât că acest aspect va fi 

dezbătut la prezentarea documentelor specifice funcționării programului 

 
Drept urmare, cu majoritate de voturi (25 ”pentru”, una ”abținere”, o ”împotrivă”) Senatul 

Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă Solicitarea Facultății de Jandarmi, cu nr. 37911/2017, cu privire la 

organizarea concursului de admitere la PSUM ”Managementul pregătirii operaționale 

de jandarmi” – Domeniul Drept, Forma IF, nr. credite transferabile 90. 

 

 

     

 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

                              SENATUL UNIVERSITAR 

 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

              Nr. 111656 din 05.07.2017 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                         H O T Ă R Â R E 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 05 iulie 2017, desfăşurată cu respectarea 

cvorumului legal (participanţi 25 din 31 membri), s-a prezentat spre dezbatere și aprobare 

Proiectul Regulamentului de organizare și desfășurare a verificării aptitudinilor fizice, 

Sesiunea iulie-august 2017. 

 

 

 

Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii această propunere, ocazie cu care 

nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către membrii Senatului Universitar.  

 

Drept urmare, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă  Regulamentul de organizare și desfășurare a verificării aptitudinilor fizice, 

Sesiunea iulie-august 2017, astfel: 
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 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza” 

DEPARTAMENTUL EDUCAŢIE FIZICĂ 

 

 

     

                         

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A VERIFICĂRII APTITUDINILOR FIZICE   

SESIUNEA IULIE-AUGUST - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAŢII CU CARACTER GENERAL: 
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Titlul I 

 

Dispoziţii generale 

 

Art. 1 (1) Prezenta metodologie stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a probei de verificare a aptitudinilor fizice, din cadrul examenului 

de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea iulie-august, 2017. 

(2) În sensul acestei metodologii, prin proba de verificare a aptitudinilor fizice se înţelege activitatea de triere a candidaţilor înscrişi la concursul 

de admitere din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din punct de vedere al potenţialului motric, conform cerinţelor stabilite în 

Dispoziţia Directorului General al Direcţiei Generale Management Resurse Umane nr.II /17590/ din 14.03.2017 privind recrutarea şi selecţia 

candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ, care realizează formarea iniţială a personalului, pentru nevoile Ministerului Afacerilor 

Interne, sesiunea 2017. 

Art. 2 (1) Verificarea aptitudinilor fizice va fi efectuată de patru subcomisii, numerotate de la 1 la 4. 

(2) Fiecare subcomisie este formată din trei/patru cadre didactice sau specialişti în domeniul educaţiei fizice şi sportului.  În eventualitatea în 

care comisia este formată din trei membrii, atribuţiile prevăzute în prezenta metodologie în sarcina examinatorului nr. 3 vor fi redistribuite de 

preşedintele de subcomisie examinatorului nr. 2 sau unor subofiteri de jandarmi din echipa de ordine.  

(3) Alcătuirea fiecărei subcomisii este atributul directorului Departamentului educaţie fizică, după consultarea prealabilă a cadrelor didactice şi a 

specialiştilor implicaţi în această activitate. 

(4) Componenţa subcomisiilor este prevăzută la Titlul III din prezenta metodologie. 

(5) Fiecărui membru din subcomisie i se va repartiza una din următoarele funcţii: preşedinte de subcomisie, examinator nr. 1 (responsabil cu 

consemnarea datelor în catalog), examinator nr. 2, examinator nr. 3. 

(6) Atribuţiile membrilor subcomisiilor de verificare a aptitudinilor fizice şi algoritmul operaţiilor sunt detaliate în Titlul II din prezenta 

metodologie. 

Art. 3 Verificarea aptitudinilor fizice se va desfăşura în perioada  

28.07 – 03.08.2017, după următorul orar: 

a. dimineaţa 

                                               0700 – 0900  

                                               0900 – 1100  

             b. după-amiaza 

                                               1700 – 1900  

                                               1900 – 2100  

Art. 4 (1) Pentru a asigura o repartizare echilibrată a sarcinilor, subcomisiile de examinare vor alterna, de la o zi la alta, intrarea în examen, 

respectiv dacă în prima zi subcomisiile nr. 1 şi 2 intră în examen de la 0700 la 0900, în ziua următoare acest lucru va fi efectuat de subcomisiile nr. 

3 şi 4. 

(2) Graficul şi succesiunea subcomisiilor, pe zile şi intervale orare, se stabileşte prin tragere la sorţi, efectuată în şedinţa de instruire 

premergătoare începerii examenului. 

(3) Odată stabilită ordinea intrării subcomisiilor în examen, aceasta nu mai poate fi modificată. 

(4) În orice situaţie în care un membru al unei subcomisii nu poate participa la examinare din motive temeinic justificate preşedintele de 

subcomisie va dispune înlocuirea lui cu personal didactic din comisiile care nu examinează, sau cu personal didactic de rezervă. 

(5) În caz de necesitate, preşedintele de comisie poate intra în examen ca membru al unei subcomisii.  

Art. 5 (1) Verificarea aptitudinilor fizice se va desfăşura pe baza sportivă, în următoarele spaţii exterioare şi în următoarea ordine: 

a. primirea candidaţilor pe terenul de iarbă nr. 2; 

b. proba de alergare de viteză pe pista de atletism; 

c. proba de aruncare a mingii medicinale pe pista sintetică de alergare de la groapa de sărituri;  

d. proba de alergare de rezistenţă pe pista de atletism. 

(2) În caz de vreme nefavorabilă, activităţile se vor desfăşura după cum urmează: 

a. primirea candidaţilor în două săli de clasă din pavilionul sud sau nord stabilite de comun acord cu conducerea 

instituţiei;  

b. alergarea de viteză, aruncarea mingii medicinale şi alergarea de rezistenţă pe platoul unităţii. 

Art. 6 Ordinea de desfăşurare a probelor de concurs nu poate fi schimbată. 

Art. 7 (1) Toate cadrele didactice vor purta pe durata examenului echipament sportiv uniform şi ecuson cu datele personale şi funcţia îndeplinită 

în examen. 

Art. 8 Membrii subcomisiilor de examinare îşi vor lua toate măsurile necesare prezentării la unitate în timp util, pentru a nu perturba activitatea 

subcomisiei şi a nu compromite desfăşurarea examenului. 

Art. 9 Fiecare preşedinte de subcomisie are obligaţia de a verifica, înainte de intrarea în examen, existenţa sau funcţionarea tuturor materialelor 

necesare: starter, catalog, cronometre, fluier, instrumente de scris, ştampila cu menţiunea „ELIMINAT DIN CONCURS”, cutia destinată 

legitimaţiilor, tichetele de ordine, caiet pentru înregistrarea timpilor la rezistenţă, lavete pentru şters masa.  

Art. 10 (1) Toate acţiunile prevăzute în organizarea şi desfăşurarea verificării aptitudinilor fizice se desfăşoară sub comanda  preşedintelui de 

comisie şi a preşedinţilor de subcomisii.  

(2) Pentru începerea oricărei probe de concurs, preşedintele de subcomisie cere acceptul preşedintelui de comisie.  
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Art. 11 (1) Toţi membrii subcomisiilor de examinare a aptitudinilor fizice vor folosi în comunicarea cu participanţii la această activitate un 

limbaj cuviincios, politicos utilizându-se, după caz, formulele „Domnule candidat” sau „Domnişoară candidată”.  

(2) Exprimarea trebuie să fie pe un ton moderat, iar atitudinea binevoitoare, plină de solicitudine faţă de doleanţele candidaţilor.  

Art. 12 (1) Candidatul are dreptul să intre în perimetrul de desfăşurare a probelor de concurs doar cu sticla de apă sau suc şi eventualele 

accesorii medicale. 

(2) Toate celelalte obiecte rămân în corturile destinate echipării. 

(3) Niciun candidat, participant la proba de verificare a aptitudinilor fizice, nu poate părăsi locul stabilit de membrii subcomisiei, decât cu 

încuviinţarea preşedintelui de subcomisie. 

(4) Orice măsură suplimentară, care se impune pe parcursul desfăşurării examenului, cum ar fi: mersul la toaletă al candidaţilor sau acordarea 

unui ajutor din partea personalului medical, rămâne în competenţa preşedintelui de subcomisie, care hotărăşte în ce mod se soluţionează. 

(5) În cazul unor solicitări ale candidaţilor, care depăşesc posibilităţile de rezolvare a membrilor subcomisiilor de examinare, va fi informat de 

urgenţă preşedintele comisiei de verificare a aptitudinilor fizice, pentru a se transmite candidatului un răspuns prompt şi explicit. 

Art. 13 Cele două subcomisii, care desfăşoară proba de verificare a aptitudinilor fizice în acelaşi interval orar, vor alterna lucrul, în cele două 

sectoare de activitate stabilite în prealabil, în aşa fel încât fiecare să beneficieze, în mod succesiv, de zona de umbră de pe stadion. 

Art. 14 Pista de atletism va fi stropită zilnic cu apă pentru a se reduce efectele produse de praful de zgură în timpul desfăşurării probelor de 

alergare. 

Art. 15 Pentru acordarea primului ajutor, Cabinetul medical va asigura, pe toată durata desfăşurării probei de verificare a aptitudinilor fizice, 

personal calificat şi instrumentar necesar intervenţiei în astfel de situaţii. 

Art. 16 Nicio persoană neautorizată nu poate intra în perimetrul sau în spaţiile destinate verificării aptitudinilor fizice, cu excepţia membrilor 

comisiei centrale sau a persoanelor autorizate, însoţite de un reprezentant din Comisia centrală de admitere.  

Art. 17 (1) Preşedintele comisiei de verificare a aptitudinilor fizice supraveghează desfăşurarea tuturor activităţilor şi acordă, în caz de 

necesitate, sprijinul membrilor subcomisiilor.  

(2) Preşedintele comisiei de verificare a aptitudinilor fizice asigură legătura cu comisia centrală şi cu toţi responsabilii care au atribuţii în 

examenul de admitere. 

Art. 18 (1) Pentru a reduce timpul destinat operaţiilor de eliminare din concurs a candidaţilor care nu au îndeplinit baremul minim, se vor folosi 

echipe de ordine formate din subofiteri jandarmi, anume desemnaţi de conducerea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. 

(2) Preşedinţii de subcomisii pot folosi membrii echipelor de ordine şi pentru alte măsuri administrative sau organizatorice cum ar fi însoţirea 

unui candidat la personalul medical, la cortul de echipare sau la toaletă. 

Art. 19 (1) Verificarea aptitudinilor fizice se desfăşoară în prezenţa persoanelor care însoţesc candidaţii (rude, prieteni, cunoştinţe).  

(2) Accesul acestora în baza sportivă este stabilit de B.M.O. 

(3) Dacă examenul se desfăşoară pe stadion, însoţitorii vor urmări desfăşurarea concursului din sectorul amenajat special în zona sau pe aleea de 

acces ce duce spre poarta nr. 3. 

(4) Dacă examenul se desfăşoară pe platoul unităţii, însoţitorii vor urmări desfăşurarea concursului din sectorul special amenajat la tribună. 

Art. 20 Desfăşurarea probelor de concurs se înregistrează cu camere video. 

Art. 21 (1) Preşedintele comisiei de verificare a aptitudinilor fizice desfăşoară în cadrul unei şedinţe, planificată în săptămâna premergătoare 

începerii examenului de admitere, o informare a membrilor subcomisiilor de verificare a aptitudinilor fizice cu privire la conţinutul metodologiei 

şi, după ce se asigură că toate aspectele cuprinse în această metodologie sunt clare, solicită semnătura de luare la cunoştinţă.  

(2) Tabelul cu semnăturile de luare la cunoştinţă este prevăzut în anexa nr. 1. 

(3) În şedinţa de informare şi pregătire a probei de verificare a aptitudinilor fizice, fiecare membru din subcomisiile de examinare va completa o 

declaraţie pe proprie răspundere, din care să rezulte că în perioada premergătoare susţinerii examenului de admitere în Academia de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea iulie-august 2017, nu a desfăşurat şedinţe de pregătire cu persoane înscrise în concurs.  

(4) Modelul de declaraţie este prevăzut în anexa nr. 2. 
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Titlul II 

 

Algoritmul operaţiilor şi atribuţiile membrilor subcomisiilor de verificare a aptitudinilor fizice  

 

Capitolul 1 

 

Preluarea plutonului de candidaţi 

 

Art. 22 (1) Subcomisia, în componenţă completă, se prezintă în faţa candidaţilor cu aproximativ 20 de minute înainte de începerea examenului, 

în funcţie de sosirea acestora la locul de întâlnire stabilit în prealabil.  

(2) În caz de vreme bună, punctul de întâlnire pentru ambele plutoane programate în acelaşi interval de timp (de exemplu , 0700 – 0900 sau 1700 – 

1900) este terenul de iarbă nr. 2.  

(3) Dacă plouă, punctul de întâlnire este în sala de clasă din pavilionul sud sau nord destinată echipării.  

Art. 23 (1) Preşedintele, împreună cu ceilalţi membri din subcomisie, trece la executarea operaţiunilor de verificare a actelor de identitate (carte 

de identitate, legitimaţie de concurs), a concordanţei dintre fotografie şi persoană, precum şi dintre datele înscrise în catalogul de concurs şi cele 

din cartea de identitate (nume, prenume, prenumele tatălui).  

(2) Modul de efectuare a acestor sarcini este următorul: 

a. Examinatorul nr. 1 dă citire catalogului (modelele de catalog pentru fete şi băieţi sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi nr.  4), atrăgând 

atenţia asupra numărului de ordine din catalog, singurul valabil pe toată durata examenului şi nu cel de pe legitimaţie, care poate să fie identic 

sau nu cu cel din catalog. În caz de coincidenţă a numelui, prenumelui, prenumelui tatălui şi a unităţii de recrutare, număru l de ordine din 

catalog face distincţia dintre candidaţii aflaţi într-o astfel de situaţie, el fiind unic. Acest lucru trebuie specificat de la început de către 

preşedintele subcomisiei şi repetat pe parcursul examenului ori de câte ori situaţia o impune. În cazul în care un candidat nu este prezent la 

citirea catalogului, examinatorul nr. 1 va consemna acest lucru în catalog cu creionul şi aşezarea continuă în ordinea firească. 

b. Examinatorul nr. 2 preia de la candidat legitimaţia de concurs şi cartea de identitate şi după ce face verificările privind fotografia şi 

datele de identificare, introduce documentele în cutia destinată acestei operaţii, în ordinea din catalog.  

c. Examinatorul nr. 3 aşează candidaţii, cărora li s-a verificat identitatea, pe coloane în ordinea din catalog. În cazul unui candidat 

întârziat, care este primit în concurs până la începerea probei de alergare de viteză sau în timpul desfăşurării probei, membrii subcomisiei vor 

stabili dacă acesta va alerga la numărul de ordine din catalog sau va alerga ultimul din pluton. 

 

Capitolul 2 

Alergarea de viteză – 50 m plat 

 

Art. 24 (1) Preşedintele de subcomisie face instructajul, cu privire la modul de desfăşurare a probei de alergare de viteză, anunţă cerinţele probei 

şi exemplifică modul de executare a startului.  

(2) Preşedintele de subcomisie transmite toate informaţiile solicitate de candidaţi, în legătură cu desfăşurarea probei.  

 (3) În cazul în care pista de atletism este impracticabilă, datorită factorilor meteorologici interveniţi în perioada susţinerii probei de verificare a 

aptitudinilor fizice, proba de alergare de viteză se va desfăşura pe platoul unităţii. 

Art. 25 (1) Deplasarea la locul de desfăşurare a probei de alergare de viteză şi exerciţiile de încălzire specifice se vor desfăşura sub comanda 

examinatorului nr. 2.  

(2) Startul la această probă se execută din picioare. 

(3) Proba de alergare de viteză se execută câte doi în ordinea din catalog. 

(4) Comenzile startului în proba de alergare de viteză vor fi date de examinatorul nr. 2.  

Art. 26 (1) După ce se asigură că toate condiţiile necesare desfăşurării probei sunt îndeplinite, preşedintele de subcomisie cere acceptul 

preşedintelui de comisie, apoi dispune începerea probei de alergare de viteză. 

(2) Cronometrarea este efectuată de preşedintele de subcomisie.  

(3) Cronometrul este pornit la mişcarea primului candidat. 

(4) După ce trec linia de sosire, candidaţii sunt preluaţi de examinatorul  

nr. 3 şi, împreună, ascultă comunicarea timpilor de alergare făcută de către preşedintele de subcomisie.   

(5) Examinatorul nr. 1, aşezat la o masă în faţa preşedintelui de subcomisie, consemnează în catalog rezultatul anunţat clar, cu voce tare de către 

preşedintele de subcomisie, verificând prin strigarea numelui identitatea fiecărui candidat.  

(6) În funcţie de rezultatul obţinut de candidaţi, examinatorul nr. 3 formează două grupe distincte, respectiv grupa candidaţilor care au promova t 

proba şi grupa candidaţilor care nu au promovat proba. 

Art. 27 (1) După ce preşedintele de subcomisie comunică ultimul rezultat de la proba de alergare de viteză, examinatorul nr. 3, împreună cu 

preşedintele de subcomisie, preia grupa candidaţilor care nu au promovat proba de alergare de viteză şi îi aduce la masa unde se află 

examinatorul nr. 1, pentru efectuarea procedurilor de eliminare din concurs.  

(2) Operaţiunile de eliminare din concurs constau în: 

a. Consemnarea în catalog de către examinatorul nr. 1, în dreptul candidatului care nu a promovat proba, la rubrica „REZULTAT  

FINAL” a menţiunii „RESPINS”. După această înregistrare, examinatorul nr. 1 barează cu o linie orizontală toate rubricile rămase libere. 
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b. Examinatorul nr. 1 îi solicită candidatului respins semnătura de luare la cunoştinţă a rezultatului, în rubrica desemnată acestei 

notificări. Dacă refuză să semneze, se consemnează în catalog refuzul acestuia. 

c. Pe legitimaţia de concurs a fiecărui candidat care nu a promovat proba de alergare de viteză, preşedintele de subcomisie va aplica 

ştampila cu menţiunea „ELIMINAT DIN CONCURS”, va trece data şi va semna. 

d. Preşedintele de subcomisie, ajutat de examinatorul nr. 3 şi de studenţii/jandarmii din dispozitivul de ordine, asigură părăsirea 

locului de desfăşurare a probei de verificare a aptitudinilor fizice, de către candidaţii care au fost eliminaţi din concurs,  după care dispune 

continuarea examenului cu proba de aruncare a mingii medicinale. 

 

Capitolul 3 

 

Aruncarea mingii medicinale (2 kg – fete, 4 kg – băieţi) 

 

Art. 28 Preşedintele de subcomisie face instructajul cu privire la modul de desfăşurare a probei, insistând pe:  

- poziţia de aruncare; 

- biomecanica de azvârlire; 

- modul de finalizare a aruncării; 

- validarea şi evaluarea aruncării; 

- posibilitatea de a efectua a doua încercare în cazul în care prima aruncare a fost nereuşită;  

- posibilitatea de a se folosi de prosoapele aşezate pe suport, pentru a se şterge pe mâini de transpiraţie sau de cearceafuri pentru a 

şterge mingea medicinală. 

Art. 29 (1) După ce răspunde eventualelor întrebări puse de candidaţi, preşedintele de subcomisie, ajutat de examinatorii nr. 2 şi nr. 3, aşază 

candidaţii în coloană, în ordinea din catalog, cere acceptul preşedintelui de comisie, apoi ordonă începerea probei de concurs.  

(2) Examinatorul nr. 2 asigură ordinea de intrare în probă şi părăsirea zonei de către candidatul care a efectuat aruncarea (aruncările).  

(3) Mingile aruncate de candidaţi vor fi returnate de către examinatorul nr. 3 sau un subofiter jandarm din echipa de ordine.  

(4) Evaluarea aruncării se face de către preşedintele de subcomisie, care va pronunţa cu voce tare mărimea (valoarea) aruncăr ii.  

(5) Examinatorul nr. 1 va valida şi va consemna performanţa în catalog.  

Art. 30 Candidaţii care nu îndeplinesc baremul minim de promovare sunt grupaţi separat, în sectorul destinat candidaţilor eliminaţi din concurs. 

Art. 31 (1) La încheierea probei, preşedintele subcomisiei preia grupul candidaţilor care nu au îndeplinit baremul minim şi se deplasează la 

masa unde examinatorul nr. 1 se află cu catalogul de concurs.  

(2) Operaţiunile de eliminare din concurs, presupun: 

a. Consemnarea în catalog de către examinatorul nr. 1, în dreptul candidatului care nu a promovat proba, la rubrica „REZULTAT 

FINAL”, a menţiunii „RESPINS”. După această înregistrare, examinatorul nr. 1 barează cu o linie orizontală toate rubricile rămase libere. 

b. Examinatorul nr. 1 îi solicită candidatului respins semnătura de luare la cunoştinţă a rezultatului, în rubrica desemnată acestei 

notificări. Dacă refuză să semneze, se consemnează în catalog refuzul acestuia. 

c. Pe legitimaţia de concurs a fiecărui candidat, care nu a promovat proba de aruncare a mingii medicinale, preşedintele de 

subcomisie va aplica ştampila cu menţiunea „ELIMINAT DIN CONCURS”, va trece data şi va semna. 

d. Preşedintele de subcomisie, ajutat de examinatorul nr. 3 şi de studenţii/jandarmii din dispozitivul de ordine, asigură părăsirea 

locului de desfăşurare a probei de verificare a aptitudinilor fizice, de către candidaţii care au fost eliminaţi din concurs, după care dispune 

continuarea verificării cu proba de alergare de rezistenţă. 

Art. 32 În cazul în care vremea nu permite desfăşurarea probei pe stadion, aceasta se va desfăşura pe platoul unităţii. 

 

Capitolul 4 

 

Alergarea de rezistenţă – 1000 m plat 

 

Art. 33 (1) Preşedintele de subcomisie face instructajul cu privire la modul de desfăşurare a probei, insistând pe:  

a. interzicerea oricăror forme de bruscare, împingere sau lovire în momentul startului sau pe timpul alergării; 

b. obligativitatea candidatului, ca imediat după trecerea liniei de sosire, să preia de la examinatorul nr. 3 tichetul de ordine (este 

indicat examinatorul şi forma tichetului), prin intermediul căruia se confirmă participarea în probă şi locul ocupat la finalul cursei. 

Art. 34 După ce răspunde eventualelor întrebări puse de candidaţi, preşedintele de subcomisie, ajutat de examinatorii nr. 2 şi nr. 3, împarte 

plutonul în serii de alergare.  

(2) Seria de alergare este alcătuită din 15-25 de candidaţi. 

Art. 35 (1) Însoţiţi de preşedintele de subcomisie, prima serie de candidaţi se prezintă la start, unde la comanda acestuia vor pleca  în proba de 

concurs, după ce preşedintele de subcomisie a primit acceptul din partea preşedintelui de comisie.  

(2) Cronometrarea este efectuată de preşedintele de subcomisie la două cronometre simultan.  
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(3) Celelalte serii îşi vor aştepta intrarea în proba de alergare în locuri anume desemnate de către preşedintele de subcomisie. 

(4) În cazul în care proba se dă pe pista de atletism, candidaţii, din seriile aflate în aşteptarea intrării în cursă, sunt obligaţi să stea în poziţia 

aşezat, pentru a nu perturba desfăşurarea examenului.  

(5) Dacă proba se desfăşoară pe platoul unităţii, regula anterioară nu este valabilă. 

Art. 36 (1) Când primul candidat se apropie de linia de sosire, echipa de ordine formează un culoar pentru a se evita aglomeraţiile ş i 

accidentările. 

(2) Odată cu trecerea liniei de sosire de către primul alergător, preşedintele de subcomisie anunţă cu voce tare timpul înregistrat, continuând în 

acelaşi mod, până când ultimul candidat din seria de alergare termină proba.  

(3) Timpii anunţaţi de preşedintele de subcomisie sunt consemnaţi pe caiet  de examinatorul nr. 1, în ordinea anunţării. 

(4) În momentul în care baremul minim a expirat, un subofiter jandarm din dispozitivul de ordine declanşează manual, prin apă sarea unui buton, 

sirena şi girofarul, amplasate în dreptul liniei de sosire, marcând vizual şi sonor depăşirea timpului impus de promovarea probei. 

(5) Preşedintele de subcomisie are obligativitatea de a verifica numărul candidaţilor care au trecut linia de sosire după declanşarea semnalului 

sonor şi vizual, precum şi concordanţa dintre timpii anunţaţi şi numărul candidaţilor promovaţi sau respinşi. 

Art. 37 Examinatorul nr. 2, ajutat de examinatorul nr. 3, va înmâna fiecărui candidat, care a trecut linia de sosire, tichetul de ordine, ce atestă 

poziţia ocupată în cursă. 

Art. 38 (1) La comanda examinatorului nr. 2 şi cu ajutorul examinatorului nr. 3, candidaţii sunt aşezaţi în coloană câte unu, în ordinea sosirii în 

cursă, după care, individual, se prezintă la masa unde se află examinatorul nr. 1.  

(2) Examinatorul nr. 1, în faţa candidatului, consemnează în catalog timpul înregistrat anterior pe caiet, după care îi solicită semnătura de luare 

la cunoştinţă a rezultatelor obţinute la proba de verificare a aptitudinilor fizice.  

(3) Cei care nu au obţinut baremul minim la alergarea de rezistenţă sunt anunţaţi, în mod expres, despre faptul că nu au promovat proba.  

(4) Examinatorul nr. 1 va consemna acest fapt în catalog prin menţiunea „RESPINS” la rubrica destinată acestei notificări, so licitându-le 

totodată semnătura de luare la cunoştinţă.  

(5) Pe legitimaţia de concurs a celor care nu au promovat proba de alergare de rezistenţă, preşedintele de subcomisie va aplica ştampila cu 

menţiunea „ELIMINAT DIN CONCURS”, va trece data şi va semna.  

(6) În cazul candidaţilor care abandonează proba de alergare de rezistenţă, examinatorul nr. 1 va consemna în catalogul de concurs acest fapt, 

utilizând abrevierea AB.  

Art. 39 (1) Dacă proba de alergare de rezistenţă nu poate fi desfăşurată pe pista de atletism, din cauza precipitaţiilor căzute în perioada derulării 

examenului sau anterior începerii lui, aceasta se va desfăşura pe platoul unităţii.  

(2) Atât în situaţia în care proba se desfăşoară pe pista de atletism, cât şi în situaţia în care proba se desfăşoară pe platoul unităţii, seriile de 

alergare, de la cele două plutoane aflate în acelaşi interval orar în concurs, vor alterna.  

(3) Această regulă poate fi schimbată dacă situaţia din teren o impune (de exemplu, una din comisii are un avans considerabil  faţă de cealaltă), 

cu acordul reciproc al celor doi preşedinţi de subcomisie, aflaţi în acelaşi timp în activitatea de examinare. 

Art. 40 (1) La finalul probei de verificare a aptitudinilor fizice, preşedintele de subcomisie adună plutonul de candidaţi, iar examinatorul nr. 1 

înmânează legitimaţiile de concurs celor care au promovat.  

(2) Sub comanda examinatorului nr. 2/3, plutonul de candidaţi se deplasează, în mod organizat, la locul de echipare.  

Art. 41 (1) După ce se termină toate probele de verificare a aptitudinilor fizice, membrii subcomisiilor de examinare verifică corectitudinea 

rezultatelor înscrise în catalog.  

(2) Responsabilitatea verificării catalogului revine fiecărui membru.  

(3) Pentru certificarea celor consemnate în catalog, membrii subcomisiilor de examinare semnează la sfârşitul catalogului, apoi îl predau 

preşedintelui comisiei de verificare a aptitudinilor fizice.  

(4) Preşedintele comisiei de verificare a aptitudinilor fizice semnează catalogul şi îl predă Comisiei centrale de admitere.  

 

 

Titlul III 

 

Măsuri administrative 

 

Art. 42 

(1) Facultatea de Pompieri va asigura zilnic o autospecială pentru a se stropi cu apă pista de atletism. 

(2) Pista va fi stropită înainte de începerea examenului sau ori de câte ori situaţia o impune.  

(3) Decizia de a se stropi cu apă pista de atletism revine preşedintelui comisiei de verificare a aptitudinilor fizice, după consultarea preşedinţilor 

de subcomisii. 

 

Art. 43 

(1) Cabinetul medical va asigura, pe toată durata probei de verificare a aptitudinilor fizice, o autosanitară dotată cu aparatură modernă de 

acordare a primului ajutor. 

(2) Autosanitara va fi parcată la intrarea în stadion, lângă cortul destinat personalului medical.  

Art. 44 

(1) Pentru a permite înregistrarea performanţelor în condiţii optime, administratorul bazei sportive, împreună cu personal specializat de la 

Serviciul logistic, va monta în săptămâna premergătoare examenului corturi şi umbrele parasolare, la fiecare atelier unde se desfăşoară probe de 

concurs. 

(2) În interiorul corturilor vor fi amplasate mese şi scaune pentru examinatori. 
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(3) Lângă atelierul de aruncare a mingii medicinale se va aşeza un suport cu prosoape pentru candidaţi şi cearceafuri pentru ştergerea mingilor 

medicinale. 

(4) Pentru a marca vizual şi sonor expirarea timpului de promovare la proba de alergare de rezistenţă, în dreptul liniei de sosire va fi amplasat 

suportul ce conţine soneria şi girofarul de semnalizare. 

(5) Pentru a asigura candidaţilor condiţii de echipare, pe terenul de iarbă nr. 2 se vor amplasa patru corturi.  

(6) În livada de lângă stadion se vor amplasa toalete ecologice şi tomberoane pentru uzul participanţilor la proba de verificare a aptitudinilor 

fizice. 

(7) În aceeaşi zonă se va amenaja o sursă de apă. 

(8) Pentru a marca diferite sectoare de lucru se vor amplasa jaloane din material plastic. 

(9) Pentru delimitarea spaţiului de alergare la proba de rezistenţă, desfăşurată pe platoul unităţii, se vor folosi piloni din ţeavă cu suport din 

ciment şi bandă reflectorizantă. 

 

 

Art. 45 

(1) Performanţele candidaţilor vor fi înregistrate pe cataloage puse la dispoziţie de Secretariatul comisiei centrale de admitere. 

(2) Catalogul de concurs are înscris în rubrici distincte baremele minime de promovare. 

(3) Modelele de catalog sunt prevăzute în anexele 3 şi 4. 

(4) Ridicarea şi predarea cataloagelor se face de către preşedintele comisiei în ziua/preziua susţinerii probelor de concurs. 

Art. 46 

(1) Verificarea aptitudinilor fizice va fi înregistrată integral pe casete. 

(2) Filmarea va fi realizată de personal calificat pus la dispoziţie de Catedra de criminalistică şi Biroul comunicaţii şi informatică. 

(3) La finalul concursului de admitere, casetele vor fi predate, pe bază de proces-verbal, preşedintelui comisiei centrale de admitere. 

Art. 47 

(1) Administratorul bazei sportive va trasa cu var liniile de plecare şi de sosire. 

(2) Această operaţie va fi repetată ori de câte ori situaţia o impune. 

Art. 48 

(1) Compartimentul echipament va asigura rechizitele necesare şi echipamentul sportiv uniform.  

(2) Dacă Compartimentul echipament nu poate asigura în totalitate echipamentul sportiv uniform, acesta va fi completat cu sprijinul Asociaţiei 

Sportive şi Culturale. 

 

 

Titlul IV 

 

Dispoziţii finale si tranzitorii 

 

Art.49 

(1) Anual această metodologie reglementează activitățile desfășurate de membrii departamentului în cadrul examenului de admitere 

din Academia de Poliție. 

(2) Anexele 1-4 fac parte integranta din metodologie. 

(3) Prezenta metodologie a fost supusă dezbaterii şi aprobată în şedinţa Senatului Academiei de Poliţie din data de ……….......... .... şi 

intră în vigoare cu data de ……….................. 

(4) De la data de ……………............. vechea metodologie se abrogă. 

 

 

 

Întocmit, 

 

(I) DIRECTORUL DEPARTAMENTULUI 

EDUCAŢIE FIZICĂ 

Comisar-şef de poliţie 

Lect. univ. dr.  

NAIDEN CORNELIU 

 

 



 9 

ANEXA NR. 1 

 

 

TABEL CU SEMNĂTURILE MEMBRILOR SUBCOMISIILOR DE VERIFICARE A APTITUDINILOR FIZICE  

SESIUNEA IULIE-AUGUST 2017 

 

 

Subsemnatul lect. univ. dr. NAIDEN CORNELIU, în calitate de preşedinte al comisiei de verificare a aptitudinilor fizice la examenul de 

admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea iulie-august 2017, în şedinţa pregătitoare din ........................... am procedat la 

instruirea membrilor subcomisiilor de verificare a aptitudinilor fizice cu privire la: 

a. Dispoziţiile cu caracter general privind organizarea şi desfăşurarea probei de verificare a aptitudinilor fizice; 

b. Algoritmul operaţiilor şi atribuţiile membrilor subcomisiilor; 

c. Măsurile administrative. 

 

Nr. 

crt. 

Grad 

profesional 
Grad didactic 

 

Nume şi prenume 

Semnătura de luare la 

cunoştinţă 

1 Cms.-şef 
Conf. univ. dr. 

OZARCHEVICI CONSTANTIN  

2 Cms.-şef 
Lector univ. dr. 

ŞTEFAN CĂTĂLIN-MUGUREL  

3 Cms.-şef 
Lector univ. dr. 

MADOTTO ROBERTO-GABRIEL  

4 Cms-şef Lector univ. dr. OANCEA CONSTANTIN  

5 Cms.-şef 
Lector univ. dr. 

PALAGA CĂLIN  

6 Cms-şef 
Lector univ. dr. 

DOBRESCU EMILIAN  

7 
Scms. Asist. univ. dr. 

LĂZĂRESCU SORIN  

8 Insp.pr. Asist. univ. dr. GHEORGHE GABRIEL  

9 
Cms.-şef - 

LUPAŞCU VIORICA-MAGDALENA  

10 
Cms.-şef - 

CRÂNGUŞ NICOLAE  

11 
Cms. - 

POPESCU FLORIN  

12 Scms. - POPA ADRIAN  

 

 

 

Preşedintele comisiei de verificare 

a aptitudinilor fizice 

Comisar-şef de poliţie 

Lect. univ. dr.  

NAIDEN CORNELIU 
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ANEXA NR. 2 

 

 

 

 

 

MODEL  DECLARAŢIE 

 

 

 

 

 

 

 

Subsemnatul …………………………………………., profesor examinator a aptitudinilor fizice la concursul de admitere din 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea iulie-august 2017, declar pe propria răspundere că nu am efectuat şedinţe de pregătire cu 

persoane înscrise în concurs.  

În caz contrar, sunt de acord să suport consecinţele legale  

 

 

 

 

 

         Data                                                               Semnătura 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXA NR. 3 

 

MODEL DE CATALOG PENTRU PROBA DE VERIFICARE A APTITUDINILOR FIZICE 2017 - FETE 

 

 

 

Nr. 

crt 

Nume şi 

prenume 

Unitatea de 

recrutare 

Barem 

minim 

alergare de 

viteză 50 m 

Performanţă 

alergare de viteză 

50 m 

Barem minim 

aruncarea mingii 

medicinale 

Performanţă 

aruncarea mingii 

medicinale 

Barem minim 

alergare de 

rezistenţă 

Performanţă 

alergare de 

rezistenţă 1000 m 

1 Anton Emilia IPJ Sibiu 8,1  7 m  4’ 10”  

2 Balaci Dana IPJ Arad 8,1  7 m  4’ 10”  

3 Chis Ionela IPJ Cluj 8,1  7 m  4’ 10”  

4 Dan  Mihaela IPJ Mureş 8,1  7 m  4’ 10”  

5 Faur Cecilia IPJ Dolj 8,1  7 m  4’ 10”  

6 Ion Maria IPJ Vaslui 8,1  7 m  4’ 10”  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 4 

 

MODEL DE CATALOG PENTRU PROBA DE VERIFICARE A APTITUDINILOR FIZICE 2017 - BĂIEŢI 

 

 

 

 

 

Nr.crt Nume şi 

prenume 

Unitatea de 

recrutare 

Barem 

minim 

alergare de 

viteză 50 m 

Performanţă viteză 

alergare de viteză 

50 m 

Barem minim 

aruncarea mingii 

medicinale 

Performanţă 

aruncarea mingii 

medicinale 

Barem minim 

alergare de 

rezistenţă 1000 

m 

1 Anton Emil IPJ Sibiu 7,2  7 m  3’ 45” 

2 Balaci Doru IPJ Arad 7,2  7 m  3’ 45” 

3 Chis  

Ioan 

IPJ Cluj 7,2  7 m  3’ 45” 

4 Dan  Mihai IPJ Mureş 7,2  7 m  3’ 45” 

5 Faur Costel IPJ Dolj 7,2  7 m  3’ 45” 

6 Ion Marius IPJ Vaslui 7,2  7 m  3’ 45” 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111661 din 10.07.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 10 iulie 2017, desfăşurată cu respectarea 

cvorumului legal (participanţi 18 din 31 membri), s-a prezentat spre dezbatere și aprobare 

modificarea art. 60 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților,  nr. 

99825/2016, conform solicitării Facultății de Poliție nr. 22390 din 10.07.2017. 
 

Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii această propunere, ocazie cu care 

au fost formulate observaţii relevante de către membrii Senatului Universitar. S-a propus să se 

adauge doar lit. e), cu o formulare acoperitoare pentru anii de studiu terminali. De asmenea, 

Președintele Senatului universitar a propus și modificarea ca atare a Regulamentului privind 

activitatea profesională a studenților,  nr. 3323/19.07.2017. 

 
Drept urmare, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă  modificarea art. 60 din Regulamentul privind activitatea profesională a 

studenților,  nr. 99825/2016, conform solicitării Facultății de Poliție nr. 22390 din 10.07.2017, 

astfel: 

 

Art. 60... 

...lit. e) – media generală a anilor de studiu, în următoarea ordine: 

- Anul IV; 

- Anul III; 

- Anul II; 

- Anul I. 

 

2. Se aprobă modificarea art. 60 din Regulamentul privind activitatea profesională a 

studenților,  nr. 3323/19.06.2017, astfel: 

 

Art. 60... 

...lit. e) – media generală a anilor de studiu, în următoarea ordine: 

- Anul IV; 

- Anul III; 

- Anul II; 

- Anul I. 

 
PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111662 din 10.07.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 10 iulie 2017, desfăşurată cu respectarea 

cvorumului legal (participanţi 18 din 31 membri), s-a prezentat spre dezbatere și aprobare 

Îndreptarea erorii materiale din HSU nr. 111655 din 05.07.2017, prin adăugarea sintagmei 

Facultatea de Poliție de Frontieră (loc vacant în Senat pentru studenți). 
 

Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii această propunere, ocazie cu care 

nu au fost formulate intervenții sau observaţii relevante de către membrii Senatului 

Universitar.  

 
Drept urmare, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă îndreptarea erorii materiale din HSU nr. 111655/2017 - prin adăugarea 

sintagmei Facultatea de Poliție de Frontieră (loc vacant în Senat pentru studenți). 

 
 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111672 din 27.07.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 27 iulie 2017 s-a prezentat spre dezbatere validarea pct. 3 din 

cadrul HCA nr. 44/2017 – extensia perioadei de restanțe, reexaminări și măriri de notă, în 

perioada 14.09-01.10.2017. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă  extensia perioadei de restanțe, reexaminări și măriri de notă, în perioada 

14.09-01.10.2017, pentru toate Facultățile - Învățământ cu Frecvență. 

 

2. Se aprobă  extensia perioadei de restanțe, reexaminări și măriri de notă, în perioada 

04.09-30.09.2017, pentru CIFRID. 

 
 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111676 din 27.07.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 27 iulie 2017 s-a prezentat spre dezbatere 

aprobarea Structurii activităților didactice ale anului universitar 2017-2018 pentru CIFRD. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă Structura activităților didactice ale anului universitar 2017-2018 pentru 

CIFRD, cu nr. 66135/13.07.2017, astfel: 

     



  

STRUCTURA 

 

activităţilor de învăţământ care se vor desfăşura în anul  universitar 2017 – 2018 

la programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”, 

forma de învăţământ „frecvenţă redusă” şi 

la programul de studii universitare de licenţă „Drept”, 

forma de învăţământ „la distanţă” 

 
 Structura anului universitar 2017 – 2018 este elaborată în conformitate cu Planurile de 

învăţământ aprobate de Ministerul Afacerilor Interne şi avizate de Ministerul Educaţiei Naționale. 

  
I. Programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”, forma  

de învăţământ „frecvenţă redusă”  şi Programul de studii universitare de licenţă „Drept”, forma de 

învăţământ „la distanţă” 

 

SEMESTRUL I 

- 14 săptămâni, pentru studenţii anilor I – III la programul de studii universitare de licenţă 

„Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ „frecvenţă redusă”, respectiv studenţii anilor I – 

III la programul de studii universitare de licenţă „Drept”, forma de învăţământ „la distanţă” : 
-  în perioada 02.10 – 22.12.2017 / 08.01 – 21.01.2018; 

 - Activităţi tutoriale şi activităţi asistate la sediul Academiei de Poliţie:  

-  în perioada 04.12 – 22.12.2017 / 08.01 – 21.01.2018;  

 

SEMESTRUL II 

- 14 săptămâni, pentru studenţii anilor I – II la programul de studii universitare de licenţă 

„Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ „frecvenţă redusă”,  respectiv studenţii anilor I – 

III la programul de studii universitare de licenţă „Drept”, forma de învăţământ „la distanţă” : 
  -  în perioada 12.03  – 17.06.2018; 

-   12 săptămâni, pentru studenţii anilor III OSP: 

  -  în perioada 12.03 – 01.06.2018; 
 - Activităţi tutoriale şi activităţi asistate la sediul Academiei de Poliţie :  

-  în perioada 07.05 – 01.06.2018; 

 

II. Sesiunea de evaluare a cunoştinţelor: 
Sesiunea I:  3 săptămâni, pentru studenţii anilor I – III la programul de studii universitare de 

licenţă „Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ „frecvenţă redusă”,  respectiv studenţii 

anilor I – III la programul de studii universitare de licenţă „Drept”, forma de învăţământ „la distanţă” 
: 

         -  în perioada 22.01.2018 – 11.02.2018 

Sesiunea a II-a:  3 săptămâni, pentru studenţii anilor I – II la programul de studii universitare 
de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ „frecvenţă redusă”, respectiv studenţii 

anilor I – III la programul de studii universitare de licenţă „Drept”, forma de învăţământ „la distanţă” 

: 

-  în perioada 18.06.2018 – 08.07.2018 
         3 săptămâni, pentru studenţii anului III la programul de studii 

universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ „frecvenţă redusă”: 

-  în perioada 02.06.2018 – 18.06.2018 
 

Sesiunea de restanţe şi reexaminări:  

- pentru studenţii anilor I – II la programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi 

siguranţă publică”, forma de învăţământ „frecvenţă redusă”, respectiv studenţii anilor I – III la 
programul de studii universitare de licenţă „Drept”, forma de învăţământ „la distanţă” : 

         - în perioada 10.09.2018 – 30.09.2017; 

- pentru studenţii anului  III la programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă 

publică”, forma de învăţământ „frecvenţă redusă”:  

                   - în perioada – 19.06.2018 – 04.07.2018; 

 



  

III. Pentru toţi anii de studiu sunt prevăzute stagii de practică, după cum urmează: 

- 8 săptămâni, pentru studenţii anilor I – II la programul de studii universitare de licenţă 

„Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ „frecvenţă redusă”,  respectiv studenţii 
anilor I – III la programul de studii universitare de licenţă „Drept”, forma de învăţământ „la 

distanţă” : 

  -  în perioada 12.02  – 11.03.2018 şi 09.07.2018 – 05.08.2018; 

-   4 săptămâni, pentru studenţii anului III la programul de studii universitare de licenţă 
„Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ „frecvenţă redusă”: 

  -  în perioada 20.02– 19.03.2018; 

 
IV. Februarie – martie 2018, a doua sesiune de licenţă pentru promoţiile anterioare. 

 

V. Examenul de licenţă se va desfăşura în perioada: 05.07 – 08.07.2018; 
 

 Absolvenţii vor depune lucrările de licenţă la Centrul pentru Învăţământ Frecvenţă Redusă şi 

Învăţământ la Distanţă, cu cel puţin 15 zile înaintea începerii sesiunii examenului de licenţă. 

Absolvenţii care nu au susţinut examenul de licenţă îl pot susţine în sesiunea suplimentara planificată, 
conform Hotărârii Senatului Academiei de Poliţie. 

 

VI. Studenţii beneficiază de următoarele zile libere după cum urmează: 
- în perioada 30.11.2017 – 01.12.2017 – Sfântul Andrei şi 1 Decembrie 

- 24.01.2018 – Ziua Unirii Principatelor Române 

- 07.04.2018 – 10.04.2018 – Praznicul Sfintei Învieri a Domnului-Paştile 
- 01.05.2018 – Ziua Internațională a Muncii      

- 27 – 28.05.2018 – Pogorârea Sfîntului Duh - Rusaliile  

- 01.06.2018 – Ziua Internațională a Copilului 

  
  

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111677 din 27.07.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 27 iulie 2017 s-a prezentat spre dezbatere 

aprobarea îndreptării erorii materiale din HSU nr.111655 din 05.07.2017, prin modificarea 

cifrei locurilor eligibile în Senatul Academiei, pentru studenții Facultății de Poliție. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din HSU nr.111655 din 05.07.2017, prin 

modificarea cifrei locurilor eligibile în Senatul Academiei, pentru studenții Facultății de Poliție. 

Astfel, aceștia vor avea două (2) locuri vacante. Structurile implicate în procesul electiv vor ține 

cont de acest lucru și vor proceda în consecință.   

 

2. Se mandatează Președintele Senatului universitar să îndrepte orice fel de eroare 

materială sau de tehno-redactare etc., în orice fel de documente emise de către Senatul 

universitar, fără a mai fi necesară emiterea unei hotărâri în acest sens.  

 
  

  

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111679 din 27.07.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 27 iulie 2017 s-a prezentat spre dezbatere aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Facultății de Științe Juridice și Administrative. 

 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă  Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Științe 

Juridice și Administrative, conform avizului acordat în Ședința Consiliului acestei 

facultăți, din data de 26.07.2017. 

 
 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                     Dragoş Andrei IGNAT 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111680 din 27.07.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 27 iulie 2017, s-a prezentat spre dezbatere aprobarea 

Proiectului Regulamentului de organizare și desfășurare a programelor de studii 

postuniversitare și a altor forme de cursuri organizate de către C.N.A.I 
 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă  Regulamentul de organizare și desfășurare a programelor de studii 

postuniversitare și a altor forme de cursuri organizate de către C.N.A.I, astfel: 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                           NESECRET 

ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”                                               Ex. nr. 

 

Colegiul Național de Afaceri Interne                                               Nr.   

                                                Bucureşti                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PROGRAMELOR DE STUDII 

POSTUNIVERSITARE ȘI A ALTOR FORME DE CURSURI ORGANIZATE  

DE CĂTRE C.N.A.I 

(în vigoare începând cu anul universitar 2017-2018) 
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Capitolul I 

DISPOZIȚII GENERALE 

Art.1 
Potrivit legii, Colegiul Național de Afaceri Interne (CNAI) organizează desfăşurarea unor programe de 

studii de formare și dezvoltare continuă, pe probleme subsumate afacerilor interne, finalizate prin 

acordarea de competențe profesionale. 

Art. 2 
(1)Studiile din cadrul CNAI pot fi urmate numai de către absolvenți ai studiilor universitare, cu 

diplomă de licență/echivalent, din țară sau din străinătate, potrivit reglementărilor specifice. 

(2) Nu se pot înscrie la concursul de admitere și nici nu mai pot continua cursurile persoanele 
condamnate definitv pentru fapte săvârșite cu intenție sau cele care au dobândit calitatea de inculpat 

pentru infracțiuni săvârșite cu intenție. 

Capitolul II 

Admiterea la cursurile CNAI 

Art. 3 

La concursul pentru admitere se pot prezenta:  

a) ofiţerii de conducere la nivel superior şi experţii M.A.I; 
b) personalul din instituţii ale sistemului naţional de apărare şi siguranţă naţională;  

c)conducătorii din administraţia publică centrală şi locală;  

d)reprezentanţii societăţii civile;  
e)alte persoane din ţară şi străinătate care solicită formarea în acest domeniu. 

Art.4 

(1)În vederea înscrierii la concurs, pentru persoanele prevăzute la art. 3 lit. a) se aplică normele 
procedurale aprobate. 

(2) Pentru persoanele prevăzute la art. 3 lit. b)-e), este necesară recomandarea conducătorului 

instituției din care face parte ori a cel puțin două personalități din domeniul învățământului universitar, 

poliție, social-cultural, ONG etc. 

Art.5 

(1)Dosarul necesar înscrierii va cuprinde obligatoriu: 

a) cerere-tip; 
b) copie act de identitate; 

c) copie certificat de naștere; 

d) copie certificat de căsătorie / hotărâre judecătoreasacă definitiv de divorț/ act administrativ de 

schimbare a numelui; 
e) copie diplomă de licență/echivalent; 

f) acordul/recomandarea conducătorului instituției; 

g) Curriculum vitae; 
h) două fotografii ¾; 

i) certificat de cazier judiciar; 

j) chitanța taxei de participare la concurs, potrivit prevederilor legale, după caz. 
(2)După caz, se pot solicita și alte acte doveditoare ale principalelor studii/activități trecute în 

curriculum vitae. 

(3) Copiile documentelor prevăzute la alin.1 și alin.2 se certifică pentru originalitate, prin semnătură, 

de către candidat și persoana care primește dosarul, cu excepția situației în care acestea sunt legalizate. 
(4) Informațiile privind admiterea sunt aduse la cunoștința publicului prin postarea pe site-ul CNAI. 

Art.7 

(1) În vederea susținerii activităților prevăzute la art. 6, se instituie o comisie de admitere, numită prin 
Dispoziția Zilnică a Rectorului Academiei de Poliție, (DZR). 

(2) Atribuțiile comisiei prevăzute la alin.1 sunt următoarele: 

a) întocmește graficul activităților concursului de admitere; 
b) afișează pe site-ul CNAI informațiile referitoare la calendarul activităților concursului de admitere; 

c) întocmește catalogul rezultatelor concursului de admitere; 

d) evaluează candidații, conform prevederilor art. 7; 

e) aduce la cunoștința candidaților rezultatele concursului de admitere. 
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Art. 6 

(1) Admiterea se realizează pe baza evaluării dosarului  și a unui interviu. 

(2) În cazul cursurilor internaționale se susțin probe eliminatorii – limbă străină (Engleză, Franceză, 
Germană sau o altă limbă, conform solicitării beneficiarului sau organizatorului) și abilități de lucru cu 

computerul (word, power-point, excel etc.). 

 (3) Este considerat ”admis” candidatul care obține cel puțin media 5,00 și se încadrează în limita 

locurilor destinate seriei respective, în ordinea descrescătoare a mediilor. 
 

Capitolul III 

Desfășurarea cursurilor postuniversitare 

 

Art. 8 

(1)Candidații declarați ”admis”se înmatriculează, în baza referatului DZR. 
(2) În termen de 15 zile de la înmatriculare, cursantul este obligat să semneze contractul de studii cu 

Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”. 

(3)Cursanţii care nu fac parte din cadrele active ale M.A.i  vor suporta cheltuielile privind şcolarizarea, 

conform normelor legale în vigoare.  
(3) După înmatriculare, candidatul primește legitimația de cursant. 

(4) Legitimația de cursant îi este necesară acestuia pentru accesul în spațiul universitar, pentru a 

beneficia de drepturile conferite de acest statut și pentru prezentarea la formele de verificare din cadrul 
programului postuniversitar. 

(5) Eliberarea duplicatului legitimației de cursant se face potrivit reglementărilor legale.  

Art.9 
(1)Activitățile didactice se susțin, în regim modular, în sălile de curs ale Academiei, la sediile altor 

instituții sau obiective, cu acceptul acestora și/sau on-line. 

(2) Anumite activități didactice sau stagii de documentare se pot efectua și în alte state, de regulă, la 

sediile instituțiilor internaționale sau europene, cu acceptul acestora. 
(3) Pentru activitățile de la alin.1 și alin.2, susținute în afara sediilor Academiei, cursanții își achită 

integral costurile (transport, masă, cazare, alte cheltuieli ocazionate de deplasare sau activitate).  

(4) Calendarul activităților va fi precizat, de regulă, în prima zi a cursului respectiv.  
(5) Calendarul activităților poate suferi modificări, la sugestia instituțiilor, organizațiilor sau 

reprezentanților obiectivelor partenere; în acest caz, modificările vor fi comunicate cursanților în timp 

util. 

Art. 10 
(1) Cursanții se pot prezenta la evaluări numai după îndeplinirea tuturor obligațiilor deontologice 

didactice și financiare ce le revin. 

(2)Evaluarea cursanților se poate face sub diferite forme: examen, colocviu, verificare, atât în formă 
scrisă, dar și on-line, conform programei analitice stabilite pentru fiecare disciplină/modul. 

Art. 11 

(1) Evaluarea cursanților se face, de regulă, după fiecare modul sau după parcurgerea fiecărei 
discipline. 

(2) Lucrările scrise se păstrează 21 zile de la data susținerii evaluării. 

(3) După ultimul modul este prevăzută o sesiune de restanțe și reexaminări. 

(4) Cursanții au dreptul la cel mult două reexaminări. 
(5) Comisiile de evaluare a cunoștințelor sau cele pentru restanțe ori examinări se numesc prin 

Dispoziție a Directorului CNAI. 

Capitolul IV 

Absolvirea cursurilor 

Art.12 

(1) Absolvirea cursului are loc numai după promovarea examenului de certificare a competențelor 
profesionale. 

(2) La examenul de certificare a competențelor profesionale se pot prezenta numai cursanții 

integraliști, în condițiile prevăzute la art. 10 alin.1. 

(3) Examenul de certificare a competențelor profesionale constă în susținerea a două probe: una 
teoretică și alta practică. 

(4) Media necesară absolvirii cursului este de minim 6 (șase). 

(5) Comisia de examinare pentru certificarea competențelor profesionale se numește prin Dispoziție 
Zilnică a Rectorului Academiei de Poliție. 
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Art. 13 

Cursanții care nu au putut susține sau care nu au promovat examenul de certificare a competențelor 
profesionale, îl mai pot susține o singură dată, cu o serie viitoare. 

 

Capitolul V 

Suspendarea studiilor, reluarea studiilor și exmatricularea cursanților 

Art. 14 

(1) Studiile pot fi suspendate în următoarele situații: 

a) concediu prenatal, de lăuzie sau de creștere a copilului; 
b) la cerere, o singură dată. 

(2) Suspendarea studiilor, cu excepția alin.1 lit. a, poate opera numai până la următorul curs de același 

fel,  se avizează de către Directorul CNAI și se aprobă de către Rectorul Academiei de Poliție.  

Art. 15 

La reluarea studiilor, cursanții sunt obligați să respecte prevederile planului de învățământ în vigoare 

și să promoveze examenele de diferență, după caz. 

Art. 16 
(1) Exmatricularea cursanților poate opera în situația neachitării taxelor de școlarizare, până la 

susținerea examenului de absovire, conform contractului de studii. 

(2)  Exmatricularea cursanților operează în următoarele situații: 
   a) la cerere; 

   b) nepromovarea tuturor formelor de evaluare, cu excepția situației de la art. 13 alin.1. lit.b); 

   c) încălcarea, în mod nejustificat, a prevederilor art. 8 alin.2; 
   d) la data condamnării definitve pentru fapte săvârșite cu intenție sau la data dobândirii calitatății de 

inculpat pentru infracțiuni săvârșite cu intenție. 

 

Capitolul VI 

Dispoziții finale și tranzitorii 

Art. 17 

(1) Absolvenții cursurilor postuniversitare primesc credite transferabile, conform legii. 
(2) Pe perioada școlarizării cursanții beneficiază de drepturile și au obligațiile prevăzute în 

legislația în vigoare. 

Art. 18 

       Cursanții beneficiază de prevederile legislative privind protecția datelor personale. 

Art. 19 

      (1) Prezentul Regulament a fost aprobat de către Senatul universitar, prin Hotărârea nr. 111680,            

la data de 27.07.2017 și intră în vigoare începând cu anul universitar 2017-2018. 
      (2) Regulamentul de organizare și desfășurare a programelor postuniversitare de formare și 

dezvoltare profesională continuă ale  C.N.A.I, cu nr. 4486441 din 14.02.2014 se abrogă la aceeași 

dată. 
      (3) Orice dispoziție contrară prezentului regulament, existentă în documentele interne elaborate de 

către CNAI și aflate în vigoare, se abrogă. 

Art. 20 

       În cazul în care se desfășoară activități de înscriere la cursurile CNAI până la data de 02.10.2017, 
se vor aplica prevederile prezentului Regulament. 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                     Dragoş Andrei IGNAT 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111681 din 27.07.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 27 iulie 2017, s-a prezentat spre dezbatere aprobarea 

Proiectului Codului de Etică şi Deontologie Universitară al Academiei de Poliţie ,,Alexandru 
Ioan Cuza”. 

 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă  Codul de Etică şi Deontologie Universitară al Academiei de Poliţie 

,,Alexandru Ioan Cuza”, astfel: 
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Anexa nr. 1 

 

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE  

ACADEMIA DE POLIŢIE 

,,Alexandru Ioan Cuza” 

 

 

 

 

 

 

 

CODUL  DE  ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE UNIVERSITARĂ 

AL 

ACADEMIEI DE POLIŢIE 

,,Alexandru Ioan Cuza” 

 

Nr. ............... din .      07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUCUREŞTI  

2017 
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CAPITOLUL I   

Dispoziții generale 

  

Cadrul Legal 

Art. 1 Prezentul Cod se adoptă în temeiul următoarelor acte normative care constituie 

cadrul legal privind activitatea universitară și  buna conduită în cercetarea ştiinţifică, 

dezvoltarea tehnologică şi inovare: 

- Legea Educației Naționale 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Lege nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 

tehnologică şi inovare, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 5712/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării 

Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI). 

- Ordinul nr.4492/2005 privind promovarea eticii profesionale în universități și alte 

reglementări specifice. 

- Ordinul nr. 6.419 din 28 noiembrie 2011 privind aprobarea Nomenclatorului general 

de funcții didcatice și de cercetare auxiliare din învățământul superior.  

- Recomandarea Consiliul Uniunii Europene nr.14853/01.12.2015 – concluzii privind 

integritatea în cercetare; 

Înțelesul unor termeni și expresii 

Art.2 Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentului Cod și în scopul aplicării 

prevederilor acestuia sunt definiţi astfel: 

 1.Comunitatea universitară este constituită din studenți/studenți-

doctoranzi/cursanți/cercetători postdoctorali, personal didactic şi de cercetare şi personal 

didactic şi de cercetare auxiliar. Din comunitatea universitară fac parte şi persoane cărora li 

s-a conferit calitatea de membru al comunităţii universitare, prin hotărâre a senatului 

universitar. 

2. Student– persoana admisă la un program de studii universitare de licenţă, master sau 

doctorat are calitatea de student, respectiv student-doctorand, pe întreaga perioadă a prezenţei 

sale în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare şi până la susţinerea examenului de 

finalizare a studiilor sau exmatriculare, mai puţin pe perioadele de întrerupere a studiilor. 

Calitatea de student, respectiv student-doctorand se menţine inclusiv pe perioada mobilităţilor 

interne şi internaţionale. 

3. Cursant - au calitatea de cursanţi ai Academiei persoanele care sunt înmatriculate la 

programele programele de studii postuniversitare, postdoctorale sau alte programe de formare 

profesionala inițială sau continuă, organizate de Academie în condiţiile legii. 

4. Personalul didactic și de cercetare –  prin personal didactic şi de cercetare, în 

sensul prezentului Cod, se înţelege personalul care deţine, în mod legal, unul dintre titlurile 

http://cne.ancs.ro/wp-content/uploads/2012/03/len-etica.pdf
http://cne.ancs.ro/wp-content/uploads/cne/2016/lege-nr-206_27-05-2014.pdf
http://cne.ancs.ro/wp-content/uploads/cne/2016/lege-nr-206_27-05-2014.pdf
http://cne.ancs.ro/wp-content/uploads/2012/03/legea-8-din-1996-privind-drepturile-de-autor-si-drepturile-conexe.pdf
http://cne.ancs.ro/wp-content/uploads/2012/03/legea-8-din-1996-privind-drepturile-de-autor-si-drepturile-conexe.pdf
http://cne.ancs.ro/wp-content/uploads/cne/legislatie/Ordin%20nr.5712_2016%20privind%20aprobarea%20ROF%20CNESDTI.pdf


4 

 

universitare sau de cercetare prevăzute de Legea nr. 1/2011, care aparţine unei instituţii de 

învăţământ superior şi care desfăşoară activităţi didactice şi/sau de cercetare. 

 În funcție de raporturile de serviciu stabilite cu Academia, personalul didactic poate fi: 

titular sau asociat. 

Prin personal didactic titular se înţelege personalul didactic care ocupă o funcţie 

didactică în cadrul Academiei, obţinută prin concurs, pe o perioadă nedeterminată, precum şi 

personalul didactic menţinut conform prevederilor art. 289 alin. (6), în condiţiile legii. 

Personal didactic titular este şi personalul didactic care beneficiază de rezervare de post, în 

condiţiile legii.  

Cadrele didactice şi de cercetare angajate pe perioadă determinată au statut de cadru 

didactic şi de cercetare asociat. 

În raport cu participarea la procesul didactic şi cu gradul de pregătire profesională, 

personalul didactic/de cercetare poate fi: personal didactic/de cercetare sau personal 

didactic/de cercetare auxiliar. 

Personalul didactic și de cercetare auxiliar este cel prevăzut în Anexa Ordinului nr. 

6419/2011 privind aprobarea Nomenclatorului general de funcții didactice și de cercetare 

auxiliare din învățământul superior 

5. Incompatibilitățile. Reglementarea incompatibilităților vizează protejarea valorilor 

sociale care privesc imparțialitatea în exercitarea activităților specifice spațiului univeristar.  

Incompatibilitățile reflectă acele situații în care un membru al comunității ocupă mai multe 

funcții în acelați timp, deși acest cumul este interzis de lege.  

Cumulul de funcții poate fi  interzis atunci când funcțiile deținute în stare de 

incompatibilitate se influențează sau se pot influența reciproc, iar activitatea didactică și/sau 

de cercetare  desfășurată de respectivul membru al comunității nu ar mai putea fi exercitată în 

condiții de obiectivitate și imparțialitate, fiind, astfel, vătămat principiul supremației 

interesului public. 

6. Conflictul de interese - apare atunci când un membru al comunității are un interes 

personal de orice natură care influențează sau ar putea să influențeze îndeplinirea atribuțiilor 

sale oficiale cu imparțialitate și obiectivitate.  

Deosebiri între conflictul de interese și incompatibilități  

Pentru existenţa unui conflict de interese persoanele implicate, trebuie să ia o decizie care să 

influenţeze un interes personal.  

Pentru a se afla într‐o situaţie de incompatibilitate persoanele implicate  nu trebuie să ia nicio 

decizie, fiind suficient faptul că ocupă concomitent două sau mai multe funcţii al căror cumul 

este interzis de lege. 

Scop 

Art. 3 Prezentul Cod de etică are ca scop ghidarea și reglementarea activității 

universitare și  a bunei conduite în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare ale 

tuturor membrilor comunităţii universitare, în interiorul Academie și în relația cu aceasta, 

precum și față de colaboratorii externi şi modul de raportare la comunitate în ansamblul ei.  

Obiective 

Art.4  Codul de etică a universității vizează promovarea unui sistem de valori și 

convingeri privind etica universitară și conduita academică în cercetarea științifică, 

consolidarea coeziunii membrilor ei, la formarea unui climat universitar bazat pe cooperare 

(profesională şi socială) şi competiţie după reguli corecte, creşterea prestigiului şi a capitalului 

moral ale instituţiei. 
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Coroborarea cu alte acte normative 

Art.5 Dispozițiile prezentului Cod nu trebuie interpretate în sensul restrângerii unor 

drepturi conferite expres prin lege, prin raporturile de serviciu ori prin contractul 

individual/colectiv de muncă. 

 

CAPITOLUL II  

Valori și principii ale eticii universitare 

Valori 

Art. 6  

(1)  În vederea consolidării prestigiului universitar şi asigurării afirmării şi 

dezvoltării profesionale a fiecărui membru al său, personalul Academiei se angajează să 

promoveze valori şi principii în concordanţă cu exigenţele evoluţiei cunoaşterii, în condiţiile 

respectării statului de drept şi a drepturilor omului.  

(2) Principalele valori de etică universitară promovate de Academie sunt:  

onestitatea, credibilitatea, obiectivitatea, imparțialitatea și independența, comunicarea 

deschisă, responsabilitatea, îndatorirea de a proteja beneficiarii serviciilor educaționale 

beneficiar . 

Principii ale eticii universitare 

Art.7 Principiul competenței   

(1) Academia susţine dezvoltarea de programe academice la standarde înalte, capabile să 

conducă la evoluţia cunoaşterii, la formarea specialiştilor şi creşterea prestigiului în cercetare.  

(2) Academia susţine excelenţa ştiinţifică, profesională, pedagogică, managerială şi 

administrativă, solidaritatea colegială şi loialitatea competiţională, recunoaşte şi 

recompensează profesionalismul cadrelor didactice şi cercetătorilor care sunt dăruiţi profesiei 

şi domeniului în care îşi desfăşoară activitatea, asumându-şi totodată datoria morală de a 

contribui în mod esenţial la o cât mai bună pregătire a studenţilor.  

(3) Orice cadru didactic trebuie să acorde o atenţie deosebită pregătirii şi susţinerii 

cursurilor la orele prevăzute, elaborării, pregătirii sau asigurării materialului didactic necesar 

studenţilor pentru curs, seminar sau laborator, ţinerii orelor de consultaţii prevăzute, urmăririi 

şi îndrumării activităţii de redactare de lucrări (proiecte, lucrări de licenţă sau disertaţie) de 

către studenţi, notării şi comunicării rezultatelor în termenul prevăzut, precum și respectarea 

unor standarde de etică și integritate profesională ridicate în elaborarea tuturor maetrialelor de 

pregătire și studiu. 

(4)  Sub aspect pedagogic, competenţa presupune alegerea celor mai adecvate modalităţi 

de tratare a fiecărei teme din cadrul programei, comunicarea obiectivelor cursului, alegerea 

unor modalităţi de examinare în concordanţă cu aceste obiective. Este, de asemenea, 

importantă adaptarea stilului de predare la nevoile şi nivelul cursului, precum și la specificul 

grupului de studenți.  

Art. 8 Principiul echităţii 

În Academie accesul la învăţare se realizează fără discriminare pe criterii de rasă, 

naţionalitate, etnie, limbă,  sex, vârstă,  origine socială, orientare politică sau religioasă, 

orientare sexuală, disabilităţii, categorie socială, stare materială sau mediul de provenienţă, 

boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV sau alte tipuri de discriminare, cu excepţia 

măsurilor afirmative prevăzute de lege. 
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Art.9 Principiul calităţii - în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la 

standarde de referinţă şi la bune practici naţionale şi internaţionale. 

Art.10 Principiul eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate 

educaţionale maxime, prin gestionarea resurselor existente. 

Art. 11 Principiul loialității  

(1) Loialitatea faţă de Academiei presupune obligaţia fiecărui membru al comunității 

universitare de a acţiona în interesul Academiei, de a susţine obiectivele, strategiile şi 

politicile acesteia, în scopul realizării misiunii şi creşterii competitivităţii ei.  

(2) Academia apreciază în mod deosebit ataşamentul şi fidelitatea celor care îşi  

construiesc cariera academică în serviciul ei, fără a descuraja participarea la viaţa publică sau 

implicarea în alte activităţi decât cele presupuse de calitatea de membru al comunităţii 

universitare.  

   Art. 12 Principiul integrității morale 

(1)  Fiecare membru al comunității universitare este dator a se preocupa de evitarea 

oricăror situaţii susceptibile să creeze îndoieli cu privire la integritatea sa, precum situații de 

incompatibilitate sau de conflict de interese.  

(2)  Totodată, membrii comunității universitare au datoria de a evita desfășurarea  de 

activități de natură să afecteze imaginea categoriei profesionale din care face parte, a 

structurii unde își desfășoară activitatea, și a Academiei, în general.  

Art.13 Principiul obiectivității în evaluare  

(1) Academia asigură recunoaşterea şi recompensarea meritelor personale şi colective 

care conduc la împlinirea menirii sale profesionale. Printre acestea se numără: dedicarea faţă 

de profesie şi studiu, faţă de instituţie şi membrii comunităţii universitare academice, 

creativitatea şi talentul, eficienţa şi performanţa. 

(2) Evaluarea membrilor comunității universitare se realizează pe baza criteriilor de 

evaluare a competenţei profesionale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.  

(3) Se interzice favorizarea sau defavorizarea accesul ori promovarea în funcție, pe 

criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile generale 

de conduită. 

(4) Academia acceptă recomandările asumate de către profesionişti competenţi în 

privinţa meritelor unei persoane, dar respinge orice recomandări informale sau presiuni legate 

de admiterea şi evaluarea unei persoane aflate sub standardele solicitate şi care nu poate intra 

onest într-o competiţie. 

Art. 14 Principiul colegialității 

  (1) Activitatea în comunitatea universitară presupune colaborarea membrilor acesteia, 

în spirit de colegialitate şi respect reciproc.  

(2) Colegialitatea implică:  

a) politețe şi respect datorate fiecărui membru al comunității universitare. Încălcarea acestei 

obligaţii de către o persoană nu conferă în nici un caz dreptul celui lezat de a adopta o 

conduită similară;  

b) obligaţia de asistenţă între membrii comunității universitare, materializată în suplinirea 

colegială, acordarea de sprijin în activitatea didactică şi administrativă, cooperarea cu bună 

credinţă în cadrul proiectelor ce implică participarea mai multor persoane; membrii 

comunității universitare nu vor abuza de suplinirea colegială; aceasta nu se solicită în formă 

continuată, ci doar ocazional/excepțional, în situații întemeiate în mod obiectiv;  

c) respectarea mutuală a diferenţelor de ordin lingvistic, religios, social între membrii 

comunității universitare;  

d) înţelegere, respect şi sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale;  
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e) obligaţia de confidenţialitate în privinţa datelor şi informaţiilor transmise de un membru al 

comunității universitare unui alt membru, cu titlu privat. În privinţa situaţiei şcolare a unui 

student obligaţia de confidenţialitate operează în limitele stabilite prin hotărâre a Senatului, în 

condiţiile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal.  

(3) Academia consideră dezirabile bunăvoinţa şi grija faţă de membrii comunităţii 

academice şi faţă de orice persoane sau grupuri de persoane aflate în nevoie. 

(4) În acest sens se încurajează aprecierea şi recunoştinţa faţă de cei merituoşi, 

empatia, compasiunea, sprijinul faţă de cei aflaţi în nevoie, amabilitatea, politeţea, altruismul, 

înţelegerea, solidaritatea, solicitudinea şi promptitudinea faţă de toţi membrii comunităţii 

universitare.  

Art.15 Principiul garantării identităţii culturale a tuturor cetăţenilor români şi 

dialogului intercultural – Identitatea culturală este o construcție bazată pe practicile şi 

cunoştinţele, competenţele şi valorile care au în ochii grupului social căruia persoana îi 

aparține o semnificaţie deosebită. Academia se angajează să garanteze această valoare, 

potrivit prevederilor constituționale și cu respectarea legislației în vigoare. 

Art.16 Principiul asumării, promovării şi păstrării identităţii naţionale şi a valorilor 

culturale ale poporului român – Identitatea nțională nu se confundă cu cetățenia, fiind o 

optiune liber consimțită a fiecarui individ. Academia sprijina conștientizarea, consolidarea și 

afirmarea identităţii naţionale şi a valorilor culturale ale poporului român, atât prin oferta 

educațională, cât și în toate aspectele legate de aplicarea și promovarea eticii universitare. 

Art.17 Principiul recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinând 

minorităţilor naţionale, dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor 

etnice, culturale, lingvistice şi religioase – Academia se va implica pentru asigurarea 

dreptului de a-şi păstra şi dezvolta liber exprimarea identităţii etnice pentru toţi cetăţenii 

aparţinând minorităţilor naţionale, astfel încât să se poată manifesta pe deplin în viaţa 

universitară. 

Art.18 Principiul asigurării egalităţii de şanse  

Academia promovează egalitatea de şanse în acces la studii, angajare şi programe. Egalitatea 

nu se confundă însă cu egalitarismul şi nu înseamnă în nici un caz nediferenţiere. La situaţii 

juridice diferite, trebuie aplicate măsuri diferite şi tratament diferenţiat. Principiul egalităţii se 

refera la egalitatea de şanse şi egalitatea de tratament, cu precizările mai sus indicate, şi nu se 

confundă cu uniformizarea 

Art.19 Principiul libertăţii academice 

(1)  Oricare membru al comunității universitare are dreptul de a-şi exprima în mod liber și 

deschis opiniile ştiinţifice şi profesionale, în interiorul sau în exteriorul Academiei, în cadrul 

cursurilor, seminarelor, conferinţelor, dezbaterilor, dar şi al lucrărilor elaborate şi susţinute 

sau publicate.  

(2)  Este încurajată abordarea critică, parteneriatul intelectual şi cooperarea, indiferent de 

opiniile politice sau convingerile religioase. 

(3)  Libertatea academică implică, în acelaşi timp, respectul libertăţii academice a altuia în 

toate componentele sale. Membrii Academiei sunt protejaţi faţă de cenzură, manipulări, 

persecuţii în condiţiile respectării standardelor ştiinţifice şi a responsabilităţilor profesionale.  

(4)  Nimeni nu are dreptul să manipuleze, îndoctrineze şi să educe dogmatic, în interiorul 

spaţiului universitar, încălcând astfel dreptul membrilor comunității universitare la 

obiectivitate în cunoaştere şi la formare ştiinţifică adecvată domeniului de studii. 
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(5)  Membrii comunităţii universitare din Academie au libertate în selectarea şi discutarea 

subiectelor relevante, în examinarea critică a valorilor, normelor, instituţiilor şi practicilor 

sociale, în spiritul onestităţii şi al responsabilităţii intelectuale.  

Art.20 Principiul transparenţei  

În Academie, principiul transparenţei este promovat prin asigurarea vizibilităţii totale 

a mecanismelor decizionale şi a rezultatelor, prin comunicarea periodică şi adecvată a 

acestora. 

Art.21 Principiul libertăţii de gândire şi al independenţei faţă de ideologii, dogme 

religioase şi doctrine politice  

Academia este un spaţiu liber de ingerinţe, presiuni şi constrângeri politice, religioase 

şi de putere economică, exceptând constrângerile de natură ştiinţifică, legală şi etică. 

Credinţele religioase, ataşamentele politice, alte categorii de credinţe sunt, în spaţiul 

universitar laic, o problemă privată a membrilor comunităţii academice. Ele nu pot fi impuse 

altora prin abuz de putere şi autoritate. 

Art.22 Principiul fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare - Esenţa  acestui 

principiu este  determinată  de  participarea membrilor  comunității academice la  

administrarea  intereselor  comune, prin organizațiile profesionale reprezentative, prin 

asociațiile studențești, precum și prin reprezentanții aleși în organele colective de conducere 

ale universității. 

Art.23 Principiul respectării dreptului la opinie al elevului/studentului ca beneficiar 

direct al sistemului de învăţământ. 

(1)  În activitatea didactică și de cercetare, membri comunității universitare au obligația de 

a respecta libertatea opiniilor studentului, ca beneficiar direct al sistemului de 

învățământ și de a nu se  lăsa influențat de considerente personale.  

(2)  Totodată, în exprimarea opiniilor, membrii comunității univerisitare (inclusiv 

studenții)  trebuie să aibă în vedere respectul reciproc, corelat cu libertatea dialogului, 

dar și cu promovarea intereselor Academiei.  

Art. 24 Principiul asigurării drepturilor de autor și drepturilor conexe.  

Academia promovează cu fermitate onestitatea intelectuală înţeleasă în sensul 

respectului pentru dreptul la proprietate intelectuală şi a drepturilor de autor, conform 

prevederilor legale.  

 

CAPITOLUL III  

Norme, abateri, sancțiuni 

 

Art.25  

(1) În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea 206/2004 cu modificările și 

completările ulterioare, normele de bună conduită în activitatea didactică și de cercetare se 

referă la:  

a) norme de bună conduită în activitatea ştiinţifică; 

b) norme de bună conduită în activitatea de comunicare, publicare, diseminare şi popularizare 

ştiinţifică, inclusiv în cadrul cererilor de finanţare depuse în cadrul competiţiilor de proiecte 

organizate din fonduri publice; 

c) norme de bună conduită în activitatea de evaluare şi monitorizare instituţională a cercetării-

dezvoltării, de evaluare şi monitorizare de proiecte de cercetare-dezvoltare obţinute prin 

acţiuni din cadrul Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare şi de evaluare de 
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persoane în vederea acordării de grade, titluri, funcţii, premii, distincţii, sporuri, atestate sau 

certificate în activitatea de cercetare-dezvoltare; 

d) norme de bună conduită în funcţiile de conducere în activitatea de cercetare-dezvoltare; 

e) normele de bună conduită privind respectarea fiinţei şi demnităţii umane, evitarea suferinţei 

animalelor şi ocrotirea şi refacerea mediului natural şi a echilibrului ecologic. 

(2) Îndrumătorii lucrărilor de licenţă, de diplomă, de disertaţie şi de doctorat răspund 

în solidar cu autorii acestora, de asigurarea originalităţii conţinutului acestora.  
Incompatibilități și conflicte de interese în activitatea didactivă și de cercetare-dezvoltare 

Art.26  Incompatibilități 

Persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv 

nu pot ocupa concomitent funcţii astfel încât unul sau una să se afle faţă de celălalt sau 

cealaltă într-o poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională la orice 

nivel în aceeaşi universitate şi nu pot fi numiţi în comisii de doctorat, comisii de evaluare sau 

comisii de concurs ale căror decizii afectează soţii, rudele sau afinii până la gradul al III-lea 

inclusiv; 

           Art. 27 

(1) Cadrele didactice care sunt alese sau numite în instituţiile publice ale statului sau 

desfăşoară activităţi specifice funcţiei publice în ministere ori în alte organe de specialitate ale 

statului pot desfăşura activităţi didactice aferente unei norme didactice. 

(2) Nu  se  află  în  situaţie  de  incompatibilitate  funcţionarul  public  care  este  

desemnat  prin  act administrativ  pentru  a  face  parte  din  echipa  de  proiect  finanţat  din  

fonduri comunitare  nerambursabile postaderare,  precum  şi  din  împrumuturi  externe  

contractate  sau  garantate  de  stat  rambursabile  sau  nerambursabile,  cu excepţia  

funcţionarilor publici care exercită atribuţii ca auditor sau atribuţii de control asupra activității 

derulate în cadrul acesteia şi a funcţionarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar  

pentru  care  activitatea  desfăşurată  în  cadrul respectivei  echipe  generează  o  situaţie  de  

conflict  de  interese cu funcţia publică pe care o ocupă. 

Art.28  

(1) Se interzice ocuparea posturilor didactice şi de cercetare de către persoane cu 

privire la care s-a dovedit că au realizat abateri grave de la buna conduită în cercetarea 

ştiinţifică şi activitatea universitară, stabilite conform legii.  

(2) Se anulează concursul pentru un post didactic sau de cercetare ocupat, iar, acolo 

unde este cazul,  contractul de muncă cu universitatea încetează de drept, indiferent de 

momentul la care s-a dovedit că o persoană a realizat abateri grave de la buna conduită în 

cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară.  

(3) Constatarea abaterilor se face de către Consiliul Naţional de Etică a Cercetării 

Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, conform legii. 

(4) Sancţiunile stabilite de Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, 

Dezvoltării Tehnologice şi Inovării sunt puse în aplicare în termen de 30 de zile de la data 

emiterii hotărârii, după caz, de Ministerul Educaţiei Naționale, de preşedintele Consiliului 

Naţional al Cercetării Ştiinţifice, de Consiliul Naţional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor 

şi Certificatelor Universitare, de conducătorii autorităţilor contractante care asigură finanţarea 

din fonduri publice destinată cercetării-dezvoltării, de conducătorii instituţiilor de învăţământ 

superior sau ai unităţilor de cercetare-dezvoltare. 

Art.29 Conflictul de interese 

(1) Un membru al comunității universitare se află în conflict de interese atunci când:  

a)este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu  

privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;  
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b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu personal didactic 

și de cercetare/, funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I;  

c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa dec

iziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcție didactice  sau de cercetare/ 

funcţiei publice.  

(2) În situaţia în care unul din membrii Comisiei sau al Comisiei de analiză se află în 

conflict de interese faţă de cazul investigat, acesta, potrivit Codului, se va abţine şi nu va 

participa la lucrările comisiei. În caz contrar, Comisia va decide prin vot, cu majoritate 

simplă, cu privire la capacitatea membrului în cauză de a analiza cazul. 

(3) În situaţia recuzării, membrul Comisiei recuzat nu va participa în comisia de 

analiză şi la votarea raportului de analiză. 

Art.30 - Abateri 

(1) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 2 lit. a) din Legea 

nr.206/2004 cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care nu constituie 

infracţiuni potrivit legii penale, includ: 

a) confecţionarea de rezultate sau date şi prezentarea lor ca date experimentale, ca date 

obţinute prin calcule sau simulări numerice pe calculator ori ca date sau rezultate obţinute prin 

calcule analitice ori raţionamente deductive; 

b) falsificarea de date experimentale, de date obţinute prin calcule sau simulări numerice pe 

calculator ori de date sau rezultate obţinute prin calcule analitice ori raţionamente deductive; 

c) îngreunarea deliberată, împiedicarea sau sabotarea activităţii de cercetare-dezvoltare a altor 

persoane, inclusiv prin blocarea nejustificată a accesului la spaţiile de cercetare-dezvoltare, 

prin avarierea, distrugerea ori manipularea aparaturii experimentale, a echipamentului, a 

documentelor, a programelor de calculator, a datelor în format electronic, a substanţelor 

organice sau anorganice ori a materiei vii necesare altor persoane pentru derularea, realizarea 

sau finalizarea activităţilor de cercetare-dezvoltare. 

(2) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 2 lit. b) din Legea 

nr.206/2004 cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care nu constituie 

infracţiuni potrivit legii penale, includ: 

a) plagiatul; 

b) autoplagiatul; 

c) includerea în lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice a unuia sau mai multor coautori care 

nu au contribuit semnificativ la publicaţie ori excluderea unor coautori care au contribuit 

semnificativ la publicaţie; 

d) includerea în lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice a unei persoane fără acordul 

acesteia; 

e) publicarea sau diseminarea neautorizată de către autori a unor rezultate, ipoteze, teorii ori 

metode ştiinţifice nepublicate; 

f) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare, în dosarele de 

candidatură pentru abilitare, pentru posturi didactice universitare ori pentru posturi de 

cercetare-dezvoltare. 

(3) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 2 lit. c) Legea 

nr.206/2004 cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care nu constituie 

infracţiuni potrivit legii penale, includ: 

a) nedezvăluirea situaţiilor de conflicte de interese în realizarea sau participarea la evaluări; 

b) nerespectarea confidenţialităţii în evaluare; 

c) discriminarea, în cadrul evaluărilor, pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, 

orientare politică sau religioasă, orientare sexuală ori alte tipuri de discriminare, cu excepţia 

măsurilor afirmative prevăzute de lege. 
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(4) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 2 lit. d) din Legea 

nr.206/2004 cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care nu const ituie 

infracţiuni potrivit legii penale, includ: 

a) abuzul de autoritate pentru a obţine calitatea de autor sau coautor al publicaţiilor 

persoanelor din subordine; 

b) abuzul de autoritate pentru a obţine salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale din 

proiectele de cercetare-dezvoltare conduse ori coordonate de persoane din subordine; 

c) abuzul de autoritate pentru a obţine calitatea de autor sau coautor al publicaţiilor 

persoanelor din subordine ori pentru a obţine salarizare, remunerare sau alte beneficii 

materiale pentru soţi, afini ori rude până la gradul al III-lea inclusiv; 

d) abuzul de autoritate pentru a impune nejustificat propriile teorii, concepte sau rezultate 

asupra persoanelor din subordine; 

e) obstrucţionarea activităţii unei comisii de etică, a unei comisii de analiză sau a Consiliului 

Naţional de Etică, în cursul unei analize a unor abateri de la buna conduită în activitatea de 

cercetare-dezvoltare din subordine; 

f) nerespectarea prevederilor şi procedurilor legale destinate respectării normelor de bună 

conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare prevăzute în prezenta lege, în Legea nr. 1/2011, 

în Codul de etică, în codurile de etică pe domenii, în regulamentele de organizare şi 

funcţionare a instituţiilor de cercetare-dezvoltare, respectiv în cartele universitare, după caz, 

inclusiv nepunerea în aplicare a sancţiunilor stabilite de către comisiile de etică conform art. 

11 alin. (6) din prezenta lege sau de către Consiliul Naţional de Etică, conform art. 326 din 

Legea nr. 1/2011. 

(5) Abaterile de la normele de bună conduită prevăzute la art. 2 lit. e)  din Legea 

nr.206/2004 cu modificările și completările ulterioare. 

(6) Următoarele situaţii pot de asemenea să atragă răspunderea etică prin asociere 

pentru abateri de la buna conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare: 

a) participarea activă în abateri săvârşite de alţii; 

b) cunoaşterea abaterilor săvârşite de alţii şi nesesizarea comisiei de etică prevăzute la art. 9 

sau a Consiliului Naţional de Etică; 

c) coautoratul publicaţiilor conţinând date falsificate sau confecţionate; 

d) neîndeplinirea obligaţiilor legale şi contractuale, inclusiv a celor aferente contractului de 

mandat sau contractelor de finanţare, în exercitarea funcţiilor de conducere ori de coordonare 

a activităţilor de cercetare-dezvoltare. 

Art.31 Conform prevederilor art.3 din Legea nr. 206/2004 cu modificările și 

completările ulterioare, datele contradictorii, diferenţele de concepţie experimentală sau de 

practică, diferenţele de interpretare a datelor, diferenţele de opinie sunt factori specifici 

cercetării-dezvoltării şi nu constituie abateri de la buna conduită.  

Art.32 În conformitate cu preverderile art.310 din Legea Educației Naționale 1/2011 

cu modificările și completările ulterioare, constituie abateri grave de la buna conduită în 

cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară: 

a) plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori; 

b) confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive; 

c) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare. 

Art. 33 - Sancțiuni 

(1)Sancţiunile care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare şi personalului 

didactic şi de cercetare auxiliar de către comisia de etică universitară pentru încălcarea eticii 

universitare sau pentru abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică sunt următoarele: 

a) avertisment  scris;  

b) diminuarea, în condițiile legii, a salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu 

indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, de la o lună la 6 luni; 

c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp între un an şi 3 ani, a dreptului de înscriere 

la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare, a unei funcţii superioare ori a 

http://cne.ancs.ro/wp-content/uploads/2012/03/len-etica.pdf
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unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în comisii de doctorat, de 

master, de licenţă sau în comisii de concurs;  

d) destituirea din funcţia de conducere din învăţământ/ cercetare-dezvoltare;  

e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.  

f) retragerea şi/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună 

conduită  în cercetarea ştiinţifică, în condițiile legii. 

(2) În situația în care încălcarea normelor de etică și deontologie universitară 

constituie și o abatere disciplinară, comisia de etică propune rectorului declanșarea 

procedurilor specifice cercetării prealabile. 

Art. 34     
(1) Sancţiunile care se pot aplica de către comisia de etică universitară studenţilor şi 

studenţilor-doctoranzi pentru încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna 

conduită în cercetarea ştiinţifică sunt următoarele: 

a) avertisment scris; 

b) exmatricularea; 

c) diminuarea, în condițiile legii, a salariului de bază, de la o lună la 6 luni 

d) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp între un an şi 3 ani, a dreptului de înscriere 

la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare, a unei funcţii superioare ori a 

unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în comisii de doctorat, de 

master, de licenţă sau în comisii de concurs; 

e) destituirea din funcţia de cercetare-dezvoltare;  

f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.  

f) retragerea şi/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună 

conduită  în cercetarea ştiinţifică, în condițiile legii. 

(2) În situația în care încălcarea normelor de etică și deontologie universitară 

constituie și o abatere disciplinară, comisia de etică propune rectorului declanșarea 

procedurilor specifice cercetării prealabile. 

Art. 35 Măsurile educaționale, administrative și tehnice care se pot lua pentru 

garantarea originalităţii lucrărilor de licenţă, master, doctorat, articolelor ştiinţifice sau a altor 

asemenea lucrări:  

(1) Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către 

cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de 

doctorat. 

(2) Rezultatele unui examen sau ale unei evaluări pot fi anulate de către decanul facultăţii în 

temeiul prevederilor din Carta universitară, atunci când se dovedeşte că acestea au fost 

obţinute în mod fraudulos sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie 

universitară. Decanul poate dispune  reorganizarea examenului 

(3) Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplomă de 

studii atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin 

încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară. 

(4) În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, Ministerul 

Educaţiei Naționale, pe baza unor rapoarte externe de evaluare, întocmite, după caz, de 

CNATDCU, de CNCS, de Consiliul de etică şi management universitar sau de Consiliul 

Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, poate lua 

următoarele măsuri, alternativ sau simultan: 

a) retragerea calităţii de conducător de doctorat; 

b) retragerea titlului de doctor; 

  c) retragerea acreditării şcolii doctorale, ceea ce implică retragerea dreptului şcolii 

doctorale de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi studenţi-doctoranzi. 
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                                                                CAPITOLUL IV 

      Dispoziţii finale 

          Art.36  

(1) Toţi membrii comunităţii universitare din Academie trebuie să cunoască şi să 

respecte prevederile prezentului Cod. 

 (2) Șefii structurilor vor aduce la cunoștința întregului personal prevederile prezentui 

Cod, precum și modificările/completările intervenite ulterior. 

(3) Răspunderea pentru respectarea dispoziţiilor prezentului Cod revine fiecărui 

membru al comunității universitare.  

(4) Statutul de membru al comunității universitare impune fiecărui membru asumarea 

răspunderii pentru acţiunile sau omisiunile sale.  

(5) Încălcarea dispoziţiilor prezentului Cod atrage răspunderea disciplinară, în 

condiţiile Legii nr. l/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului Muncii, ale 

Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi 

inovare, cu modificările și completările ulterioare, precum şi reglementărilor interne ale 

Academiei. 

(6) Prezentul Cod se aplică la toate locurile de muncă din spațiul universitar și în afara 

acestuia, când membrii comunității universitare reprezintă Academia.  

    Art. 37 Prezentul Cod a fost supus dezbaterii şi aprobat prin Hotărârea nr. 111681, în 

şedinţa Senatului Academiei din  data de  27.07.2017, intră în vigoare la 30 de zile de la 

adoptare și se publică pe site-ul Academiei. 

Art. 38. În termen de 30 zile de la publicare, structurile Academiei cu atribuţii în 

domeniu elaborează/modifică sau completează, după caz, documentele ce conţin norme 

incidente prezentului Cod. 

Art. 39. La data intrării în vigoare a prezentului Cod, Statutul Comisiei de etică 

universitară a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, precum și orice alte documente 

interne contrarii sau ce reglementau activitatea acestei comisii, se abrogă. 

    

  
 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                                 Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

http://cne.ancs.ro/wp-content/uploads/cne/2016/lege-nr-206_27-05-2014.pdf
http://cne.ancs.ro/wp-content/uploads/cne/2016/lege-nr-206_27-05-2014.pdf


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111682 din 27.07.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 27 iulie 2017, s-a prezentat spre dezbatere aprobarea 

Proiectului Regulamentului Comisiei de Etică şi Deontologie Universitară a Academiei de Poliţie 
,,Alexandru Ioan Cuza”. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă  Regulamentul Comisiei de Etică şi Deontologie Universitară a 

Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, astfel: 
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Anexa nr. 2 

 

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE  

ACADEMIA DE POLIŢIE 

,,Alexandru Ioan Cuza” 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL 

 

 COMISIEI 

  DE  ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE UNIVERSITARĂ 

DIN ACADEMIA DE POLIŢIE 

,,Alexandru Ioan Cuza” 

 

Nr. ............... din .      07.2017 

 

 

 

 

 

 

BUCUREŞTI  

2017 
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CAPITOLUL I 
 

Dispoziții generale 
 

      Art. 1  

 Comisia de etică și deontologie universitară (denumită în continuare Comisia) a 

Academiei este o structură independentă în raport cu Senatul și Rectoratul, aceasta 

constituindu-se și desfășurându-și activitatea în conformitate cu prevederile Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 206/2004 privind 

buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi 

completările ulterioare și în conformitate cu prevederile prezentului regulament. 

     Art. 2     

(1) Întreaga activitate a Comisiei se va baza pe corectitudine, principialitate şi 

responsabilitate.      

(2) În derularea activităţilor sale Comisia va respecta reglementările legale în vigoare 

privind incompatibilităţile şi conflictele de interese.      

(3) Membrii Comisiei și membrii comisiei de analiză a acesteia au obligaţia de a informa 

Comisa, respectiv preşedintele acesteia, orice situaţie în care consideră că se află într-un 

conflict de interese, imediat după ce constată existenţa conflictului de interese şi de a se 

recuza de la luarea hotărârilor sau deciziilor supuse direct conflictului de interese.      

Art. 3- Confidențialitate 
(1) Membrii Comisiei, ai comisiei de analiză, persoanele nominalizate de către aceştia 

sau care participă la şedinţe şi evaluări, precum şi secretarul Comisiei au obligaţia păstrării 

confidenţialităţii asupra identităţii autorilor sesizărilor, asupra documentelor supuse dezbaterii 

şi poziţiilor exprimate pe parcursul acestora, cu excepţia acelor documente care sunt făcute 

publice.      

(2) În momentul nominalizării, atât membrii Comisiei, ai comisiei de analiză cât şi 

secretarul Comisiei vor semna o declaraţie de confidenţialitate.  

 (3) Accesul terţilor la dosarul de caz pe durata desfăşurării analizei cazului va fi 

interzis, cu excepţia reprezentanţilor legali ai părţilor şi în situaţiile când faptele fac obiectul 

unei investigaţii oficiale a organelor de stat autorizate. 

(4) După soluţionarea cazului, accesul terţilor la dosarul de caz va fi de asemenea 

interzis, cu excepţia reprezentanţilor legali ai părţilor în cazul unui recurs, a membrilor 

organismului de recurs, a organelor de stat autorizate, atunci când faptele fac obiectul unei 

investigaţii oficiale. 

 

CAPITOLUL II 

Atribuțiile Comisiei  

Art. 4 

Principalele atribuţii ale Comisiei: 

a) Sprijină acticitatea de monitorizare a modului în care sunt respectate, în Academie,  

prevederile Codului de etică și deontologie universitară; 

b) analizează şi soluţionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin 

autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie universitară; 

c) numește comisii de analiză pentru examinarea sesizărilor referitoare la abaterile de la buna 

conduită în activitatea didactică şi/sau de cercetare-dezvoltare, aduse în atenţia lor în urma 

sesizărilor sau pe bază de autosesizare;  
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d) realizează raportul anual referitor la situaţia respectării eticii universitare și a eticii 

activităților de cercetare, care  se prezintă Senatului universitar și Rectorului, constituind 

un document public;  

e) contribuie la elaborarea/modificarea sau completarea Codului de etică şi deontologie 

universitară, care se propune Senatului universitar pentru adoptare şi includere în Carta 

universitară; 

f) alte atribuţii prevăzute de lege sau conform Cartei universitare. 

 

CAPITOLUL III 

Organizarea și funcționarea Comisiei  

 

Art. 5 - Componența comisiei 

(1) Componenţa comisiei este propusă de Consiliul de administraţie, avizată de 

Senatul universitar şi aprobată de rector. 

     (2) Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional şi autoritate morală.  

 (3) Acordul persoanelor propuse să facă parte din comisie este obligatoriu și  se 

formulează în scris de către persoanele nominalizate, înainte de avizarea de Senatul 

Academiei. 

(4) Nu pot fi membri ai comisiei de etică universitară persoanele care ocupă una dintre 

funcţii: rector, Președinte al Senatului, prorector, decan, prodecan, director administrativ, 

director de departament (sau de unitate de cercetare-dezvoltare sau de proiectare, 

microproducţie) sau asimilat acestuia - director CNAI, director CSUD, Director școală 

doctorală, șef de serviciu, șef birou, șef centru, cancelar, comandat de batalion sau detașament 

precum și orice persoană ce ocupă o funcție de conducere remunerată în cadrul Academiei.  

(5) Nu pot fi membri în Comisie persoanele care au fost sancționate în ultimii 5 ani 

pentru încălcări ale prevederilor Codului de etică și deontologie universitară, ale Statutului 

polițistului sau care prin activitatea lor au adus atingere prestigiului profesional sau al 

Academiei. 

(6) Oricare dintre părți sau oricare dintre membrii Comisiei are dreptul de a propune, 

în scris sau verbal, înainte de începerea sedinței, recuzarea oricăruia dintre membrii acesteia, 

inclusiv propria recuzare.  

(7) Motivele de recuzare sunt interesele personale în cauza a celui propus spre 

recuzare. Partea care a facut propunerea trebuie să probeze temeinic afirmațiile sale, prin 

înscrisuri, declarații verbale sau martori.  

(8) Recuzarea se hotărăște de către Comisie, în lipsa celui în cauză, după audierea sa 

prealabilă. Decizia se ia cu majoritatea simplă (jumătate plus unu) a acelor prezenți.  

(9) Membrul propus spre recuzare poate declara că se abține.  

(10) Oricare dintre membrii Comisie poate declara că se abține de a participa la 

sedință, atunci când, având un interes personal în cauză, imparțialitatea sa ar putea fi pusă la 

îndoială. Comisia hotărăște asupra cererii de abținere, putând să o respingă, dacă se dovedește 

neîntemeiată. 
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Art. 6 

(1) Comisia este formată din 11 membri numiți prin Dispoziția Zilnică a Rectorului, 

după cum urmează:  

                   a) șase reprezentanţi ai cadrelor didactice, asigurându-se reprezentarea tuturor 

facultăților;  

b) un reprezentant al personalului nedidactic; 

c) un reprezentant al instructurilor de ordine publică/didactic auxiliar; 

d) un reprezentant al compartimentului juridic; 

e) doi reprezentanţi ai studenţilor/cursanților. 

f) un secretar. 

(2) Membrii Comisiei, cu excepţia secretarului, sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani, 

pentru cel mult două mandate consecutive. 

(3) Comisia este condusă de un preşedinte ales, cu majoritate simplă de voturi, din 

rândul membrilor în prima şedinţă a comisiei, după validarea acesteia de către Senatul 

Academiei.  

(4) Vicepreședintele înlocuieșete președintele Comisiei atunci când acesta lipsește, și 

este ales, cu majoritate simplă de voturi, din rândul membrilor în prima şedinţă a comisiei, 

după validarea acesteia de către Senatul Academiei.  

Art. 7 - Pierderea calității de membru 

 Calitatea de membru se pierde în următoarele situații:  

a) renunțarea unilaterală, în formă scrisă;  

b) absența nemotivată de la minim trei ședințe consecutive;  

c) în cazul în care există un raport al Comisiei ce vizează direct un membru al acesteia, 

raport care cuprinde recomandarea aplicării de sancțiuni. d) pierderea calității de membru al 

comunității universitare din Academie; 

e) situația de incompatibilitate;  

Art.8  

      Președintele/Vicepreședintele Comisiei are următoarele atribuții:  

    a) aplică prevederile prezentului Cod; 

    b)propune planificarea activităţilor necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor din prezentul 

regulament şi o supune aprobării membrilor; 

    c) conduce lucrările Comisiei; 

    d) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale Comisiei, pe baza propunerilor 

membrilor Comisiei; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor Comisiei, la 

cererea oricărui membru al Comisiei; 

    e) reprezintă Comisia în relaţia cu Senatul universitar. 

Art.9  

Membrii Comisiei au următoarele obligații:  

a) de a participa la şedinţele de lucru şi la activităţile din cadrul Comisiei; 

 b) de a respecta normele etice şi de deontologie universitară;  

c) de a îndeplini sarcinile ce le revin ca urmare a calităţii deţinute.   

Art.10 - Secretarul Comisiei 

 (1) Secretarul Comisiei face parte din personalul Secretariatului Academiei și este 

numit de Consiliul de administrație conform procedurii prevezute la art.5 alin.1 din prezentul 

Regulament.   

(2) Atribuțiile secretarului Comisiei:  

a) gestionează documentele Comisiei;  
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b) asigură comunicarea dintre comisie şi persoanele implicate în problemele sesizate 

comisiei;  

(3) redactează procesele verbale ale şedinţelor de lucru ale comisiei.  

(4)Secretarul comisiei nu are drept de vot în deciziile ce se iau.  

(5)Secretarul Comisiei este numit pe o perioadă nedeterminată. 

Art.11 

Sprijinul tehnic, secretariatul și resursele materiale necesare funcționării Comisiei sunt 

asigurate de către Academie.  

     

CAPITOLUL IV 

Depunerea și înregistrarea sesizărilor 

Art. 12 

(1) Orice persoană fizică sau juridică poate sesiza, în scris, Comisia cu privire la 

abaterile de la buna conduită în activităţile didactice și/sau de cercetare-dezvoltare.     

(2) Comisia analizează cazurile referitoare la abaterile de la normele de bună conduită 

în activitatea didcatică și/sau de cercetare-dezvoltare, în urma sesizărilor sau prin 

autosesizare, conform prevederilor art. 14 din prezentul Regulament. 

(3) Nu sunt acceptate sesizările anonime şi nici cele colective. 

 Art. 13     

(1) Toate sesizările adresate sau direcţionate către Comisie se înregistrează la 

registratura Academiei din Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr.1A, Sector 1.  

(2) Secretarul Comisiei primeşte de la registratura Academiei toate sesizările şi le 

transmite în format electronic sau pe hârtie, către președintele Comisiei în termen de maxim 

24 de ore, iar către toţi membrii Comisiei în termen de 2 zile lucrătoare.    

Art.14  

(1) Sesizarea depusă este supusă analizei Comisiei dacă îndeplineşte cumulativ 

următoarele condiţii:      

a) să conţină date de identificare ale persoanei fizice sau juridice care formulează 

sesizarea, respectiv nume şi prenume, codul numeric personal, adresa de domiciliu, adresa de 

corespondenţă electronică pentru persoane fizice, şi date de identificare şi adrese oficiale ale 

instituţiei, asociaţiei, organizaţiei etc., pentru persoane juridice;    

b)   să conţină un minim de informații necesare în vederea identificării persoanei 

împotriva căreia se face sesizarea (de exemplu nume şi prenume, adresa de domiciliu etc);    

b) să conţină date de identificare ale lucrărilor incriminate pentru care se face 

sesizarea: autor, titlul lucrării, anul publicării;  

c) să prezinte anexat pe suport electronic copii ale documentelor consultate în 

limba română sau într-o limbă străină, în baza cărora se face sesizarea, cu indicarea surselor 

de documentare şi a datelor de identificare ale acestora (biblioteci, reviste, cărţi publicate);      

d) să conţină o motivare argumentată a sesizării, cu exemple concrete cu privire la 

existenţa presupuselor abateri de la buna conduită în activitatea didactică și/sau de cercetare-

dezvoltare. 

 

CAPITOLUL V 

Analiza și soluționarea sesizărilor 

Art.15  

(1) Comisia se întruneşte, la convocarea președintelui în şedinţe ordinare, lunar, și în 

ședințe extraordinare ori de câte ori se impune, organizate în cel mult 5 zile lucrătoare de la 
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primirea unei sesizări sau pentru analizarea/rezolvarea unor situații administrative, operative 

sau care contribuie la bunul mers al activităților în cadrul comisiei. 

Art. 16  

(1) După primirea de la secretariatul Academiei a sesizării înregistrată oficial, Președintele 

Comisiei convoacă în termen de 5 zile lucrătoare Comisia.  

(2) Secretarul Comisiei asigură transmiterea invitaţiilor şi a documentelor aferente 

subiectelor de discuţie din ordinea de zi cu cel puţin 48 de ore înaintea fiecărei şedinţe, 

în format electronic. 

(3) În cadrul primei ședințe convocate sunt analizate informațiile primite și, în funcție de 

nevoile identificate, Comisia va numi o comisie de analiză a sesizării/autosesizării, 

formată din minim 3, cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilitățile sau 

conflictele de interese.  

(4) Decizia cu privire la validitatea sesizării, respectiv la demararea analizei cazului, se ia 

prin vot de către membrii comisiei de etică, după verificarea îndeplinirii tuturor 

condițiilor legale. 

(5) Dacă în urma verificării se constată nerespectarea prevederilor art. 14, membrii 

Comisiei notifică, prin secretariatul Academiei, în termen de 30 de zile calendaristice 

de la data primirii sesizării la secretariatul Academiei, persoana care a depus sesizarea 

cu privire la neeligibilitatea sesizării, motivarea deciziei de neeligibilitate şi clasează 

forma iniţială a sesizării.  

(6) Dacă în urma verificării se constată că sunt îndeplinite prevederile art. 14, membrii 

Comisiei acceptă sesizarea și numesc o Comisie de analiză care va primi toată 

documentația aferentă sesizării în cauză.  

(7) După acceptarea sesizării sau în caz de autosesizare a comisiei, persoana sau persoanele 

care fac obiectul sesizării vor fi notificate în scris, de către membrii Comisiei de analiză în 

legătură cu aceasta.  

(8) În vederea analizei sesizării, persoanele vizate de sesizare pun la dispoziția Comisiei de 

analiză și a Comisiei, la cererea acestora, orice date, documente sau probe materiale solicitate 

de acestea.  

(9) În cadrul analizei sale, Comisia de analiză, dar și Comisia au obligația să desfășoare 

activitățile pe care le consideră oportune pentru colectarea de informații necesare în vederea 

analizării și soluționării sesizării în cauză.  

Art. 17     

(1) Pentru a adopta o hotărâre, membrii Comisiei votează în cadrul şedinţelor în plen. 

Prin excepție, în situaţia în care nu se poate organiza o ședință de plen, se poate adopta 

procedura de vot la distanţă, prin mijloace electronice, cu precizarea subiectului votului şi a 

termenului limită până la care acesta poate fi exprimat.  

(2) Membrii Comisiei care se află în situaţie de conflict de interese cu privire la unul 

dintre subiectele aflate pe ordinea de zi notifică acest fapt preşedintelui Comisiei, nu iau parte 

la votul privind subiectele respective şi nu sunt luaţi în considerare la stabilirea cvorumului 

necesar desfăşurării votului.      

(3)Cvorumul de lucru al Comisiei  este de jumătate plus unu din membri Comisiei, 

prezenţa a cel puţin unuia din reprezentanţii studenţilor sau cursanţilor fiind obligatorie 

membri. În situația de excepție prevăzută la alin.1 teza II din prezentul articol, hotărârea poate 

fi adoptată când cel puțin jumătate plus unu din membri Comisiei votează până la termenul-

limită stabilit.  
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Art.18 

(1) Secretarul Comisiei pune la dispoziţia membrilor, în termen de 5 zile lucrătoare de 

la fiecare şedinţă, o minută a şedinţei, în format electronic.  

(2) Minuta consemnează lista participanţilor, fie fizic, fie prin mijloace electronice, 

subiectele discutate şi hotărârile adoptate, fie prin consens, fie prin vot; în cazul hotărârilor 

adoptate prin vot, minuta va consemna numărul de voturi pentru, împotrivă şi abţinerile.      

Art.19- Raportul comisiei de analiză 

          (1) Comisia de analiză a cazului elaborează un raport. Textul final al raportului de 

analiza a cazului este adoptat cu votul majorității membrilor comisiei de analiză. Votul 

exprimat privește constatările comisiei de analiză, faptele reținute și soluțiile propuse. 

Raportul adoptat este supus ulterior aprobării  Comisiei de etică.  

 (2) Raportul comisiei de analiză trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:  

a) o sinteză a conţinutului sesizării; 

b) o analiză a informaţiilor, datelor, documentelor şi probelor materiale din conţinutul 

sesizării, precum şi a oricăror altor elemente semnificative obţinute în cursul analizei, inclusiv 

în cursul audierilor;  

c) constatarea argumentată a existenţei sau, după caz, a absenţei uneia ori a mai multor 

abateri de la buna conduită în activitatea didactică și/sau de cercetare-dezvoltare; 

d) identificarea persoanei/persoanelor vinovate şi motivarea în acest sens; 

e) propunerea sancţiunilor care pot fi aplicate în cazul în care o abatere a fost 

constatată.    

  (3) În cazul constatării unor abateri de la normele de bună conduită în activitatea 

didcatică și/sau de cercetare-dezvoltare, raportul numeşte persoanele vinovate şi stabileşte una 

sau mai multe dintre sancţiunile prevăzute la art. 33-34 din Codul de etică și deontologie 

universitară; persoanele vinovate pot fi diferite de persoanele vizate în textul sesizării. 

(4) Raportul comisiei de analiză este avizat pentru legalitate de consilierul juridic al 

instituţiei. Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea comisiei de analiză revine 

instituţiei. 

 (5) Dupa redactarea formei finale a raportului de analiza a cazului, astfel cum a fost 

adoptat prin vot de membrii cmisiei de analiza, acesta se comunică, prin grija secretarului 

Comisiei, președintelui Comisiei, precum și celorlalţi membri, care nu au fost membri ai 

comisiei de analiză a cazului. 

(6) După primirea raportului de analiză a cazului, avizat de consilierul juridic al 

instrituţiei, președintele convoaca Comisia, în termen de 3 zile lucrătoare şi supune aprobării 

Comisiei textul raportului de analiză a cazului. Comisia de etică poate aproba sau respinge 

raportul cu votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi. Hotărârile de aprobare sau respingere 

a raportului de analiză trebuie motivate și sunt supuse avizului de legalitate al consilierului 

juridic al instituţiei. Răspunderea pentru hotărârile Comisiei de etică revine instituţiei.  

(7) Raportul aprobat se comunică autorului sesizării în scris şi se face public pe site-ul 

web al instituţiei în termen de 45 de zile calendaristice de la primirea sesizării, prin  grija 

secretarului Comisiei de etică.  

  (8) Raportul comisiei de analiză poate fi contestat la Consiliul Naţional de Etică de către 

persoana sau persoanele găsite vinovate ori de către autorul sesizării; contestaţia va conţine 

obligatoriu o copie simplă după sesizarea iniţială şi după raportul comisiei de analiză.  

  (9) În cazul în care o contestaţie nu a fost înaintată către Consiliul Naţional de Etică în 

termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării prevăzute la alin. (7), sancţiunile stabilite 

de comisia de analiză sunt puse în aplicare de către conducătorul instituţiei sau de către 

consiliul de administraţie, după caz, în termen de 45 de zile calendaristice de la data 

comunicării raportului conform alin. (7). 
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Art.20  Pentru nerespectarea atribuţiilor, competenţelor şi obligaţiilor stabilite prin 

prezentul cod, membrii Comisiei de etică și ai comisiei de analiză răspund disciplinar, 

contravenţional şi penal, în condiţiile legii 

 

CAPITOLUL VI 

 

           Art. 21 Prezentul Regulament a fost supus dezbaterii şi aprobat prin Hotărârea nr. 

111682, în şedinţa Senatului Academiei din  data de  27.07.2017, intră în vigoare la 30 de zile 

de la adoptare și se publică pe site-ul Academiei. 

Art. 22. În termen de 30 zile de la publicare, structurile Academiei cu atribuţii în 

domeniu elaborează/modifică sau completează, după caz, documentele ce conţin norme 

incidente prezentului Regulament. 

Art. 23. La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, orice alte documente 

interne care reglementau activitatea acestei comisii, se abrogă. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                                 Dr. Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

Nr. 111688 din 04.08.2017 

 

 

                 

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 04 august 2017 s-au prezentat spre dezbatere și aprobare 

planurile de învățământ pentru anul universitar 2017/2018, licență și Programe universitare studii de masterat, 

ale facultăților, CIFRID și Școlii Doctorale de OPSN, din cadrul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, 

precum și analiza și avizarea unor modificări din Planul de învățământ al PSUM „Dreptul afacerilor”, 
Seria 2017-2019, conform Adresei nr. 33446/01.08.2017 din partea Facultății de Științe Juridice și 

Administrative. 
 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă planurile de învățământ pentru anul universitar 2017/2018, licență, conform 

documentelor aprobate în cadrul consiliilor facultăților, respectiv CIFRID, după cum urmează: 

 
- Seria 2017-2020, Forma ”cu frecvență” – Facultatea de Poliție. 

  
- Seria 2017-2021, ”Administrație publică” și ”Drept”- Forma ”cu frecvență” – Facultatea 

de Științe Juridice și Administrative. 

 
- Seria 2017-2020, Forma ”cu frecvență” – Facultatea de Poliție de Frontieră. 

 
- Seria 2017-2020, Forma ”cu frecvență” – Facultatea de Jandarmi. 

 
- Seria 2017-2021, Forma ”cu frecvență” – Facultatea de Pompieri. 

 
- Seria 2017-2020, Forma ”cu frecvență” – Facultatea de Arhivistică. 

 
2. Se aprobă planurile de învățământ pentru seria 2017-2019, respectiv 2017-2018, Programe 

universitare studii de masterat, conform documentelor aprobate în cadrul consiliilor facultăților, 

respectiv Școlii Doctorale de OPSN, după cum urmează: 

 
-  Seria 2017-2019 – Facultatea de Poliție. 

 

- Seria 2017-2019– Facultatea de Științe Juridice și Administrative. 

  
- Seria 2017-2019– Facultatea de Poliție de Frontieră. 

 
–    Seria 2017-2019– Facultatea de Jandarmi. 

 
- Seria 2017-2019 – Facultatea de Pompieri. 

 



  

- Seria 2017-2019– Școala Doctorală de Ordine Publică și Siguranță Națională. 

 
3. Se aprobă modificările din Planul de învățământ al PSUM „Dreptul afacerilor”, seria 

2017-2019. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111691 din 04.08.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 04 august 2017 s-a prezentat spre 
aprobare structura anului universitar pentru Colegiul Național de Afaceri Interne.  

 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă structura anului universitar pentru Colegiul Național de Afaceri Interne, 

astfel: 



  

STRUCTURA 

 

ANULUI  UNIVERSITAR 2017 – 2018 

LA COLEGIUL NAȚIONAL DE AFACERI INTERNE,  

PENTRU TOATE CURSURILE POSTUNIVERSITARE 

 
   

- 11-15.09.2017 – Ofertă Curs Managementul Strategic al Securității Publice; 

 

- 25.09-13.10.2017 – Înscriere Curs Managementul Strategic al Securității Publice; 

 

- 02-06.10.2017 – Curs de Securitate maritimă la Constanța; 

 

- 09-13.10.2017 – Ofertă Curs Managementul Afacerilor Interne; 

 

- 16- 20.10.2017- Curs CEPOL ESDC; 

 

- 26-27.10.2017- Admitere Curs Managementul Strategic al Securității Publice; 

 

30.10-17.11.2017 – Înscriere Curs Managementul Afacerilor Interne; 

 

06-27.11.2017- Modul Curs Managementul Strategic al Securității Publice (I); 

 

27-28.11.2017- Admitere Curs Managementul Afacerilor Interne; 

 

04-08.12.2017 - Curs CSDP; 

 

11-22.12.2017- Modul Curs Managementul Afacerilor Interne (I); 

 

08-19.01.2018 - Modul Curs Managementul Afacerilor Interne (II); 

 

22.01-01.02.2018 - Modul Curs Managementul Afacerilor Interne (online); 

 

29.01-02.02.2018 – Ofertă Curs Managementul Strategic al Afacerilor Interne; 

 

05 – 23.02.2018 - Modul Curs Managementul Strategic al Securității Publice (II); 

 

26.02-02.03.2018 - Modul Curs Managementul Afacerilor Interne (practic); 

 

05-09.03.2018 – Restanțe Curs Managementul Afacerilor Interne; 

 

12-13.03.2018 – Admitere Curs Managementul Strategic al Afacerilor Interne; 

 

15-16.03.2018 – Examen competențe Curs Managementul Afacerilor Interne; 

 

19.03-06.04- Modul Curs Managementul Strategic al Securității Publice (III); 

 

16-20.04.2018 – Restanțe Curs Managementul Strategic al Securității Publice; 

 
26-27.04.2018 – Examen Competențe Curs Managementul Strategic al Securității Publice; 
 

16-30.04.2018 – Modul Curs Managementul Strategic al Afacerilor Interne (I); 

 
02-11.05.2018- Modul Curs Managementul Strategic al Afacerilor Interne (online); 



  

 

14-25.04.2018- Modul Curs Managementul Strategic al Afacerilor Interne (II); 

 
29.04-08.06.2018- Modul Curs Managementul Strategic al Afacerilor Interne (online); 

 

11-22.06.2018- Modul Curs Managementul Strategic al Afacerilor Interne (III); 

 
25-29.06.2018 - Modul Curs Managementul Strategic al Afacerilor Interne (extern)/                Curs 

CSDP - Bruxelles; 

09-13.06.2018- Restanțe Curs Managementul Strategic al Afacerilor Interne; 
 

02-06.07.2018- Curs Managementul Strategic al Afacerilor Interne (online); 

 

19-20.07.2018 – Examen competențe Curs Managementul Strategic al Afacerilor Interne. 

  

Activitățile didactice sau de relații cu publicul ale Colegiului nu se desfășoară în 

următoarele zile sau perioade: 

 

- între 30.11.2017 – 01.12.2017 – Sfântul Apostol Andrei şi 1 Decembrie; 

 
- între 22.12.2017 și 07.01.2018 – Vacanță pentru Sfântul Crăciun și celelalte sărbători; 

 

- 24.01.2018 – Ziua Unirii Principatelor Române; 
 

- 07.04.2018 – 10.04.2018 – Praznicul Sfintei Învieri a Domnului-Paştile; 

 

- 01.05.2018 – Ziua Internațională a Muncii;    
   

- 27 – 28.05.2018 – Pogorârea Sfîntului Duh - Rusaliile; 

 
- 01.06.2018 – Ziua Internațională a Copilului. 

 

- pe tot parcursul examenului de admitere la examenul de licență sau atunci când 

Compartimentul Eliberări Acte de Studii ori Serviciul Financiar nu funcționează. 
 

Pentru CPDO, structura anului universitar constituie Anexă la prezentul document. 

Aplicațiile sau alte activități ce presupun desfășurarea în afara spațiului universitar al 

Academiei pot cunoaște modificările ale datelor sau orelor, conform solicitării 

partenerilor/organizatorilor externi. 

  
 

 

 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
ACADEMIA DE POLIȚIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” 

COLEGIUL NAȚIONAL DE AFACERI INTERNE 
 

Se transmite prin curier 
Se transmite prin fax 
Prin sistemul SMEC 
Se postează pe www.cnai.ro 

                                                                  
 



  

ANEXĂ 
ADMITERE 2017 

 
- OFERTĂ PUBLICĂ - 

CENTRUL PENTRU PROMOVAREA DREPTURILOR OMULUI SI STUDII POSTUNIVERSITARE 
 

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, prin Colegiul Național de Afaceri 

Interne, Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului, organizează în perioada 04.12.2017 - 

30.03.2018, Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă 

„Drepturile omului în instituțiile de ordine și siguranță publică”. 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR: 02.10-21.11.2017 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE ADMITERE: 23-24.11.2017 

DURATA STUDIILOR: 04.12.2017-30.03.2018 

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ZI  

NUMĂRUL DE LOCURI SCOASE LA CONCURS: 50 (30 - MAI; 20 - sursă externă) 

1.OBIECTIVELE CURSULUI 

- dobândirea cunoştinţelor generale în domeniul drepturilor omului pentru persoanele 

interesate din instituţiile din domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale; 

- dezvoltarea capacităţii de gestionare a problematicii respectării drepturilor omului în 

sfera de activitate a cursanţilor; 

- cunoaşterea modurilor de implicare a instituţiilor din domeniul ordinii publice privind 

promovarea şi respectarea drepturilor omului, în deplin acord cu obligaţiile asumate de 

România în relaţia cu CPT sau alte organisme aflate în coordonarea Consiliului Europei; 

 

          

 

2.SCOPUL CURSULUI 

 

- lărgirea orizontului de cunoaştere în domeniul drepturilor omului în vederea abordării 

problematicii din această sferă şi a luării deciziilor în acord cu practicile europene în materie. 

- dobândirea competenţelor necesare privind colaborarea profesională la nivelul 

instituţiilor de ordine publică şi siguranţă naţională în domeniul drepturilor omului.  

 3.DURATA ŞI FRECVENŢA CURSULUI 

   Cursul se desfășoară modular astfel: 04-15.12.2017; 22.01-02.02.2018; 26.02-

09.03.2018, conform programului. 

- sesiune restanțe: 22-23.03.2018 

- examenul  de dobândire a competențelor profesionale: 29-30.03.2018.  

          4.GESTIONAREA CURSULUI                                              

                                                                                                                                                                                      

 - cadre didactice universitare cu experienţă în M.A.I., experţi din structurile de profil, 

personalităţi marcante în domeniul drepturilor omului/diplomației sau al sistemului de 

ordine publică. 

 5.ADMITEREA  

- CONCURS PRIN EVALUAREA DOSARELOR CANDIDAȚILOR 

Condiții pentru înscriere 

 Sa fie cel puțin absolvent al studiilor universitare de licență sau echivalente, 

organizate în cadrul unei instituții de învățământ superior acreditată. 



  

 Sa aiba posibilitatea participării la cursuri, conform orarului, frecvența fiind 

obligatorie. 

 Sa nu aiba cazier judiciar sau proces penal pe rol (în calitate de inculpat). 

 

Locul de înscriere 

 Înscrierea la cursul postuniversitar se face zilnic în perioada 02.10-21.11.2017 între 

orele 09.30 -14.00, prin: 

 completarea unei cereri tip  

 depunerea dosarului la sediul CPDOSP din cadrul Academiei de Poliție 

„Alexandru Ioan Cuza” (Aleea Privighetorilor, nr 1A, sector 1, telefon 

021.317.55.23, int. 17225 / 17432) 

   Documentele necesare pentru înscriere  

 cerere înscriere 

 curriculum vitae (model european); 

 recomandare din partea instituției în care își desfășoară activitatea candidatul; 

 certificat de naştere , copie xerox); 

 certificat de căsătorie (copie xerox) - numai în cazul schimbării numelui; 

 carte de identitate(copie xerox); 

 diplomă bacalaureat (copie xerox); 

 diplomă de licenţă sau echivalent (copie xerox), însoţită de foia matricolă 
(copie xerox); 

 dosar plic. 

 

6. TAXE  

 Taxa de școlarizare este de 800 lei, plătibilă în două tranșe, după cum urmează: 300 

lei la data înscrierii, nu mai târziu de 15.12.2017, respectiv 400 lei până la terminarea 

modulului III; 

7. DIVERSE, CONTACT 

- la începutul cursului se semnează contractul de studii. 

- detalii suplimentare la telefon 021.317.55.23, int. 17225  

- persoana de contact cms. șef Cojocaru Marius.    
 

                 
 
 

 
 

Telefon: 021.317.55.23    Fax: 021.317.55.17 
Aleea Privighetorilor, nr.1A, sector 1, 

Bucureşti 

 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111692 din 04.08.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 04 august 2017 s-a prezentat spre 
aprobare structura anului universitar pentru Facultatea de Arhivistică.  

 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă structura anului universitar pentru Facultatea de Arhivistică, astfel: 



  

STRUCTURA ANULUI  UNIVERSITAR  2017-2018 

programul de studii: LICENŢĂ 

 

 

ACTIVITĂŢILE DE CURS ŞI DE SEMINAR: 

Semestrul I:  

 14 săptămâni: 02.10-22.12.2017; 08.-21.01.2018 

 Semestrul II: 

 Anul I de studiu, 14 săptămâni: 05.03.-10.06.2018 

 Anii II şi III de studiu, 14 săptămâni: 12.03.- 17.06. 2018 

 

SESIUNILE DE EXAMENE 

 

Sesiunea I (de iarnă): 

- 3 săptămâni: 22.01.-11.02.2018 

Sesiunea a II-a (de vară): 

- 3 săptămâni pentru studenţii anilor I şi II de studiu:  

Anul I: 11.06-01.07.2018 

Anul II: 18.06 - 08.07.2018 

- 2 săptămâni pentru studenţii anului III de studiu: 18.06 - 29.06.2018 

Sesiunea a III-a (restanţe şi reexaminări): 

- 1 săptămână, pentru studenţii anului III de studiu: colocviile şi examenele 

nepromovate în sesiunile I şi a II-a: 30.06 - 04.07.2018; 

- 2 săptămâni, pentru anii I şi II de studiu: 17.09 - 30.09.2018. 

 

Februarie-martie 2018, a doua sesiune de licenţă pentru promoţiile anterioare. 

 

EXAMENUL DE LICENŢĂ: 05-09.07.2018 (05. 07. 2018 Proba 1, evaluarea 

cunoştinţelor, 6.07.2018, depunerea contestaţiilor, 09.07.2018 –Proba 2, susţinerea 

lucrărilor de licenţă; Afişarea rezultatelor finale de la Proba I şi Proba a II-a) 

 

PRACTICA DE SPECIALITATE:  

 

Semestrul I:  

2 săptămâni pentru studenţii anului I - 19.02-02.03.2018 

3 săptămâni pentru studenţii anului II, III – 19.02-09.03.2018 

Semestrul II: 

2 săptămâni pentru studenţii anului I – 02-13.07.2018 

3 săptămâni pentru studenţii anului II: 09.07.-27.07.2018 

 

 

 

VACANŢE: 

 

- vacanţa de iarnă: 23.12.2017-07.01.2018  

- vacanţa de după sesiunea I: 12- 18.02.2018 

- vacanţa de vară pentru studenţii anului I de studiu: 16.07.-30.10.2018 

         anului II de studiu: 30.07.-30.10.2018 

 

 

 

 

 

 



  

ZILE LIBERE: 

 

- 30 noiembrie 2017 – Sfântul Andrei; 

- 1 Decembrie 2017;  

- 24 Ianuarie 2018; 

- 7 -10 aprilie 2018 – Sfânta Înviere a Domnului – Sfintele Paşti; 

- 1 mai 2018; 

- 28 mai 2018 – Pogorârea Sfântului Duh - Rusaliile;  

- 1 Iunie-Ziua copilului.  
 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111693 din 04.08.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 04 august 2017 s-a prezentat spre 
aprobare posibilitatea creării seriilor comune (cuplării) la OSP și Drept, de către 

compartimentul Planificare.  
 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă posibilitatea creării seriilor comune de predare-seminar (cuplării) la OSP și 

Drept, de către compartimentul Planificare, în situația în care curriculumul universitar permite 

acest lucru.  

 
 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111697 din 10.08.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 10 august 2017 s-a prezentat spre validare numărul 

total al gradaţiilor de merit ce urmează să fie acordate la nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan 

Cuza”, precum şi repartizarea acestora. 

 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

 

1.Numărul gradațiilor de merit trebuie stabilit în conformitate cu prevederile art. nr. 311 din 

Legea nr. 1/2011- Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare. 

2.Serviciul Managament Resurse Umane, precum și Consiliul de administrație vor proceda în 

consecință, urmând ca, până pe data de 07 septembrie 2017 să întocmească și să înainteze documentația 

necesară, în vederea validării de către Senatul universitar. 

3. Invalidează numărul și repartizarea gradațiilor de merit, conform punctului nr. 2 din HCA nr. 

49/2017. 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111701 din 10.08.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 10 august 2017 s-a prezentat aprobarea Planului de 
învăţământ pentru programul de studii universitare de master „Arhivistică contemporană”, seria 
2017-2019. 

 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă Planul de învăţământ pentru programul de studii universitare de 

master „Arhivistică contemporană”, seria 2017-2019, conform documentului prezentat 

de către Facultatea de Arhivistică, în ședința din această dată. 
 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111702 din 10.08.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 10 august 2017 s-a prezentat aprobarea Structurii anului 
universitar 2017-2018, Programul de studii universitare de master (Master I, seria 2017-2019, 
Master II, seria 2016-2018). 
 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 

Se aprobă Structura anului universitar 2017-2018, Programul de studii universitare de 

master (Master I, seria 2017-2019, Master II, seria 2016-2018), conform documentului 

prezentat de către Facultatea de Arhivistică, în ședința din această dată. 
 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111708 din 11.09.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 11 septembrie 2017 s-a prezentat spre aprobare 

numărul total al gradaţiilor de merit ce urmează să fie acordate la nivelul Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”, precum şi repartizarea acestora. 

 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

 

1 Se aprobă numărul gradațiilor de merit, după cum urmează: 

 

-pentru personalul didactic - 81%, respectiv 34; 

- pentru personalul didactic auxiliar - 19%, respectiv 8. 

 

2. Se aprobă repartiția gradațiilor de merit, după cum urmează: 

 

Facultatea de Poliție – 12; 

Facultatea de Poliție de frontieră– 5; 

Facultatea de Jandarmi – 2; 

Facultatea de Științe juridice și administrative – 9; 

Facultatea de Pompieri – 4; 

Facultatea de Arhivistică – 2; 

 

Personal didactic auxiliar – 8 (funcții de conducere- 5, funcții de execuție – 3).  

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111712 din 11.09.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 11 septembrie 2017 s-a prezentat spre aprobare 

modificarea art. 7 din Regulamentul nr. 3709/06.07.2016. 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se modifică art. nr. 7 din Regulamentul nr. 3709/06.07.2016, privind procurarea, 

completarea, eliberarea, păstrarea și evidența actelor de studii în Academia de Poliție 

”Alexandru Ioan Cuza” după cum urmează: 

 

 

”Un document de tip Situație școlară – se eliberează după parcurgerea parțială a unui 

ciclu de pregătire, precum și după finalizarea completă a studiilor (ciclul I-licență). 

Documentul se eliberează în termen de maximum 60 zile de la înregistrarea cererii de către 

Secretariatul facultății, pe baza reglementărilor din Academie.” 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111713 din 11.09.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 11 septembrie 2017 s-a propus, de către senatori, un 
proiect de hotărâre referitor la competența pe contestații, în situația în care o comisie senatorială adoptă o 
decizie, respectiv republicarea actelor normative modificate, începând cu anul universitar 2017-2018. 

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. În situația în care o comisie senatorială adoptă o decizie, competența pe contestații revine plenului 
Senatului universitar. 

 
2. Începând cu anul universitar 2017-2018, actele normative modificate vor fi republicate și vor fi 

afișate pe site-ul instituției în această formă. 
 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111717 din 13.09.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 13 septembrie 2017 s-a prezentat spre aprobare 

suspendarea procedurii de acordare a gradaţiilor de merit la nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan 
Cuza”. 

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se suspendă procedura de acordare a gradațiilor de merit la nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru 
Ioan Cuza”, până la clarificarea tuturor aspectelor legislative sau administrative nou intervenite în acest 
domeniu. 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111730 din 19.09.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 19 septembrie 2017 s-a prezentat spre aprobare 

Modificarea art. 6, alin.1 din Regulamentul Comisiei de Etică și Deontologie Universitară, 

conform solicitării MEN nr. 37239/07.09.2017. 

 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se modifică art. nr. 6 alin.1 din Regulamentul Comisiei de Etică și Deontologie 

Universitară, astfel: 

 ”Comisia este formată din 11 membri numiți prin Dispoziția  

Rectorului, după cum urmează:…”  

 
 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111733 din 19.09.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 19 septembrie 2017 s-a prezentat spre aprobare 

Modificarea (Rectificarea erorii materiale) din HSU nr. 111528 din 27.03.2017 - Regulamentul 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de masterat 

în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul universitar 2017-2018”. 
 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se modifică (Rectificarea erorii materiale) HSU nr. 111528 din 27.03.2017 - 

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile 

universitare de masterat în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul 

universitar 2017-2018, prin eliminarea sintagmei ”Comisia centrală de admitere pe Academie” 

și înlocuirea acesteia cu sintagma ”Comisia centrală de admitere pe facultate”. 

 
 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111735 din 19.09.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 19 septembrie 2017 s-au prezentat spre aprobare state de 

funcții didactice – licență, forma ”Cu frecvență” și ID, respectiv programe de studii universitare 

de masterat desfășurate în facultățile din cadrul Academiei de Poliție. 
 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Facultatea de Poliție 

1. Se aprobă Statul de funcții didactice nr. 25118/18.09.2017 – Departamentul de Poliție. 
2. Se aprobă Statul de funcții didactice nr. 25119/18.09.2017 – Departamentul de 

Criminalistică. 

3. Se aprobă Statul de funcții didactice nr. 25127/18.09.2017 – Departamentul de Științe 
comportamentale. 

4. Se aprobă Statul de funcții didactice nr. 25143/18.09.2017 – Departamentul de Educație 

fizică. 
 

             Facultatea de Poliție de fontieră 

5. Se aprobă Statul de funcții didactice nr. 28329/18.09.2017 – Departamentul de Poliţie de 

Frontieră, Imigrări, Paşapoarte şi Pregătire Schengen  
6. Se aprobă Statul de funcții didactice nr. 28330/18.09.2017 – Departamentul de Limbi 

străine. 

7. Se aprobă Statul de funcții didactice nr. 25331/18.09.2017 –Programul de masterat 
,,Management operaţional la frontiera externă Schengen”. 

 

 
Facultatea de Științe Juridice și Administrative 

8. Se aprobă Statul de funcții didactice nr. 33801/19.09.2017 – Departamentul de Drept Penal. 
9. Se aprobă Statul de funcții didactice nr. 33802/19.09.2017 – Departamentul de Drept Public 

și Administrație publică. 

10. Se aprobă Statul de funcții didactice nr. 33803/19.09.2017 – Departamentul de Drept 

privat. 
11.Se aprobă Statul de funcții didactice nr. 33808/19.09.2017 –Programul de masterat 

,,Managementul pregătirii operaționale de Jandarmi”. 

12.Se aprobă Statul de funcții didactice nr. 33769/13.09.2017 –Programul de masterat 
,,managementul resurselor umane în sistemul autorităților de ordine publică”. 

13.Se aprobă Statul de funcții didactice nr. 33804/19.09.2017 –Programul de masterat ,,Relații 

și organizații internaționale în dreptul contemporan”. 

 14. Se aprobă Statul de funcții didactice nr. 33772/13.09.2017 –Programul de masterat ,,Drept 
administrativ”. 

15.Se aprobă Statul de funcții didactice nr. 33767/13.09.2017 –Programul de masterat ,,Științe 

penale”. 



  

16.Se aprobă Statul de funcții didactice nr. 33766/13.09.2017 –Programul de masterat 

,,Dreptul afacerilor” 

17.Se aprobă Statul de funcții didactice nr. 33811/19.09.2017 –Programul de masterat 
,,Cercetări criminalistice aplicate” 

 
     Facultatea de Pompieri 

18. Se aprobă Statul de funcții didactice nr. Nr. 44190/19.09.2017– Departamentul de 

Inginerie și situații de urgență. 

19. Se aprobă Statul de funcții didactice nr. 44168/18.09.2017 – Programul de masterat 
”Managementul situațiilor de urgență” 

20. Se aprobă Statul de funcții didactice nr. 44170/18.09.2017 – Programul de masterat 

”Ingineria securității la incendiu” 

 
 

Facultatea de arhivistică 
           21.Se aprobă Statul de funcții didactice nr. 49107/13.09.2017 – Departamentul de arhivistică-

istorie. 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111743 din 19.09.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 19 septembrie 2017 s-a prezentat spre Discuții/Modificarea 

Metodologiei privind acordarea gradațiilor de merit, conform noilor prevederi legale din 

domeniu. 
 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se desemnează SACIM ca entitate care, până la data de 11 octombrie 2017 să înainteze Senatului 
universitar un proiect referitor la modificarea metodologiei în vigoare sau adoptarea alteia, conform 

noilor prevederi legale din domeniu. 

 
2. Între 12 și 20 octombrie Senatul universitar va modifica metodologia în vigoare sau va elabora alta, 

conform proiectului de la pct.nr.1. 
 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111752 din 26.09.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 26 septembrie 2017 s-au prezentat: Aprobarea Statului 

de funcții al Școlii Doctorale Drept, conform solicitării nr. 60689 din 25.09.2017, aprobarea 

Statului de funcții al Școlii Doctorale OPSN, conform solicitării nr. 60690 din 25.09.2017, 

precum și aprobarea Statului de funcții al CNAI nr. 55227 din 25.09.2017. 

 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă următoarele documente: 

 
1.Statul de funcții didactice al Școlii Doctorale Drept, conform solicitării nr. 60689 din 

25.09.2017. 

 

2. Statul de funcții didactice al Școlii Doctorale OPSN, conform solicitării nr. 60690 din 

25.09.2017. 

 
3. Statul de funcții didactice al Colegiului Național de Afaceri Interne nr. 55227 din 

25.09.2017. 

 
 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111753 din 26.09.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 26 septembrie 2017 s-a prezentat spre dezbatere: 

Aprobarea prorogării termenelor de prezentare a ofertei educaționale și  de înscriere la 

examenul de admitere pentru Cursul Postuniversitar de Managementul Strategic al Securității 

Publice - CNAI. 

 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 
1. Se aprobă prorogarea termenelor de prezentare a ofertei educaționale și  de înscriere 

la examenul de admitere pentru Cursul Postuniversitar de Managementul Strategic al 

Securității Publice - CNAI. 

 
2. HSU nr. 111691 din 04.08.2017 se va modifica și completa cu celeritate. 

 
 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111754 din 26.09.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 26 septembrie 2017 s-a prezentat spre dezbatere: 

Aprobarea cifrei de școlarizare pentru CNAI, în anul universitar 2017-2018. 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă cifra de școlarizare pentru Cursurile postuniversitare organizate de 

către Colegiul Național de Afaceri Interne în anul universitar 2017-2018, conform 

adresei CNAI cu nr. 55227 din 25.09.2017. 
 
 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111755 din 26.09.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 26 septembrie 2017 s-a prezentat spre dezbatere: 

Aprobarea listei cadrelor didactice sau a invitaților pentru CNAI, în anul universitar 2017-2018. 
 
 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Se aprobă lista cadrelor didactice sau a invitaților pentru CNAI, în anul universitar 2017-

2018, cu posibilitatea încheierii contractelor civile de furnizare de servicii, conform solicitării 

CNAI nr. 55222 din 25.09.2017. 

 
 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111756 din 26.09.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 26 septembrie 2017 s-a prezentat spre dezbatere: 

Aprobarea redistribuirii numărului de locuri bugetate neocupate la programul de studii 

universitare de masterat din cadrul Facultății de Stiințe Juridice și Administrative. 
 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă redistribuirea numărului de locuri bugetate neocupate la programul de studii 

universitare de masterat din cadrul Facultății de Stiințe Juridice și Administrative, astfel:. 

 

- 3 locuri finantate de la buget pentru programul Managementul 

resurselor umane în sistemul autorităților de ordine publică; 

- 2 locuri finanțate de la buget pentru programul  Dreptul afacerilor; 

- 1 loc finanțat de la buget pentru programul Drept administrativ. 
 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111763 din 28.09.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 28 septembrie 2017 s-a prezentat Aprobarea Statelor 

de funcții didactice – Facultatea de Jandarmi și Aprobarea Statelor de funcții didactice -PSUM 

Facultatea de Poliție. 

 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă următoarele State de funcții didactice: 

 

Facultatea de Jandarmi 

 

1.Statul de funcții didactice nr. 38357/26.09.2017 – Departamentul de Jandarmi; 

2. Statul de funcții didactice nr. 38358/26.09.2017 – Departamentul de Pregătire Generală. 

 

       PSUM – Facultatea de Poliție 

 

1. Statul de funcții didactice nr. 25313/25.09.2017 – Comunicare socială proactivă a poliției; 

2. Statul de funcții didactice nr. 25317/25.09.2017 – Managementul investigării fraudelor; 

3. Statul de funcții didactice nr. 25314/25.09.2017 – Managementul activităților de ordine 

publică și siguranță națională; 

4. Statul de funcții didactice nr. 25318/25.09.2017 – Managementul cooperării polițienești 

internaționale; 

5. Statul de funcții didactice nr. 25315/25.09.2017 – Managementul activităților 

informative; 

6. Statul de funcții didactice nr. 25316/25.09.2017 – Poliție Judiciară; 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111764 din 28.09.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 28 septembrie 2017 s-a prezentat Aprobarea 

propunerii redistribuirii unui loc bugetat rămas neocupat la PSUM Managementul Cooperării 

Polițienești Internaționale, în cadrul unui alt PSUM al Facultății de Poliție. 

 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Se aprobă redistribuirea unui loc bugetat rămas neocupat de la PSUM Managementul 

Cooperării Polițienești Internaționale, în cadrul PSUM Managementul Investigării Fraudelor. 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111766 din 28.09.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 

 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 28 septembrie 2017 s-a prezentat Proiectul de Regulament 

privind organizarea și desfășurarea programelor de studii universitare de masterat în Academia de Poliție. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 

1. Se aprobă Proiectul de Regulament privind organizarea și desfășurarea programelor de 

studii universitare de masterat în Academia de Poliție, 2017-2018, conform anexei. 

           2. Actualizarea denumirii instituțiilor sau a actelor normative, îndreptarea erorilor materiale, 

corectarea erorilor gramaticale, așezarea în pagină etc.,se realizează de către structura inițiatoare. 

 3. Documentul se publică pe site-ul instituției. 

 

 

 
PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 
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P R O I E C T 

R E G U L A M E N T 

privind organizarea şi desfăşurarea 

programelor de studii universitare de masterat 

în Academia de Poliţie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti 

- 2017 - 



 

 

 

Cuprins 

 

 

Capitolul I: Dispoziţii generale 

Capitolul II: Derularea programului de studii universitare de master 

Capitolul III: Dobândirea și pierderea calității de student-masterand 

 

Capitolul IV: Drepturile și obligaţiile masteranzilor 

 

Capitolul V: Taxele de studii 

 

Capitolul VI: Dispoziţii finale 

 

Anexa nr. 1: Model contract locuri cu taxă pentru studii universitare de master  

 

Anexa nr.2: Model contract locuri bugetate pentru studii universitare de master  

 

Anexa nr.3:  Ghidul Metodologic privind elaborarea şi prezentarea lucrării de 

disertaţie 

 

Anexa nr.4: Coperta 

 

Anexa nr.5: Pagina de gardă 

 

Anexa nr.6: Declaraţie de onestitate 

 

 

 



Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

 

Art. 1 

(1) Prezentul Regulament defineşte principiile şi regulile care stau la baza 

organizării şi funcţionării procesului de învăţământ pentru studiile universitare de 

masterat (ciclul II de studii universitare) utilizând sistemul de credite transferabile şi 

fiind elaborat conform Cartei Universitare a Academiei de Poliţie şi prevederilor 

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; 

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

masterat; 

-  Hotărâre Guvernului nr.117/2017 privind domeniile şi programele de studii 

universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi 

în anul universitar 2017– 2018;  

-  OMENCS nr. 3775/16.05.2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la 

studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar 

cu bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate; 

-  OMENCS nr. 3922/02.06.2016 privind şcolarizarea românilor de pretutindeni, cu 

domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani şi Diaspora, în 

învăţământ superior de stat şi particular din România, la programe de studii 

acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017; 

- OMECTS nr. 6000/15.10.2012 privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la 

studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-  OMENCS nr. 37480/09.05.2016 privind aprobarea regulamentului de organizare 

şi funcţionare a Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; 

-  OMENCS nr. 6121/2016 din 20 decembrie 2016  privind aprobarea Metodologiei 

de recunoaştere a actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar 

eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate; 

- OMENCS nr. 6125/2016 din 20 decembrie 2016  privind aprobarea Metodologiei-

cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație; 

-  Instrucţiunile nr.45 din 8 mai 2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică 

din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 

 

 

 

Art. 2 



(1) Regulamentul stabileşte cadrul organizatoric de desfăşurare a studiilor 

universitare de masterat, condițiile de evaluare/notare, regulile de întrerupere / 

reînmatriculare / transfer, precum şi modalitatea de finalizare a studiilor.  

(2) Prezentul Regulament stabilește Ghidul Metodologic privind elaborarea şi 

prezentarea lucrării de disertaţie (Anexa nr.3 din prezentul Regulament).  

 

Art. 3 

(1) Studiile universitare de masterat desfășurate în Academia de Poliţie ,,Alexandru 

Ioan Cuza” (denumită, în continuare, Academia), asigură aprofundarea în domeniile  

studiilor universitare de licenţă sau într-un domeniu apropiat, sau obținerea de 

competențe complementare în alte domenii, precum și dezvoltarea capacităților de 

cercetare științifică.   

(2) Academia are calitatea de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de 

Masterat (I.O.S.U.M.), potrivit H.G. nr. 294/21.03.2007 privind organizarea şi 

funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi ordinelor  M.E.N. 

(3) În Academie se organizează concurs de admitere la programele de studii 

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

studii universitare de masterat: 

a) Drept; 

b) Ordine publică şi siguranţă naţională; 

c) Inginerie civilă şi instalaţii; 

d) Istorie. 

(4) Academia organizează două tipuri de programe de studii universitare de 

masterat: 

a) profesionale, orientate preponderent spre formarea competenţelor profesionale 

specializate care completează competenţele profesionale de bază obţinute prin 

programele de licenţă. 

b) de cercetare, orientate preponderent spre formarea competenţelor de cercetare 

ştiinţifică şi care creează, în special, premisele accesului la studiile universitare de 

doctorat. 

 

Art. 4 

(1)  În cadrul unui domeniu de studii universitare de masterat acreditat sau autorizat 

provizoriu, programele de studii pentru care se organizează admitere sunt stabilite 

anual de către Senatul universitar, cu avizul Consiliului Facultății/similar, la 

propunerea directorului de program, în acord cu principalul beneficiar - Ministerul 

Afacerilor Interne şi sunt comunicate publicului prin ”Oferta educaţională”, în 

condiţiile legii.  

(2) În ”Oferta educaţională” pot fi cuprinse deopotrivă programe de studii dedicate 

personalului încadrat în sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională, cât şi 

programe de studii în sistem deschis, accesibile tuturor, în condiţiile legii. 

(3) Programele de studii universitare de masterat care pot fi urmate şi de către 

persoane din afara sistemului de ordine publică şi siguranță naţională, vor purta 

menţiunea ,,accesibil şi candidaţilor din afara sistemului de ordine publică și 

siguranță națională”. 



 

Art. 5 

 (1) Introducerea de noi programe de studii, precum şi suspendarea sau încetarea 

unui program de masterat se stabilesc de către Senatul Academiei. 

(2) Programele de studii universitare de masterat se desfăşoară în cadrul facultăţilor 

sau departamentelor/centrelor universitare. 

 

Art. 6 

(1) Academia poate organiza programe de studii universitare de masterat la forma de 

învăţământ cu frecvenţă şi forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.  

(2) Programele de studii universitare de master reprezintă al II-lea ciclu de studii 

universitare şi se finalizează prin nivelul 7 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al 

Calificărilor. Acestea au o durată normală de 1-2 ani şi corespund unui număr minim 

de credite de studii transferabile, cuprins între 60 şi 120. Pentru profesii 

reglementate prin norme, recomandări sau bune practici europene, ciclul I şi ciclul II 

de studii universitare pot fi oferite comasat, într-un program unitar de studii 

universitare cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani, la învăţământul cu frecvenţă, în 

condiţiile prezentei legi, diplomele obţinute fiind echivalente diplomei de master. 

(3) Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de 

lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este 

echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate. 

 

Art. 7 

(1) Programele de studii universitare de masterat organizate de Academie pot fi 

urmate în regim de finanțare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă.  

(2) Numărul de locuri în regim de finanțare de la bugetul de stat sau în regim cu 

taxă, pentru fiecare program de studii în parte, este prevăzut în Oferta educaţională a 

Academiei.  

(3) Numărul locurilor în regim cu taxă se stabilește anual de Senatul universitar,  în 

funcţie de costurile specifice şcolarizării, în condiţiile legii. 

(4) Cuantumul taxelor de școlarizare se stabilește de Consiliul de Administrație și 

este  aprobat de Senatul universitar. 

(5) Numărul de locuri în regim de finanțare de la bugetul de stat aprobat de către 

Ministerul Afacerilor Interne se repartizează pe fiecare program de masterat prin 

hotărârea Senatului universitar. 

 

Art.8 

Personalul Academiei beneficiază de o reducere în cuantum de 50% a taxei de 

şcolarizare pentru un singur program de masterat, în urma unei declarații pe proprie 

răspundere cum că nu a mai beneficiat de această reducere. 

 

 

 

Art. 9 



(1) Studiile universitare de masterat se desfăşoară pe baza unui contract de studii 

încheiat între studentul - masterand şi Academie, unde sunt prevăzute drepturile şi 

obligaţiile fiecărei părţi, astfel încât să fie realizate cerinţele de asigurare a calităţii.  

(2) Un student-masterand poate beneficia de finanţare de la buget, pentru un singur 

program de studii de masterat. 

(3) Prestațiile educaționale se realizează de către cadre didactice titulare sau 

asociate, în regim de plată cu ora, pe baza unui contract încheiat între Academie și 

aceștia din urmă, în condițiile legii.  

 

Art.10  

Programele de studii universitare de masterat se pot organiza la forma de învăţământ 

cu frecvenţă (IF) și cu frecvență redusă (IFR) cu o durată normală de 1-2 ani şi 

corespund unui număr minim de credite de studii transferabile, cuprins între 60 şi 

120, fiecărui semestru corespunzându-i un număr de 30 de credite de studiu 

transferabile. 

 

Art. 11  

La programele de studii universitare de masterat creditate cu un număr de 60 sau 90 

ECTS se pot înscrie numai absolvenţii ciclului I (de licenţă) care au obţinut în urma 

absolvirii un minim de 240 ECTS, astfel încât durata totală cumulată a ciclului I 

studii universitare de licenţă şi durata ciclului II studii universitare de masterat, să 

corespundă obţinerii a cel puţin 300 de credite de studiu transferabile. 

 

Art.12  

Studiile universitare de masterat asigură:  

(a) aprofundarea cunoştinţelor în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu 

apropiat;  

(b) dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică;  

(c) obţinerea de competenţe complementare;  

 

Art.13  

Cunoştinţele generale, cunoştinţele de specialitate, competenţele generale, 

competenţele de specialitate, abilităţile cognitive prevăzute de lege se stabilesc prin:  

(a) reglementări proprii fiecărui domeniu;  

(b) regulamentul de studii universitare de masterat;  

(c) programe analitice ale disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul II 



DERULAREA PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

 

1. ORGANIZAREA STUDIILOR  

Art. 14 

(1) Studiile universitare de masterat se desfăşoară, de regulă, în Limba Română, 

conform ofertei educaţionale a Academiei.  

(2) Programele de studii se pot desfăşura într-o limbă de circulaţie internaţională sau 

într-o limbă stabilită de părţi, în cazul acordurilor internaționale încheiate de 

Academie.  

 

Art. 15 

(1) Durata studiilor universitare de masterat la formele de învăţământ cu frecvenţă şi 

cu frecvenţă redusă este aceeaşi, inclusiv sub aspectul exprimării acesteia în credite 

transferabile. 

(2) Structura şi conţinutul programului de pregătire sunt aceleaşi pentru toate 

formele de învăţământ.  

(3) Planurile de învăţământ pentru toate formele de pregătire sunt aprobate de 

Senatul universitar, în conformitate cu prevederile legale şi Carta universitară.  

 

Art. 16 

(1) Fiecare program de studii universitare de masterat are un Coordonator/ Director 

de program, stabilit de departamentul / centrul în cadrul căruia se organizează 

programul de masterat şi aprobat/înlocuit de către consiliul facultăţii/centrului.  

(2) Directorul programului de masterat trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de 

lector universitar şi titlul ştiinţific de doctor. Acesta coordonează desfăşurarea 

procesului de învăţământ, în concordanţă cu reglementările şi exigenţele din 

Academie.  

(3) Directorul programului de masterat promovează programul în perioada 

premergătoare admiterii, răspunde de desfăşurarea examenului de admitere, sprijină 

activităţile didactice şi de cercetare, coordonează alocarea temelor de cercetare 

semestrială şi a temelor pentru lucrarea de disertaţie şi comisia de susţinere a 

disertaţiei.  

(4) Înainte de începerea anului universitar, directorul programului de masterat pune 

la dispoziția Secretariatului facultății/similar o copie a dosarului programului de 

studii universitare de masterat pentru noua serie de cursanți. Dosarul va conține 

copiile următoarelor documente, în forma avizată și aprobată:  

-prezentarea generală a programului de studii universitare de masterat/nota de 

fundamentare a programului de masterat; 

-plan de învățământ si lista cu disciplinele predate în cadrul programelor de studii 

-statul de functii didactice pentru anul universitar ce urmeaza 

-descrierea programului de studii prin competențe profesionale si competențe 

transversale 

-stabilirea corelatiilor dintre competentele profesionale si competentele transversale 

si ariile de continut, disciplinele de studiu si creditele alocate 



-descrierea calificarii obtinute 

-structura studiilor universitare de masterat pentru seria ce urmeaza sa inceapa 

cursurile 

-lista coordonatorilor de lucrari de disertatie 

-lista conducatorilor de doctorat care predau în cadrul studiilor masterale 

-model supliment la diplomacompletat pentru seria ce urmeaza 

-alte documente, daca se impune 

(5) Directorul programului de masaterat va aduce la cunostinta Secretariatului 

facultatii orice modificare a continutul documentelor din dosarul de masterat. 

 

Art. 17 

(1) Fiecare program de masterat are un secretar, cadru didactic/instructor militar, de 

ordine şi de securitate publică, din departamentul care gestionează disciplinele cu 

ponderea cea mai mare în cadrul programului, desemnat de Consiliul 

Departamentului.  

(2) Atribuțiile secretarului programului de masterat:  

a. sprijină, conform competențelor, activitatea Directorului de program;  

b. întocmește pontajele lunare ale activităților didactice prestate în regim de plată 

cu ora, le înaintează spre avizare directorului de program și directorului de 

departament, le supune aprobării decanului facultății și le înaintează Serviciului 

financiar 

c. pune la dispoziția studentilor-masteranzi contractele de studii în vederea 

completării și semnarii de către aceștia și le transmite spre avizare instituțională  

d. ține evidența masteranzilor la activitățile didactice și de cercetare 

e. facilitează comunicarea între studentii-masteranzi și corpul profesoral în limitele 

competențelor 

f. păstrează cataloagele de examen și le predă secretariatului facultății la sfârșitul 

programului de masterat 
g.  înmânează masteranzilor documentele necesare achitării taxelor de școlarizare, ține evidența 

achitării taxelor și păstrează un exemplar al chitanțelor și le predă secretariatului 

facultății/centrului la finalizarea studiilor. 

    h.urmărește derularea contractului de studii. 

 

Art.18 

Activităţile aplicative (laborator, lucrare practică, seminar, proiect etc) pot fi 

acoperite şi de către alte cadre didactice, având titlul ştiinţific de doctor în domeniul 

programului de studii universitare de masterat sau în specializarea disciplinelor. 

 

Art. 19  

(1) Programul de studii de masterat se desfăşoară pe baza planului de învăţământ 

elaborat de departament, avizat de consiliul facultăţii/centrului şi aprobat de Senatul 

universitar.  

(2) Planul de învăţământ cuprinde discipline de cunoaştere avansată în cadrul 

domeniului de 



studii universitare de masterat şi module de pregătire complementară necesare 

pentru o inserţie rapidă a absolventului pe piaţa muncii.  

 

Art. 20  

(1) Planurile de învăţământ conţin : 

a) după categoria formativă: - discipline fundamentale, discipline de domeniu, 

discipline de specialitate și discipline complementare 

b)  după opționalitate - discipline obligatorii, discipline opţionale (la alegere) şi 

discipline facultative.  

(2) Consiliile facultăţilor pot decide condiţionări pentru unele discipline (un student 

nu poate parcurge o disciplină dacă nu a obţinut creditele la disciplinele care 

condiţionează participarea la aceasta). În cazul existenţei unor asemenea 

condiţionări, se va întocmi o listă cu disciplinele condiţionate, care constituie anexă 

a planului de învăţământ al programului de studii respectiv. 

 

Art. 21  

Numărul total de credite de studiu transferabile atribuite disciplinelor obligatorii şi 

opţionale aferente unui semestru de studii precum și numărul de ore/săptămână vor 

fi cele prevăzute de standardele ARACIS in vigoare la momentul derularii 

programului de masterat.  

 

Art. 22  

(1) Academia se poate asocia cu alte instituţii de învăţământ superior, din ţară sau 

străinătate, pentru a realiza programe de studii universitare de masterat, în 

cooperare.  

(2) Condiţiile minime necesare pentru asociere, sunt:  

a) ambele instituţii să aibă dreptul legal de a organiza studii universitare de masterat;  

b) ambele instituţii să aplice sistemul de credite transferabile;  

c) ambele instituţii să aibă implementat un sistem de asigurare a calităţii.  

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), pe baza unui acord scris între instituţiile 

organizatoare implicate, masterandul îşi poate desfăşura activitatea alternativ în 

ambele instituţii. Recunoaşterea stagiilor efectuate se face în conformitate cu 

regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de masterat al 

instituţiei care a înmatriculat masterandul.  

 (4) Acordul prevăzut la alin. (3) cuprinde cerinţele organizării şi desfăşurării 

masteratului în fiecare dintre cele două instituţii, în concordanţă cu rolul asumat în 

cadrul programului comun de studii şi cu legislaţia specifică din fiecare ţară, în cazul 

unui acord / parteneriat internaţional.  

(5) Dacă acordul  prevăzut la alin. (3) este încheiat cu instituții de învățământ 

superior din alte state, atunci acordul va prevedea obligatoriu recunoaşterea 

reciprocă a titlului ştiinţific de MASTER, de către autorităţile de resort din cele 

două ţări, pe baza competenţelor acestora şi în conformitate cu prevederile legale din 

fiecare ţară.  

 

Art. 23 



Accesul masteranzilor în sediul Academiei, se face pe baza Legitimaţiilor eliberate 

de Secretariatele Facultăţilor/similar şi pe baza documentelor de identitate ( carte de 

identitate, buletin, paşaport, legitimaţie M.A.I.), prezentate la punctul de control 

acces. 

 

Art. 24 

Frecvenţa masteranzilor la activităţile didactice se înregistrează într-un catalog / 

tabel de prezență, centralizat la secretariatul facultății/centrului.  

 

2. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ  

Art. 25 

(1) Programul de pregătire al masterandului trebuie să conţină şi o componentă de 

cercetare ştiinţifică, în concordanţă cu specificul domeniului de studii universitare 

de masterat.  

(2) Masterandul realizează activitatea de cercetare ştiinţifică individual sau în echipe 

de cercetare ştiinţifică din care pot face parte şi alţi masteranzi, doctoranzi, cadre 

didactice şi cercetători. 

 

Art. 26 

(1) Programul de cercetare ştiinţifică se poate desfăşura în cadrul Academiei sau în 

cadrul altor instituţii de învăţământ superior, partenere în programul de masterat, în 

conformitate cu acordul încheiat între instituţii.  

(2) Rezultatele cercetării ştiinţifice realizate pot fi valorificate de masterand la 

realizarea lucrarii de disertaţie. 

 

Art. 27 

(1) Masterandul poate solicita motivat schimbarea temei din programul de cercetare 

şi a titlului lucrării de disertaţie, o singură dată în timpul studiilor universitare de 

masterat.  

(2) Schimbarea temei programului de cercetare şi a titlului lucrării de disertaţie se 

aprobă de decanul facultăţii / directorul centrului, în cadrul aceluiaşi domeniu în 

care a fost înmatriculat masterandul şi nu implică modificarea duratei ciclului de 

studii universitare de masterat.  

(3) În cazul programelor comune de studii, schimbarea temei programului de 

cercetare se face cu acordul ambelor instituţii organizatoare. 

 

 

3. EVALUAREA  

Art. 28  

(1) Evaluarea pregătirii profesionale a studenţilor - masteranzi pe parcursul derulării 

programului de studii, se face conform planurilor de învăţământ şi programelor 

analitice ale fiecărei discipline, sub formă de examen, proiect sau colocviu, şi are loc 

în sesiunile stabilite în conformitate cu structura anului universitar. 



(2) Succesul academic al unui masterand pe parcursul unui program de studii este 

determinat prin evaluări periodice sumative, prin evaluarea continuă, precum şi prin 

susţinerea disertaţiei la finalizarea studiilor. 

 

Art. 29 

(1) Într-un an universitar sunt prevăzute, de regulă, trei sesiuni de examen (de iarnă, 

vară şi de restanţe). 

(2) Formele evaluării prin verificare pe parcursul derulării programului se comunică 

la începutul semestrului în care se studiază disciplina respectivă. 

 

Art. 30  

(1) Rezultatele evaluării la o disciplină din planul de învăţământ, se apreciază cu 

note de la 1 la 10. Evaluarea are loc în cursul semestrelor, după parcurgerea fiecărei 

discipline.  

(2) O disciplină se consideră promovată dacă cel evaluat obţine cel puţin cu nota 5 

(cinci).  

 

Art. 31   

(1) Pentru fiecare disciplină prevăzută în planul de învăţământ, care se încheie cu 

evaluare, se atribuie de regulă, un număr de credite de studii transferabile. 

(2) Pentru promovarea în anul următor de studiu, fiecare student trebuie să 

acumuleze un minim de credite stabilit de facultate din cele alocate anului în care 

este înmatriculat. 

(3) Recunoaşterea creditelor obţinute de masteranzi la alte universităţi din ţară sau 

din străinătate se face în conformitate cu Regulamentul de recunoaştere a 

perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul mobilităţilor în Academia 

de Poliţie. 

 

Art. 32  

(1) Volumul şi nivelul cunoştinţelor necesare pentru promovarea examenelor sunt 

stabilite prin fişele disciplinelor respective. 

(2) Ziua şi ora susţinerii examenelor, pentru toate formele de învăţământ, se 

stabilesc de către secretariatul facultății/centrului, după consultarea 

coordonatorului/directorului de program. 

(3) Programul se stabileşte pe grupe şi se aduce la cunoştinţa studenţilor cu cel puţin 

5 zile înaintea începerii sesiunii de examene. 

(4) Pentru sesiunea de restanţe, programarea examenelor se face până la terminarea 

sesiunii a II–a şi se afişează pe site-ul Academiei. 

(5) Comisia de examen este formată, de regulă, din: președinte  - 

coordonator/director de program sau cadrul didactic titular, membru ce are gradul 

didactic minim lector/șef de lucrări și secretar, cu aprobarea consiliului 

facultăţii/centrului.  

 

Art. 33 



 (1) Examenele restanțe pot fi susţinute numai la datele când examenele la 

disciplina/ disciplinele restantă/e sunt programate de către facultate. Facultăţile pot 

decide organizarea unei sesiuni suplimentare pentru anul terminal, cu cel puţin 5 zile 

înainte de examenul de disertaţie. 

(2) Studentul trebuie să aibă acumulat numărul total de credite aferent programului 

de studii în momentul înscrierii pentru susţinerea examenului de disertaţie. 

 

Art. 34 

Studenţii – masteranzi se pot prezenta la examen de cel mult trei ori la fiecare 

disciplină (sesiunea curentă, sesiunea de restanţe, sesiunea de reexaminări), 

prevăzută în planul de învăţământ, pentru anul universitar respectiv. 

 

 

4. FINALIZAREA STUDIILOR  

 

Art. 35  

(1) Programele de studiiuniversitare de masterat, organizate în baza legii 

nr.288/2004, cu modificările și completările ulterioare, se finalizează cu examen de 

disertație ce constă  în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie. 

(2) Lucrarea de disertaţie cuprinde principalele rezultate originale obţinute în 

activitatea de cercetare a masterandului, şi este elaborată în conformitate cu Ghidul 

Metodologic privind elaborarea şi prezentarea lucrării de disertaţie (Anexa nr.3 din 

prezentul Regulament) aprobat de senatul universitar și publicat pe site-ul web al 

Academiei. 

 

Art. 36  

(1) Înscrierea la examenul de disertaţie este condiţionată de alegerea temei lucrării 

de disertaţie şi de stabilirea conducătorului ştiinţific.   

(2) Conducătorului ştiinţific este cadru didactic titular/asociat cu gradul didactic 

minim de lector universitar/șef de lucrări, care a desfăşurat activităţi didactice la 

programul respectiv de studii universitare de masterat.  

 

Art. 37  

(1) Departamentele sunt obligate să stabilească propunerile cu titlurile temelor 

lucrărilor de disertaţie şi conducătorii ştiinţifici şi să le aducă la cunoştinţa 

masteranzilor prin afişare, în primele 30 zile de la începerea anului universitar 

terminal. 

(2) Aprobarea listei temelor de disertație se face de către directorul de program, iar 

alocarea lor către studenți se face de către conducătorul științific pe baza unei cereri 

de alegere a temei. 

(3) Tema lucrării de disertaţie se stabileşte de către conducătorul lucrării de 

disertaţie împreună cu masterandul şi se corelează cu programul de pregătire 

universitară de masterat, cu domeniul de expertiză al conducătorului, cu programele 

şi cu politica instituţională ale Academiei de Poliţie.  

 



Art. 38  

(1) Îndrumarea studenţilor pentru elaborarea lucrării de disertaţie se face pe o 

perioadă de cel puţin şase luni.  

(2) Studentul are obligaţia să prezinte conducătorului ştiinţific lucrarea, în diverse 

stadii de elaborare.  

(3) Conducătorul / coordonatorul ştiinţific are obligaţia să ofere îndrumări de 

cercetare şi elaborare a lucrării de disertaţie şi în realizarea activităţii de 

documentare / cercetare.  

(4) În cazul în care între conducătorul ştiinţific şi studentul masterand îndrumat apar 

divergenţe de colaborare care nu pot fi mediate, directorul de program poate 

desemna un alt conducător ştiinţific, cel mai târziu cu două luni înainte de data 

susţinerii examenului de disertaţie. 

(5) Conducătorii ştiinţifici ai lucrărilor de disertaţie răspund în mod solidar cu 

autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului acestora. 

 

 

Art. 39  

(1) Lucrările de disertaţie pot avea minim 30 de pagini A4 şi trebuie să conţină: 

stadiul cunoaşterii în domeniu (sinteză din literatura de specialitate), metodologia 

cercetării, contribuţii personale, bibliografie selectivă. Tabelele, graficele, listing-

urile programelor etc. se pot constitui în anexe la lucrare.  

(2) Lucrările de disertaţie trebuie să aibă un conţinut original. Dacă se constată 

plagiatul sau falsificarea calităţii de autor al lucrării prin cumpărare/comercializare, 

absolventul va fi respins la examen şi îşi va pierde dreptul de a susţine ulterior 

examenul de disertaţie la Academia de Poliţie.  

(3) Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării 

falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de disertaţie, 

precum şi plagiatul. 

 

Art. 40 

(1) Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se face pe bază de solicitare 

scrisă, depusă la secretariatul facultăţii/centrului.   

(2) Înscrierea este condiţionată de obţinerea creditelor aferente disciplinelor 

obligatorii şi opţionale din programul formativ al masterandului.  

(3) Cererea de înscriere va fi însoţită de lucrarea disertaţie (un exemplar tipărit şi un 

exemplar pe CD),  referatul conducătorului / coordonatorului ştiinţific şi două 

fotografii format ¾ (realizate recent, pe hârtie fotografică, color). 

 

Art. 41 

Dosarele absolvenţilor din promoţiile anterioare, care solicită înscrierea la examenul 

de finalizare a studiilor trebuie să conţină în plus:  

- copia diplomei de bacalaureat (sau echivalentă);  

- copia diplomei de licenţă (sau echivalentă) – pentru studenţii care solicită 

înscrierea la examenul de disertaţie;  

- copia foii matricole/suplimentului la diplomă; 



- copia certificatului de naştere. 

 

Art. 42  

(1) În vederea susţinerii examenului de disertaţie de către masterandul pe care l-a 

îndrumat, conducătorul ştiinţific, după întocmirea referatului, va înscrie pe pagina de 

gardă a lucrării calificativul propus (admis/respins) şi îl semnează. 

(2) În cazul în care calificativul este Respins, conducătorul ştiinţific prezintă 

decanului facultăţii un referat explicativ.  

 

Art. 43 

 (1) Examenul de disertaţie constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie, 

fiind o probă orală.  

(2) Susţinerea lucrării de disertaţie este publică şi se desfăşoară în prezenţa, în 

acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului. Academia 

va asigura accesul la disertaţiile susţinute public, precum şi posibilitatea consultării 

lucrărilor în bibliotecile proprii sau prin intermediul schimburilor universitare.    

(3) Notele acordate de membrii comisiei de examen, sunt numere întregi de la 1 la 

10. Nota finală a examenului de disertaţie rezultă din media aritmetică a notelor 

acordate de membrii comisiei  

(4) Media de promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie cel puţin 6,00.     

(5) Media examenului de disertaţie se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.      

(6) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de 

disertaţie nu este publică.      

(7)Rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate.  

(8) Rezultatele se comunică prin afişare, în termen de cel mult 48 de ore de la data 

susţinerii, la avizierul facultăţii organizatoare, prin afişare la sediul instituţiei şi pe 

pagina web a Academiei.  

(9) Examenului de disertaţie îi corespund, de regulă, un număr de 10 credite de 

studii transferabile.  

 

Art. 44  

(1) Organizarea, componenţa nominală şi numărul comisiilor pentru examenul de 

disertaţie şi se stabilesc prin Dispoziţie Zilnică, la propunerea directorilor / 

coordonatorilor de programe de masterat. 

 (2) Comisiile de disertaţie se constituie din cadre didactice care deţin cel puţin 

gradul didactic de lector universitar. 

(3) Componenţa unei comisii va fi următoarea: preşedinte, 2-3 membri şi un 

secretar. 

   (2) Membrii comisiilor pentru examene nu se pot afla cu cei examinaţi sau între 

ei în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv, conform legii.     

  (3) Componenţa comisiilor pentru examenele de disertaţie se publică pe site-ul 

web al Academiei. 

(4) Conducerea Academiei și comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate 

pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor.    

 



 

Art. 45  

(1) Masteranzii care au promovat examenul de disertaţie, primesc titlul de 

MASTER în domeniul de studii absolvit şi Diploma de Master. Diploma va fi 

însoţită de suplimentul la diplomă, întocmit conform reglementărilor în vigoare. 

(2) Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor 

se eliberează de către Academie, în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.  

 

Art. 46      

(1) Până la eliberarea diplomei, dar nu mai mult de 12 luni de la data promovării, 

absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, 

adeverinţe de absolvire a studiilor.      

(2) Adeverinţa de absolvire a studiilor conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca 

şi diploma şi este necesar să conţină funcţia, numele, prenumele şi semnătura 

persoanelor responsabile din instituţia de învăţământ superior, precum şi informaţiile 

următoare:      

a) domeniul de studii universitare;      

b) programul de studii/specializarea;      

c) perioada de studii;      

d) media de finalizare a studiilor;      

e) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de 

predare, locaţia geografică, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte 

(hotărâre a Guvernului, ordin al ministrului, după caz).      

(3) În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează 

procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.      

(4) Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la 

cerere, un certificat de studii universitare eliberat de instituţia de învăţământ superior 

absolvită, care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (2), cu excepţia lit. d), care 

se va înlocui cu mediile de promovare a anilor de studii.      

 

Art. 47 

În cazul nepromovării sau neprezentării la susţinerea disertaţiei, candidatul poate 

susţine lucrarea de disertaţie, o singură dată, în sesiunile seriilor următoare de 

absolvenţi, dar nu mai târziu de 5 ani de la finalizarea studiilor și numai în cadrul 

aceluiași program de studii, sub sancţiunea exmatriculării – cu suportarea 

cheltuielilor aferente – stabilite de Senatul Academiei. Dacă şi de această dată 

masterandul - din diferite motive – nu se prezintă sau nu promovează, acesta va 

primi numai un Certificat de absolvire a programului de studii universitare şi copie a 

foii matricole. 

 

 

Art. 48 

Lucrările de disertaţie se păstrează conform nomenclatorului arhivistic. 

 

 



Art. 49 

Rectorul poate anula un examen de disertaţie, cu aprobarea Senatului Academiei, 

atunci când se dovedeşte că promovarea s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau 

prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie profesională 

universitară al Academiei de Poliţie.  

 

Art. 50 

Diplomele, Suplimentul la diplomă şi Certificatele de studii universitare eliberate în 

condiţiile legii, pentru aceleaşi programe de studii, indiferent de forma de 

învăţământ absolvită, sunt echivalente. 

 

Art. 51  Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare 

a studiilor în sesiunile programate.    

 

 

5. RETRAGEREA, EXMATRICULAREA, ÎNTRERUPEREA, 

MOBILITATEA ȘI TRANSFERUL DE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE 

MASTERAT 

 

Art.52 

Retragerea de la studii universitare de masterat se face la cerere, iar taxa achitată nu 

se restituie.  

 

Art.53 

(1) Exmatricularea are loc dacă studentul se află în una dintre următoarele situaţii:  

a) nu semnează Contractul de studii în perioada prevăzută în prezentul 

Regulament;  

b) nu promovează examenele/colocviile stabilite prin planul de învăţământ; 

c) s-a  dovedit că a încercat să promoveze examenele prin fraudă;  

d) a săvârşit abateri grave de la etica universitară și buna conduită în cercetarea 

științifică sau alte abateri disciplinare grave ori a adus prejudicii însemnate imaginii 

instituției;  

e) a solicitat, în scris, retragerea de la programul de studii unde a fost înmatriculat.  

f) nu achită taxele de şcolarizare și penalitățile de întârziere în termenele stabilite 

prin Contractul de studii şi prin prevederile cuprinse în prezentul Regulament; 

g) nu îndeplinesc sarcinile din planurile de învăţământ, în termenele stabilite de 

directorul / conducătorul programului de studii; 

h) întreprind acte de natură incompatibilă cu statutul de student - masterand al 

Academiei, în conformitate cu documentele ce reglementează activitatea 

profesională a studenţilor Academiei alte regulamente, metodologii sau proceduri 

care le sunt aplicabile.  

(2) Procedura de exmatriculare se declanşează la propunerea 

coordonatorului/directorului de program, cu avizul Consiliului Facultăţii/centrului și 

se aprobă de către Senatul Universitar. 

 



 

Art. 54 

(1) Exmatricularea se realizează prin Dispoziţia Rectorului, la propunerea 

Consiliului Facultăţii şi cu aprobarea Senatului Universitar. 

(2) În situaţiile descrise la art.57 lit. c) și h) - exmatricularea se dispune numai după 

efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. 

 

Art. 55  

(1) Decizia de exmatriculare se comunică în scris studentului în cel mult 5 zile 

lucrătoare de la data emiterii. 

(2) Contestaţiile la exmatricularea din Academie se depun în termen de 48 ore de la 

comunicarea sancţiunii, la Registratura Academiei şi se soluţionează în termen de 7 

zile.  

 

Art. 56 

Masterandul care a fost exmatriculat de la un program de studii se poate înscrie la un 

nou concurs de admitere în Academie, la începutul anului universitar, numai pe 

locurile cu taxă. 

 

Art.57 

 Reînmatricularea studenţilor se poate efectua numai la începutul anului universitar, 

într-o perioadă determinată, stabilită de Senatul Universitar, pentru o singură dată. 

 

Art. 58 

Reînmatricularea studenţilor se realizează astfel:  

a) un student-masterand exmatriculat poate fi înscris în anul al II-lea numai dacă a 

cumulat minimum 60 de credite din promovarea disciplinelor anului I;  

b) studentul va achita taxa de reînmatriculare și taxa de studii; 

c) studenţii exmatriculaţi pentru neachitarea taxei de şcolarizare se supun aceloraşi 

exigenţe de la punctele a) şi b) după parcurgerea procedurilor de reînmatriculare;  

d) studiile efectuate în cadrul programului de studii întrerupt ca urmare a 

exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică şi deontologie 

universitară nu pot fi recunoscute în cazul unei noi înmatriculări.  

 

Art.59 

(1) Măsura reînmatriculării se aplică în condiţiile prezentului regulament, prin 

Dispoziţia Rectorului, la solicitarea Consiliului Facultăţii, pe baza propunerii 

Directorului / Coordonatorului de program, cu aprobarea Senatului Academiei. 

(2) Reînmatricularea se aprobă doar dacă cel exmatriculat nu a săvârşit abateri 

disciplinare grave, nu a fraudat la examenele de evaluare, nu a plagiat sau nu a 

săvârşit infracţiuni, cu condiția ca programul de studii de masterat respectiv să mai 

fie deschis.  

(3) Pentru reînmatriculare este necesară completarea unui cereri din partea 

masterandului, precum şi îndeplinirea şi achitarea tuturor obligaţiilor didactice şi a 

datoriilor financiare către Academie. 



 

Art.60 

(1) Întreruperea studiilor se poate realiza la cererea motivată a studentului, până cel 

târziu la începerea sesiunii, aceasta fiind aprobată de către conducerea facultăţii 

pentru cel mult două semestre (cumulat).  

(2) Întreruperea studiilor presupune asumarea de către student a tuturor 

consecinţelor care rezultă din aplicarea regulamentelor universitare privind statutul 

de student bugetat sau cu taxă.  

(3) Studenţii care au întrerupt studiile universitare de masterat au obligaţia, la 

reluarea acestora, să îndeplinească cerinţele rezultate în urma modificării planurilor 

de învăţământ. Termenul de îndeplinire a acestor cerinţe este de cel mult 3 semestre 

de la expirarea întreruperii (dacă programul de masterat mai este în desfăşurare), 

aplicându-se exigenţele Sistemului European de Credite Transferabile 

 

 Art.61 

Perioada cumulată de întrerupere a şcolarizării, în cadrul unui program de studii 

universitare de masterat, poate fi de cel mult un an, cu excepţia situaţiilor când 

masterandul beneficiază de concediu pentru creşterea copilului, în condiţiile legii, şi 

a misiunilor cu durata de peste un an. Întreruperea studiilor se aprobă de Senatul 

universitar, la propunerea Consiliului facultăţii / departamentului / centrului (în 

cazul departamentelor care nu fac parte dintr-o facultate) în care se desfăşoară 

programul de studii universitare de masterat.  

 

Art. 62 

Studenta – Masterand care nu poate continua frecventarea programului de studii 

universitare de masterat pe perioada concediului de risc maternal, a concediului 

pentru sarcină şi lăuzie şi/ori a celui pentru creşterea copilului, poate solicita 

întreruperea studiilor pentru o perioadă de maximum 2 (doi) ani şi 6 luni.  

 

Art. 63 Indiferent de motivul întreruperii / suspendării, la reluarea studiilor, 

masteranzii sunt obligaţi să se încadreze ulterior în cerinţele planului de învăţământ 

în vigoare şi să promoveze eventualele examene de diferenţă. Examenele de 

diferenţă se susţin în sesiunea curentă. 

 

Art.64 

Transferul studenţilor la studii universitare de masterat se poate efectua între 

diferitele forme de învăţământ ale aceluiaşi program de masterat (zi, FR) şi între 

programele de masterat identice din instituţii diferite.  

 

Art. 65 

Masterandul poate fi transferat la un alt program de studii în Academie sau într-o 

altă instituţie de învăţământ superior, în condițiile legii.  

 

 

Art. 66 



(1) Cererile de transfer se depun la decanatul facultăţii care gestionează programul, 

cu cel puţin 10 zile înainte de începerea anului universitar.  

(2) Cererile se depun în două exemplare, având avizul de transfer din partea 

Decanului facultăţii de unde pleacă şi a facultăţii unde se transferă, după caz.  

(3) După avizarea transferului de către decanii facultăţilor implicate, Rectorul 

Academiei poate aproba transferul şi dispune înmatricularea.  

 

 Art.67 

(1) Conducerea facultăţii care primeşte masterandul transferat va stabili, odată cu 

înmatricularea, şi eventualele diferenţe pe care va trebui să le susţină în cursul anului 

universitar curent.  

(2) Facultăţile pot fixa criterii specifice privind condiţiile de transfer (numărul 

examenelor de diferenţă, medii minime etc.).   

 

Art.68 

Toate activităţile de ordin tehnic şi administrativ privind admiterea, înmatricularea, 

exmatricularea şi întreruperea studiilor, aprobate de conducerea facultăţii sau a 

universităţii, se desfăşoară la nivelul secretariatului facultăţii, care poartă întreaga 

răspundere pentru promptitudinea, corectitudinea înscrierii datelor şi informarea 

studenţilor privind situaţia lor şcolară 

 

 

Capitolul III  

DOBÂNDIREA ȘI PIERDEREA CALITĂȚII DE STUDENT-MASTERAND 

 

1. ADMITEREA  

  

Art. 69 

Admiterea în cadrul unui program de studii de masterat organizat în cadrul 

Facultăţilor şi Departamentelor/Centrelor Academiei de Poliţie se face pe baza 

condiţiilor şi normelor stabilite prin „Regulamentul privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat ”  aplicabil, 

aprobat de Senatul Universitar, în condiţiile legii. 

 

Art. 70 

 Dobândirea calității de student-masterand se poate obține:  

- prin admitere conform articolului precedent;  

- prin reînmatricularea, în executarea unei hotărâri judecătorești definitive a 

masteranzilor exmatriculaţi;  

- în cadrul mobilităţilor, pe o perioadă limitată, de la o altă instituţie de 

învăţământ superior din ţară şi din străinătate cu care Academia are stabilite 

parteneriate şi protocoale de colaborare. 

- prin transfer de la alte instituţii de învăţământ superior de stat autorizate să 

funcţioneze provizoriu sau acreditate din România sau din străinătate; 

 



 

  

2.  ÎNMATRICULAREA  MASTERANZILOR  

 

 Art. 71 

(1) În prima zi a anului universitar, candidaţii admişi sunt înmatriculaţi în anul I, 

prin dispoziţia rectorului. Candidaţii declaraţi admişi trebuie să semneze Contractul 

de Studii în termen de 30 de zile calendaristice de la începerea programului de 

masterat. Nesemnarea contractului de studii determină pierderea dreptului câştigat 

prin concurs, studentul fiind exmatriculat. 

 (2) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol 

unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la 

specializarea/programul la care au fost admişi.  

 (3)  În cazul în care, până la înmatriculare, în perioada reglementată, un candidat 

declarat admis pe locurile finanţate de la buget solicită retragerea dosarului, locul 

ocupat de acesta va fi redistribuit primului candidat declarat admis pe locurile 

finanţate prin taxe de şcolarizare, care a promovat examenul, a optat pentru finanţare 

de la buget pentru programul de studii la care a fost declarat admis şi are dreptul să 

beneficieze de finanţare de la bugetul de stat.  

 (4) În cazul în care au fost ocupate toate locurile de la  taxă de către candidații 

care au optat pentru taxă, locul eliberat la buget va fi ocupat de către primul candidat 

declarat respins, la buget. 

 (5) În cazul în care, la programul mai sus menţionat nu există candidaţi cu 

opţiuni eligibile, locul rămas disponibil va fi redistribuit către alte programe 

gestionate de aceeași facultate, cu aprobarea senatului universitar.  

 

 Art. 72 

 (1) Înscrierea masterandului în registrul matricol se face pe baza dosarului 

personal de admitere ce a fost depus la Comisia tehnică/secretariat tehnic din cadrul 

facultăților în perioada înscrierii  

 (2) În perioada şcolarizării dosarul personal se poate completa, după caz, cu 

următoarele documente:  

• actele necesare pentru acordarea burselor (pentru fiecare semestru în care a obţinut 

bursă);  

• actele prin care i s-au acordat anumite drepturi (întreruperi de studii, refaceri de 

discipline, diferenţe – dacă este cazul);  

• dovezi de achitare a taxelor stabilite potrivit art.7 alin.4;  

• recompense /sancţiuni primite pe parcursul programului de studii”;  

 (3) După finalizarea studiilor o parte din documentele absolvenților, potrivit 

actelor normative în vigoare, se depune la Biroul Acte Studii pentru întocmirea 

actelor de studii, iar restul rămâne la dosarul personal care este depus la arhiva 

Academiei, prin grija secretariatelor facultăţilor.  

 



 Art. 73 

 (1) După înmatriculare, secretariatele facultăţilor eliberează masteranzilor 

legitimaţia de masterand şi carnetul de masterand, în care se vor înscrie notele de la 

examene sau de la celelalte forme de verificare pe toată durata şcolarizării.  

(2) În documentele masterandului nu sunt admise corecturi, ştersături şi înscrierea de 

date nereale, acestea constituind falsuri în acte publice şi se sancţionează ca atare.  

 (3) În cazul în care masterandul pierde documentele personale se eliberează 

duplicate, după parcurgerea prealabilă a procedurilor legale. 

 (4) În caz de transfer, întrerupere de studii, retragere definitivă sau 

exmatriculare, secretariatul facultăţii îi retrage masterandului legitimaţia şi carnetul 

de masterand, care se depun la dosarul personal, după prezentarea fişei de lichidare 

completată.  

 (5) În cazul în care masterandul nu se mai prezintă să completeze fișa de 

lichidare și /sau nu vrea să mai predea legitimația și carnetul, aceste dosumente se 

declară, din oficiu, nule. 

 

 

 

Capitolul IV 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MASTERANZILOR 

 

Art. 74  

(1) Persoana care a fost admisă la studiile universitare de masterat are calitatea de 

student şi poartă denumirea generică de masterand pe toată durata ciclului II de 

studii universitare.  

(2) Pe parcursul ciclului de studii universitare de masterat, un masterand poate opta 

pentru schimbarea formei de învăţământ, potrivit prevederilor şi clauzelor 

contractului de studii universitare de masterat. 

   (3) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două 

programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de 

învăţământ care le oferă. 

 

Art. 75 

(1) La începutul programului de studii universitare de masterat, studentul este 

obligat să completeze şi să semneze Contractul de studii (indiferent de regimul de 

studii - cu sau fără taxă), document care certifică încadrarea sa în procesul de 

învăţământ şi includerea într-o formaţiune de studii.  

(2) Prin Contractul de studii studentul se obligă să frecventeze cursurile şi să 

promoveze disciplinele asumate.  

(3) Contractul de studii nu se poate modifica sau rezilia în mod unilateral în timpul 

anului universitar.  

(4) Studentul care nu semnează Contractul de Studii în perioada stabilită este 

exmatriculat de la programul de studii  

 



Art. 76 

Masterandul are următoarele drepturi:  

a.  să beneficieze de gratuitatea învăţământului,  pe durata normală a studiilor de 

masterat ( 2- 4 semestre, după caz ) dacă este înmatriculat pe un  loc bugetat;  

b. să participe la toate activităţile didactice prevăzute în planul de învăţământ, să 

folosească spaţiile Academiei (săli de cursuri, laboratoare, săli de proiect şi seminar, 

săli de lectură, biblioteci, baze sportive) şi celelalte mijloace puse la dispoziţie de 

universitate. La cerere, masterandul poate să participe la activităţile didactice 

suplimentare, în conformitate cu prevederile Cartei Universitare şi hotărârile 

Senatului Academiei,  

c. să participe la activităţile ştiinţifice studenţeşti sau activităţile cultural-sportive, de 

orientare profesională şi consiliere în carieră organizate de Academie sau alte 

universităţi;  

d. să fie reprezentat, sau să fie ales ca reprezentant al studenţilor în structurile de 

conducere ale Academiei, după caz, în conformitate cu prevederile Cartei 

Universitare;  

e. să beneficieze de îndrumarea unui cadru didactic, în probleme de pregătire 

profesională; 

f. să participe - prin libera exprimare a opiniilor - la evaluarea activităţii la 

disciplinele de studiu parcurse, precum şi la evaluarea cadrelor didactice, în 

conformitate cu regulile stabilite de Academie; 

g. să participe, la cererea facultăţii sau din proprie iniţiativă, la organizarea 

activităţilor grupei sau anului din care face parte ( orar, planificare de verificări şi 

lucrări, cercuri ştiinţifice studenţeşti etc);  

h. să participe la activităţi formative la universităţi sau facultăţi din ţară sau din 

străinătate,  în cadrul programelor de mobilităţi tip Socrates, Erasmus, Leonardo sau 

în cadrul altor programe internaţionale specifice;  

i. să fie membru în asociaţiile profesionale studenţeşti care să-l reprezinte şi să-i 

susţină drepturile în mediul universitar şi să solicite recunoaşterea acestor drepturi 

de către Academie, în măsura în care aceste asociaţii nu încalcă prevederile Cartei şi 

regulamentelor Academiei;  

j. să obţină burse de studii, de merit, de performanţă, de ajutor social şi alte tipuri de 

burse, în conformitate cu normele interne ale Academiei;  

k. să participe la acţiuni de studiu, de cercetare sau voluntariat organizate de 

Academie sau de alte organizaţii partenere ale Academiei. 

l. să solicite, in baza unor motive intemeiate, intreruperea studiilor de masterat.  

 

 

Art. 77 

Masterandul are următoarele obligaţii:  

a. să îndeplinească toate sarcinile didactice care îi revin potrivit planului de 

învăţământ;  

b. să participe la toate activităţile didactice şi de realizare a activităţii de practică 

universitară, prevăzute în planurile de învăţământ;  



c. să respecte reglementările legislaţiei în vigoare şi cele specifice Academiei şi 

hotărârile facultăţii privind derularea activităţilor de învăţământ;  

d. să respecte prevederile Cartei universitare şi ale regulamentelor Academiei;  

e. să plătească în termenele stabilite, dacă este cazul, taxele de studii şi alte taxe 

prevăzute de lege sau de normativele interne ale Academiei;  

f. să păstreze în bune condiţiuni legitimaţia şi carnetul de student;  

g. să răspundă solicitărilor secretariatului facultăţii în problemele legate de 

activitatea sa profesională sau de organizare a activităţilor grupei sau seriei din care 

face parte;  

h. să manifeste respect faţă de membrii comunităţii universitare, să aibă o 

comportare civilizată şi să respecte normele de convieţuire ale colectivităţii din care 

face parte;  

i. să respecte normele de etică universitară;  

j. să prezinte carnetul de student la verificările pe parcurs şi la verificările finale, la 

cererea cadrului didactic;  

k.  să păstreze în bune condiţiuni toate bunurile facultăţii şi ale Academiei, aflate în 

spaţiile de învăţământ, de cazare ori în cele de petrecere a timpului liber. 

Contravaloarea prejudiciilor rezultate din degradarea sau distrugerea acestor bunuri 

se va recupera integral de la cel care le-a produs, în condiţiile legii. 

 

RECOMPENSE ȘI SANCŢIUNI  

 

Art. 78 

(1) Pentru rezultate profesionale şi ştiinţifice deosebite, masteranzilor li se pot 

acorda burse, diplome şi premii. 

(2) Masteranzii cu rezultate foarte bune în activităţile didactice şi de cercetare, 

precum şi cei care au participat cu rezultate meritorii în colective de cercetare, în 

echipele de proiect de cercetare sau care au contribuit prin activitatea şi rezultatele 

lor la afirmarea şi creşterea prestigiului Academiei, pot beneficia la propunerea 

motivată și fundamentată a directorului/coordonatorului de program de scutire de 

taxă de școlarizare pentru perioada de studii rămasă cu avizul Consiliului Facultății 

și aprobarea Consiliului de Administrație și a Senatului Universitar. 

 

Art. 79 

Pentru neîndeplinirea obligaţiilor şcolare şi încălcarea normelor disciplinare 

universitare, masterandul poate fi sancţionat cu : 

- mustrare; 

- avertisment scris;  

- exmatriculare.  

 

Art. 80 

(1) Mustrarea şi avertismentul scris se aplică de către Decan la propunerea 

Directorului programului.  



(2) Contestaţiile la mustrare sau la avertismentul scris se depun în termen de 48 ore 

de la comunicare, la sediul Facultăţii/Centrului, care le va soluționa în termen de 7 

zile. Comunicarea rezultatului se face în cel mult cinci zile. 

(3) Masterandul care a fost sancţionat cu mustrare sau avertisment scris pierde 

dreptul de a fi ales în Senatul Universităţii sau în Consiliul Facultăţii. 

 

 

Capitolul V 

TAXELE DE STUDII 

Art. 81 

(1) Pentru organizarea şi desfăşurarea programelor de studii universitare de masterat 

pot fi percepute următoarele taxe: 

  - taxă de înscriere la concursul de admitere; 

  - taxă de studii; 

  - taxă de refacere;  

  - taxă pentru repetarea anului universitar;  

  - taxă de reînmatriculare;  

  - taxă pentru susţinerea examenului de disertaţie. 

(2) Cuantumul taxelor se aprobă de către Senatul Academiei la propunerea 

Consiliului de Administraţie şi se pot modifica/actualiza până la începutul fiecărui 

an universitar, fiind afişate pe site-ul Academiei (alături de Oferta educaţională).  

(3) Dacă taxa de studii nu a fost achitată integral la începutul programului de studii, 

aceasta se poate plăti semestrial, în primele 5 zile ale fiecărui semestru. Dacă la 

expirarea acestui termen, masterandul nu a achitat taxa, din acel moment se percep 

penalizări de 0,5 % pe zi.  

(4) Dacă în decurs de 30 de zile de la începerea fiecărui semestru, masterandul nu a 

achitat integral taxa de studii, acesta va fi exmatriculat. 

 

Art. 82 

(1) Taxele de refacere se percep masteranzilor transferaţi în Academie, pentru 

disciplinele care nu au fost parcurse în cadrul programului de studii pe care l-au 

urmat sau nu pot fi echivalate. 

(2) Taxele de refacere sunt:  

- taxa de refacere a unei discipline TR 1, pentru studenţii care au maxim 2 discipline 

de refăcut; 

 - taxa de refacere a unei discipline TR 2, pentru studenţii care au mai mult de 2 

discipline de refăcut, dacă promovează anul de studii. 

(3) Taxa de refacere se plăteşte la începutul semestrului în care se reface disciplina.  

 

 

Art. 83 

Masteranzii care trebuie să refacă activităţi de diferenţă, fiind în această situaţie din 

cauza reînmatriculărilor, vor plăti taxa de refacere pentru fiecare diferenţă.  

 



 

Capitolul VI 

 DISPOZIŢII FINALE 

 

 

Art. 84 

Consiliile Facultăţilor pot introduce reglementări şi precizări proprii privind 

activitatea profesională a studenţilor-masteranzi, care nu contravin prezentului 

Regulament şi care stabilesc reguli specifice derulării programelor de master.  

 

 

Art. 85 

Prezentul Regulament a fost discut şi aprobat în Şedinţa Senatului Academiei din 

data de ........... şi intră în vigoare la data de ................ 

 

Art. 86 

Orice alte reglementări privind organizarea şi desfăşurarea programele de studii 

universitare de masterat, elaborate anterior în Academia de Poliţie îşi încetează 

aplicabilitatea odată cu aprobarea prezentului Regulament. 

 

       

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

Comisar-şef de poliţie     

Conf. univ. dr.  

      Dragoș Andrei IGNAT       

 



 

Anexa nr.1 

Model contract locuri cu taxă 

 

 Ministerul Afacerilor Interne 

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU 

IOAN CUZA” 

Aleea Privighetorilor nr.1A, Sector 1, Bucureşti 

Tel.:021.317.55.23, Fax: 021.317.55.17 

www.academiadepolitie.ro, email: 

secretar@academiadepolitie.ro 

Operator date cu caracter personal notificarea 

nr.1674,20884,20885 

FACULTATEA DE 

………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

Nr. _____________din _____________ 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, Hotărârii de 

Guvern nr.294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Legii 

nr.287/2009 privind Codul Civil, între 

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”, cu sediul în Aleea 

Privighetorilor nr. IA. sector 1 Bucureşti, reprezentată de comisar şef de poliţie, 

prof. univ. dr. Daniel Costel TORJE – Rector,  prin FACULTATEA DE 

______________, reprezentată de domnul gradul (profesional/didactic)  

________________ – în calitate de Decan al Facultăţii, denumită în continuare 

Academia 

 şi Dl/D-na…………………………………………………. având act de 

identitate seria ……….nr……………..cod numeric 

personal……………………………domiciliat (ă) în localitatea 

…………………………str………………………………, nr……, bl……., sc……, 

et……, ap……, judeţul/sectorul……..………….., tel. …………………, e-mail 

……………………… încadrat1 la (se menţionează unitatea/structura 

M.A.I./OPSNAJ)……………………………….. în funcţia de 

……………………………………., în calitate de student (ă), forma de 

învăţământ………………….., Facultatea de…………………………. din cadrul 

Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” s-a încheiat prezentul contract. 

 Art. 1. Obiectul contractului 

                                                
1 Se va completa doar dacă persoana ce încheie contractul este funcționar public cu statut special 



 Prezentul contract are ca obiect desfăşurarea activităţilor specifice 

învăţământului superior pentru studiile de masterat, reglementând raporturile dintre 

Academie şi Student, cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare, în 

concordanţă cu legislaţia în vigoare, ordinele miniştrilor de resort, prevederile Cartei 

universitare, hotărârile Senatului Academiei şi alte reglementări aplicabile şi în 

concordanţă cu Planul de învăţământ aprobat de Senatul Academiei. 

 Art. 2. Durata contractului 

 (1) Acest contract se încheie pe durata normală de şcolarizare, aşa cum este 

prevăzută aceasta în actele normative în vigoare, începând cu anul 

universitar……………………. 

 (2) Studentul care nu finalizează programul de studii în durata normală şi doreşte 

continuarea acestuia va solicita obligatoriu încheierea unui nou contract de 

şcolarizare, în condiţiile oferite de Academie la acea dată. 

 Art. 3. După absolvire şi promovarea examenului, absolventul va primi Diploma 

de master în specialitatea …………………………… şi Suplimentul la diplomă, în 

condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare la data absolvirii. 

 Art. 4. Drepturile şi obligaţiile studentului  

(1) Studentul are obligaţia să cunoască şi să respecte prevederile şi reglementările 

menţionate la art.1 şi celelalte acte normative care reglementează organizarea şi 

desfăşurarea procesului de învăţământ.  

 (2) Pe perioada şcolarizării, studentul are următoarele drepturi: 

 a) să beneficieze de prevederile Legii Educaţiei Naţionale, Cartei Academiei, 

precum şi de cele ale actelor normative şi reglementărilor în vigoare aplicabile 

învăţământului superior de ordine şi de securitate publică; 

 b) să participe la concursurile organizate de către facultate, Academie şi/sau de 

către MAI, MEN pentru ocuparea locurilor pentru burse în străinătate şi pentru burse 

de mobilitate în cadrul programelor de studii universitare de masterat în 

conformitate cu regulile creditelor transferabile; 

 c) să folosească gratuit, în procesul de învăţământ, laboratoarele, amfiteatrele, 

sălile de cursuri şi seminarii, sălile de lectură, bibliotecile, punctele informatice, 

bazele şi sălile sportive şi celelalte mijloace puse la dispoziţia sa de către Academia 

de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; 

 d) să participe la activităţi ştiinţifice studenţeşti, concursuri profesionale, 

culturale din cadrul academiei; 

 e) să primească burse şi alte forme de ajutor material în conformitate cu actele 

normative în vigoare şi în baza unor metodologii specifice aprobate de către Senatul 

Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza"; 

 f) să facă parte din organizaţii studenţeşti; 

 g) să fie reprezentat în structurile de conducere ale Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”; 

 h) să primească şi să completeze chestionarele de evaluare academice;   

 i) să i se elibereze, la cerere, documentele care să ateste calitatea de student; 

 (3) Pe perioada şcolarizării, studentul are următoarele obligaţii: 

 a) să respecte prevederile Legii Educaţiei Naţionale, Cartei Academiei şi ale 

altor reglementări emise de organismele decizionale ale academiei; 



 b) să se pregătească şi să participe activ la orele de curs, seminar şi laborator, 

precum şi la verificările periodice cerute de Sistemul Creditelor Transferabile; 

 c) să promoveze evaluările cunoştinţelor în cadrul sesiunilor prevăzute de 

Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Academia de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”; 

 d) să întocmească, să susţină şi să promoveze proiectele practice; 

 e) să-şi verifice situaţia şcolară după fiecare evaluare şi la sfârşitul fiecărui an 

universitar;  

 f) să consulte permanent pagina www.academiadepolitie.ro a instituţiei precum 

şi secţiunea acestei pagini corespunzătoare Facultăţii de 

………………………………; 

 g) să anunţe în scris Secretariatul facultăţii cu privire la orice modificare a 

datelor sale personale şi de contact (nume, domiciliu, telefon, e-mail etc.); 

 h) să manifeste comportament civic şi respect faţă de colegii de grupă, an şi 

facultate, precum şi faţă de membrii comunităţii academiei şi din afara acesteia; 

 i) să păstreze şi să utilizeze cu grijă baza materială pusă la dispoziţia lui; 

 j) să respecte regulile de prevenire şi stingere a incendiilor şi de apărare civilă; 

 k) să se legitimeze, la cerere, în spaţiile Academiei; 

 l) să achite la timp obligaţiile financiare faţă de Academie, utilizând modalitatea 

de plată stabilită de către Senatul Academiei şi Consiliul de Administraţie al 

Academiei; 

 m) să nu folosească mijloace de promovare frauduloasă a examenelor şi/sau să 

nu utilizeze surse nedeclarate, în caz contrar fiind sancţionat conform prevederilor 

Legii Educaţiei Naţionale, Cartei Academiei, precum şi de cele ale actelor normative 

şi reglementărilor în vigoare aplicabile învăţământului superior de ordine şi de 

securitate publică; 

 n) să respecte prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006; 

 o) să respecte prevederile Legii nr.8/1996 privind protecţia drepturilor de autori 

şi a drepturilor conexe; 

 Art.5. Drepturile şi obligaţiile Academiei 

(1) Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” are următoarele drepturi: 

 a) să ceară studentului să respecte prevederile actelor normative şi 

reglementărilor proprii incidente şi să-l sancţioneze în cazul constatării abaterilor de 

la acestea; 

 b) să stabilească cuantumul taxelor pentru reexaminări şi alte servicii 

universitare prin hotărâre a senatului Academiei la începutul fiecărui an universitar, 

precum şi modul de încasare al acestora; 

 c) să încaseze taxele stabilite la termenele şi în condiţiile prevăzute la lit. b); 

 d) să recupereze, în cel mai scurt timp, de la studentul vinovat de producerea 

unui prejudiciu rezultat din degradarea sau distrugerea unor bunuri aparţinând 

Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", contravaloarea acestuia. Părţile convin 

ca în această situaţie să fie aplicabile prevederile Ordonanţei de Guvern nr.121/1998 

privind răspunderea materială a militarilor şi Instrucţiunile ministrului afacerilor 

interne nr.114 din 2013. 

 (2) Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” are următoarele obligaţii: 



 a) să asigure condiţiile materiale şi logistice de desfăşurare a activităţilor 

didactice conform planului de învăţământ; 

 b) să asigure condiţiile de exercitare a drepturilor studentului, în concordanţă cu 

legislaţia în vigoare; 

 c) să facă publice, prin afişare pe pagina www.academiadepolitie.ro graficul 

desfăşurării activităţilor didactice, precum şi orice alte reglementări adoptate de 

Senatul Academiei aplicabile procesului de învăţământ şi studentului; 

 d) să acorde diplomele şi suplimentele corespunzătoare, la finalizarea studiilor. 

 Art.6. Accederea studenţilor într-un an superior de studii este condiţionată de 

promovarea tuturor disciplinelor din Planul de învăţământ, aferente anului de studiu 

anterior. 

 Art. 7. Taxa de şcolarizare este stabilită la înmatricularea în anul I de studii, 

aceasta având acelaşi cuantum, pe parcursul unui an universitar, pentru studenţii 

înmatriculaţi la aceeaşi formă de învăţământ. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan 

Cuza" poate actualiza taxa de şcolarizare, potrivit normelor interne. Taxa anuală la 

momentul semnării contractului este de ______lei. 

 Art. 8. Achitarea taxei anuale se face integral, sau în două rate egale, plătibile în 

termen 30 de zile de la data începerii cursurilor fiecărui semestru universitar. Părţile 

convin că pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă, se vor percepe 

dobânzi şi penalităţi de întârziere, având valoarea de 0,5%, pentru fiecare zi de 

întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până 

la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

 Art. 9. Plata obligaţiilor financiare ale studenţilor se face în numerar la casieria 

Academiei, caz în care la încasare se eliberează documentele contabile doveditoare. 

 Art. 10. (1) În cazul în care studentul se retrage, calitatea de student încetează pe 

baza exmatriculării la cerere. 

 (2) Exmatricularea prevăzută la alin.(1) se dispune numai după ce studentul 

restituie cărţile primite în custodie de la Biblioteca facultăţii, carnetul de student, 

legitimaţia şi cupoanele de călătorie C.F.R, precum şi orice alte bunuri primite în 

custodie. Până la exmatriculare, studentul îşi menţine calitatea împreună cu 

obligaţiile corespunzătoare; 

 (3) În situaţia exmatriculării, indiferent că a fost dispusă la cererea studentului 

sau unilateral de către Academie, taxa de şcolarizare nu se restituie. 

Art. 11. Încetarea şi rezilierea contractului: 

(1) Contractul de studii încetează la momentul finalizării studiilor; contractul de 

studii poate înceta şi înainte de acest moment, prin acordul părţilor; 

(2) Părţile convin că obligaţiile născute până la data încetării trebuie executate în 

condiţiile contractuale;  

(3) Contractul poate fi reziliat unilateral de Academie pentru neîndeplinirea 

obligaţiilor de către student. În acest caz Academia este îndreptăţită la plata de către 

student a debitelor acumulate şi/sau a unor daune materiale. Prevederile art. 5 alin. 

(1) lit. d) din prezentul contract se aplică în mod corespunzător; 

(4) Rezilierea contractului se face de drept în cazul în care studentul solicită 

retragerea de la studii sau transferul la altă instituţie de învăţământ superior. În acest 

caz universitatea este îndreptăţită la plata de către student a debitelor acumulate 

http://www.academiadepolitie.ro/


şi/sau a unor daune materiale. Prevederile art. 5 alin. (1) lit. d) din prezentul contract 

se aplică în mod corespunzător; 

(5) Părţile convin că întreruperea studiilor în conformitate cu prevederile normative 

aplicabile pentru o perioadă de minim un semestru conduce la încetarea prezentului 

contract. Reluarea studiilor după întrerupere se poate face numai după încheierea 

unui nou contract de studii în condiţiile planului de învăţământ corespunzător noului 

an de studii universitare;  

(6) Părţile convin că pe perioada întreruperii studiilor, se suspendă atât calitatea de 

student al Academiei a celui în cauză, cât şi drepturile sale şi obligaţiile corelative 

ale Academiei faţă de acesta.  

 

Art. 12. Alte clauze 

(1) În cazul apariţiei unor litigii izvorând din interpretarea, executarea sau rezilierea 

prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, părţile se vor adresa 

instanţelor competente; 

(2) Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Regulamentului 

privind activitatea profesională a studenţilor din Academia de Poliţie „Alexandru 

Ioan Cuza” pentru studiile universitare de licenţă şi ale altor acte normative ce 

reglementează activitatea studenţilor, precum şi cu dispoziţiile incidente din actele 

normative proprii Ministerului Afacerilor Interne ce sunt aplicabile Academiei; 

(3) Prin semnarea prezentului contract, studentul consimte expres la prelucrarea de 

către Academie a datelor sale cu caracter personal, inclusiv a codului numeric 

personal sau a altor date cu caracter personal având o funcţie de identificare de 

aplicabilitate generală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea sa de 

sănătate; 

(4) Prezentul contract s-a încheiat la Academie, în 2 (două) exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte contractantă. 

 

 

                                  RECTOR                               

 STUDENT 

 ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”     

   

 

 

 

 DECAN FACULTATEA DE …………………………… 

 Gradul profesional/militar, titlul academic, numele şi prenumele 

 Semnătura 

 

 

 VIZA PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENTIV 

 

 

 



     AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

     CONSILIER JURIDIC 



Anexa nr.2 

Model contract locuri bugetate 

 

 Ministerul Afacerilor Interne 

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU 

IOAN CUZA” 

Aleea Privighetorilor nr.1A, Sector 1, Bucureşti 

Tel.:021.317.55.23, Fax: 021.317.55.17 

www.academiadepolitie.ro, email: 

secretar@academiadepolitie.ro 

Operator date cu caracter personal notificarea 

nr.1674,20884,20885 

FACULTATEA DE 

………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

Nr. _____________din _____________ 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, Hotărârii de 

Guvern nr.294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Legii 

nr.287/2009 privind Codul Civil, între 

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”, cu sediul în Aleea 

Privighetorilor nr. IA. sector 1 Bucureşti, reprezentată de comisar şef de poliţie, 

prof. univ. dr. Daniel Costel TORJE – Rector,  prin FACULTATEA DE 

______________, reprezentată de domnul gradul (profesional/didactic) 

________________ – în calitate de Decan al Facultăţii, denumită în continuare 

Academia 

 şi Dl/D-na…………………………………………………. având act de 

identitate seria ……….nr……………..cod numeric 

personal……………………………domiciliat (ă) în localitatea 

…………………………str………………………………, nr……, bl……., sc……, 

et……, ap……, judeţul/sectorul……..………….., tel. …………………, e-mail 

……………………… încadrat la (se menţionează unitatea/structura 

M.A.I./OPSNAJ)……………………………….. în funcţia de  

……………………………………., în calitate de student (ă), forma de 

învăţământ………………….., Facultatea de…………………………. din cadrul 

Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” s-a încheiat prezentul contract. 

 Art. 1. Obiectul contractului 

 Prezentul contract are ca obiect desfăşurarea activităţilor specifice 

învăţământului superior pentru studiile de masterat, reglementând raporturile dintre 

Academie şi Student, cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare, în 

concordanţă cu legislaţia în vigoare, ordinele miniştrilor de resort, prevederile Cartei 



universitare, hotărârile Senatului Academiei şi alte reglementări aplicabile şi în 

concordanţă cu Planul de învăţământ aprobat de Senatul Academiei. 

 Art. 2. Durata contractului 

 (1) Acest contract se încheie pe durata normală de şcolarizare, aşa cum este 

prevăzută aceasta în actele normative în vigoare, începând cu anul 

universitar……………………. 

 (2) Studentul care nu finalizează programul de studii în durata normală şi doreşte 

continuarea acestuia va solicita obligatoriu încheierea unui nou contract de 

şcolarizare, în condiţiile oferite de Academie la acea dată. 

 Art. 3. După absolvire şi promovarea examenului, absolventul va primi Diploma 

de master în specialitatea …………………………… şi Suplimentul la diplomă, în 

condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare la data absolvirii. 

 Art. 4. Drepturile şi obligaţiile studentului  

(1) Studentul are obligaţia să cunoască şi să respecte prevederile şi reglementările 

menţionate la art.1 şi celelalte acte normative care reglementează organizarea şi 

desfăşurarea procesului de învăţământ.  

 (2) Pe perioada şcolarizării, studentul are următoarele drepturi: 

 a) să beneficieze de prevederile Legii Educaţiei Naţionale, Cartei Academiei, 

precum şi de cele ale actelor normative şi reglementărilor în vigoare aplicabile 

învăţământului superior de ordine şi de securitate publică; 

 b) să participe la concursurile organizate de către facultate, Academie şi/sau de 

către MAI, MEN pentru ocuparea locurilor pentru burse în străinătate şi pentru burse 

de mobilitate în cadrul programelor de studii universitare de masterat în 

conformitate cu regulile creditelor transferabile; 

 c) să folosească gratuit, în procesul de învăţământ, laboratoarele, amfiteatrele, 

sălile de cursuri şi seminarii, sălile de lectură, bibliotecile, punctele informatice, 

bazele şi sălile sportive şi celelalte mijloace puse la dispoziţia sa de către Academia 

de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; 

 d) să participe la activităţi ştiinţifice studenţeşti, concursuri profesionale, 

culturale din cadrul academiei; 

 e) să primească burse şi alte forme de ajutor material în conformitate cu actele 

normative în vigoare şi în baza unor metodologii specifice aprobate de către Senatul 

Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza"; 

 f) să facă parte din organizaţii studenţeşti; 

 g) să fie reprezentat în structurile de conducere ale Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”; 

 h) să primească şi să completeze chestionarele de evaluare academice;   

 i) să i se elibereze, la cerere, documentele care să ateste calitatea de student; 

 (3) Pe perioada şcolarizării, studentul are următoarele obligaţii: 

 a) să respecte prevederile Legii Educaţiei Naţionale, Cartei Academiei şi ale 

altor reglementări emise de organismele decizionale ale academiei; 

 b) să se pregătească şi să participe activ la orele de curs, seminar şi laborator, 

precum şi la verificările periodice cerute de Sistemul Creditelor Transferabile; 



 c) să promoveze evaluările cunoştinţelor în cadrul sesiunilor prevăzute de 

Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Academia de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”; 

 d) să întocmească, să susţină şi să promoveze proiectele practice; 

 e) să-şi verifice situaţia şcolară după fiecare evaluare şi la sfârşitul fiecărui an 

universitar;  

 f) să consulte permanent pagina www.academiadepolitie.ro a instituţiei precum 

şi secţiunea acestei pagini corespunzătoare Facultăţii de 

………………………………; 

 g) să anunţe în scris Secretariatul facultăţii cu privire la orice modificare a 

datelor sale personale şi de contact (nume, domiciliu, telefon, e-mail etc.); 

 h) să manifeste comportament civic şi respect faţă de colegii de grupă, an şi 

facultate, precum şi faţă de membrii comunităţii academiei şi din afara acesteia; 

 i) să păstreze şi să utilizeze cu grijă baza materială pusă la dispoziţia lui; 

 j) să respecte regulile de prevenire şi stingere a incendiilor şi de apărare civilă; 

 k) să se legitimeze, la cerere, în spaţiile Academiei; 

 l) să achite la timp obligaţiile financiare faţă de Academie, utilizând modalitatea 

de plată stabilită de către Senatul Academiei şi Consiliul de Administraţie al 

Academiei; 

 m) să nu folosească mijloace de promovare frauduloasă a examenelor şi/sau să 

nu utilizeze surse nedeclarate, în caz contrar fiind sancţionat conform prevederilor 

Legii Educaţiei Naţionale, Cartei Academiei, precum şi de cele ale actelor normative 

şi reglementărilor în vigoare aplicabile învăţământului superior de ordine şi de 

securitate publică; 

 n) să respecte prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006; 

 o) să respecte prevederile Legii nr.8/1996 privind protecţia drepturilor de autori 

şi a drepturilor conexe; 

 p) prin semnarea prezentului contract, studentul declară pe proprie răspundere că 

nu a mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru a urma un alt program 

de studii universitare de master şi se obligă să anunţe neîntârziat Academia în 

situaţia în care constată că nu mai îndeplineşte condiţiile legale pentru a beneficia de 

subvenţie pe locul bugetat pe care a fost înmatriculat. 

 (5)  Studentul este obligat să anunţe neîntârziat Academia în situaţia în care, pe 

parcursul anului de studii universitare, îşi pierde, indiferent de motive, calitatea de 

cadru activ al M.A.I/OPSNAJ avută la data începerii programului de studii 

universitare; 

 (6) Pierderea, indiferent de motive, a calităţii de cadru activ al M.A.I/OPSNAJ 

avută la data începerii programului de studii universitare conduce la pierderea 

calităţii de student prin exmatriculare, care va fi dispusă fără alte formalităţi;  

 Art.5. Drepturile şi obligaţiile Academiei 

(1) Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” are următoarele drepturi: 

 a) să ceară studentului să respecte prevederile actelor normative şi 

reglementărilor proprii incidente şi să-l sancţioneze în cazul constatării abaterilor de 

la acestea; 



 b) să stabilească cuantumul taxelor pentru reexaminări şi alte servicii 

universitare prin hotărâre a senatului Academiei la începutul fiecărui an universitar, 

precum şi modul de încasare al acestora; 

 c) să încaseze taxele stabilite la termenele şi în condiţiile prevăzute la lit. b); 

 d) să recupereze, în cel mai scurt timp, de la studentul vinovat de producerea 

unui prejudiciu rezultat din degradarea sau distrugerea unor bunuri aparţinând 

Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", contravaloarea acestuia. Părţile convin 

ca în această situaţie să fie aplicabile prevederile Ordonanţei de Guvern nr.121/1998 

privind răspunderea materială a militarilor şi Instrucţiunile ministrului afacerilor 

interne nr.114 din 2013. 

 (2) Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” are următoarele obligaţii: 

 a) să asigure condiţiile materiale şi logistice de desfăşurare a activităţilor 

didactice conform planului de învăţământ; 

 b) să asigure condiţiile de exercitare a drepturilor studentului, în concordanţă cu 

legislaţia în vigoare; 

 c) să facă publice, prin afişare pe pagina www.academiadepolitie.ro graficul 

desfăşurării activităţilor didactice, precum şi orice alte reglementări adoptate de 

Senatul Academiei aplicabile procesului de învăţământ şi studentului; 

 d) să acorde diplomele şi suplimentele corespunzătoare, la finalizarea studiilor. 

 Art. 6 - (1) În cazul în care studentul se retrage, calitatea de student încetează pe 

baza exmatriculării la cerere. 

 (2) Exmatricularea prevăzută la alin.(1) se dispune numai după ce studentul 

restituie cărţile primite în custodie de la Biblioteca facultăţii, carnetul de student, 

legitimaţia şi cupoanele de călătorie C.F.R, precum şi orice alte bunuri primite în 

custodie. Până la exmatriculare, studentul îşi menţine calitatea împreună cu 

obligaţiile corespunzătoare; 

 (3) În situaţia exmatriculării, indiferent că a fost dispusă la cererea studentului 

sau unilateral de către Academie, taxa de şcolarizare nu se restituie. 

Art. 7- Încetarea şi rezilierea contractului: 

(1) Contractul de studii încetează la momentul finalizării studiilor; contractul de 

studii poate înceta şi înainte de acest moment, prin acordul părţilor; 

(2) Părţile convin că obligaţiile născute până la data încetării trebuie executate în 

condiţiile contractuale;  

(3) Contractul poate fi reziliat unilateral de Academie pentru neîndeplinirea 

obligaţiilor de către student. În acest caz Academia este îndreptăţită la plata de către 

student a debitelor acumulate şi/sau a unor daune materiale. Prevederile art. 5 alin. 

(1) lit. d) din prezentul contract se aplică în mod corespunzător; 

(4) Rezilierea contractului se face de drept în cazul în care studentul solicită 

retragerea de la studii sau transferul la altă instituţie de învăţământ superior. În acest 

caz universitatea este îndreptăţită la plata de către student a debitelor acumulate 

şi/sau a unor daune materiale. Prevederile art. 5 alin. (1) lit. d) din prezentul contract 

se aplică în mod corespunzător; 

(5) Părţile convin că întreruperea studiilor în conformitate cu prevederile normative 

aplicabile pentru o perioadă de minim un semestru conduce la încetarea prezentului 

contract. Reluarea studiilor după întrerupere se poate face numai după încheierea 
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unui nou contract de studii în condiţiile planului de învăţământ corespunzător noului 

an de studii universitare şi este condiţionată de păstrarea de către student a calităţii 

de cadru activ al M.A.I. avută la data înmatriculării; pierderea acestei calităţi pe 

perioada întreruperii studiilor conduce de drept, fără îndeplinirea altor formalităţi, la 

pierderea calităţii de student;  

(6) Părţile convin că pe perioada întreruperii studiilor, se suspendă atât calitatea de 

student al Academiei a celui în cauză, cât şi drepturile sale şi obligaţiile corelative 

ale Academiei faţă de acesta; Academia va comunica unităţii în care acesta îşi 

desfăşoară activitatea profesională, după caz, despre suspendarea calităţii de student.  

Art. 8 - Alte clauze 

(1) În cazul apariţiei unor litigii izvorând din interpretarea, executarea sau rezilierea 

prezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, părţile se vor adresa 

instanţelor competente; 

(2) Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile Regulamentului 

privind activitatea profesională a studenţilor din Academia de Poliţie „Alexandru 

Ioan Cuza” pentru studiile universitare de licenţă şi ale altor acte normative ce 

reglementează activitatea studenţilor, precum şi cu dispoziţiile incidente din actele 

normative proprii Ministerului Afacerilor Interne ce sunt aplicabile Academiei; 

(3) În situaţia în care pe parcursul studiilor se va constata că studentul nu (mai) 

îndeplineşte condiţia prevăzută expres la art.4 lit.p), părţile convin că Academia va 

dispune exmatricularea acestuia, fără alte formalităţi; în această situaţie părţile 

convin că studentul datorează Academiei contravaloarea taxelor de studii pentru 

întregul an universitar pe durata căruia a fost exmatriculat, respectiv contravaloarea 

taxelor de studii pentru întregul program de studii universitare de master, după caz; 

(4) Prin semnarea prezentului contract, studentul consimte expres la prelucrarea de 

către Academie a datelor sale cu caracter personal, inclusiv a codului numeric 

personal sau a altor date cu caracter personal având o funcţie de identificare de 

aplicabilitate generală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea sa de 

sănătate; 

(5) Prezentul contract s-a încheiat la Academie, în 2 (două) exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte contractantă. 
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Anexă nr.3 

 

Ghidul Metodologic privind elaborarea şi prezentarea lucrării de disertaţie 

 

PREAMBUL Prezentul ghid are două obiective esenţiale: stabilirea structurii 

lucrării de disertaţie şi descrierea principalelor coordonate necesare elaborării și 

prezentării conţinutului acesteia.  

 

 

Capitolul 1 

Consideraţii generale 

 

 

Art.1. (1) În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare precum și a 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de masterat în 

cadrul Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” se elaboreaza Ghidul 

Metodologic privind elaborarea şi prezentarea lucrării de disertaţie. 

(2) Scopul prezentului ghid este de a sintetiza cunoştinţele necesare elaborării 

lucrării de disertaţie şi de a oferi un caracter unitar al elaborării şi evaluării acesteia. 

În felul acesta masteranzii şi cadrele didactice care coordonează elaborarea lucrărilor 

de disertaţie se pot concentra asupra aspectelor de fond care conduc la ridicarea 

nivelului calitativ al lucrărilor. 

 

Art. 2. Ghidul pentru redactarea şi prezentarea lucrării de disertaţie este un 

document ce are ca scop atingerea următoarelor obiective: 

− eficientizarea activităţii de coordonare în vederea elaborării lucrărilor de 

disertaţie;  

− redactarea corectă de către masterand a lucrării de disertaţie;  

− îmbunătăţirea nivelului calitativ al lucrărilor de disertaţie;  

− evaluarea unitară a absolvenţilor care îşi susţin lucrarea de disertaţie.  

 

Capitolul 2 

Structura și reguli de redactare a lucrării de disertaţie 

 

Art. 3. Lucrarea de disertaţie este structurată pe capitole şi include următoarele 

elemente obligatorii: 

(1) Copertă – conform Anexei 1;  

(2) Pagina de gardă – conform Anexei 2;  

(3) Cuprins – lucrarea de disertaţie va avea un cuprins care să conţină cel puţin 

titlurile tuturor capitolelor însoţite de numărul paginii la care începe fiecare capitol; 

lucrarea va conţine între 3 şi 6 capitole numerotate crescător, fiecare putând să aibă, 

în partea finală, o secţiune de concluzii, care să sintetizeze informaţiile şi/sau 

rezultatele prezentate în cadrul acelui capitol;  

(4) Introducere – aceasta va conţine motivaţia alegerii temei, gradul de noutate al 

acesteia, obiectivele generale ale lucrării. Introducerea nu se numerotează ca şi 



capitol;  

(5) Concluziile lucrării – în această parte a lucrării de disertaţie se regăsesc cele 

mai importante concluzii din lucrare, opinia personală privind rezultatele obţinute în 

lucrare, precum şi potenţiale direcţii viitoare de cercetare legate de tema abordată;  

(6) Anexe (dacă este cazul) – acestea apar într-o secţiune separată, care nu se 

numerotează ca şi capitol. Fiecare anexă se va menţiona cel puţin o dată în textul 

lucrării. Anexele se numerotează crescător (Anexa 1, Anexa 2, etc.);  

(7)    Bibliografie – aceasta este ultima parte a lucrării şi va conţine lista tuturor 

surselor de informaţie utilizate de către absolvent pentru redactarea lucrării de 

disertaţie. Aceasta cuprinde în ordine alfabetică numele autorilor, cărţile şi articolele 

consultate, citate sau menţionate în cuprinsul lucrării de disertaţie. Similar notelor de 

subsol, în bibliografie trebuie trecute toate informaţiile legate de identificarea 

corectă a sursei bibliografice (numele autorului, titlul lucrării, editura, localitatea 

unde a apărut, anul apariţiei). Se recomandă alcătuirea bibliografiei pe baza 

materialelor consultate care au legătură cu tema. Ea se poziţionează la sfârşitul 

lucrării şi se redactează astfel încât să se regăsească rapid o anumită sursă 

bibliografică consultată în vederea redactării disertaţiei. Sistemul uzual recomandat 

pentru alcătuirea bibliografiilor este cel alfabetic, adică autorii sunt ordonaţi după 

nume. În situaţia utilizării a două sau mai multe lucrări ale aceluiaşi autor ordinea de 

inserare în bibliografie este anul apariţiei lucrării. 

 

Art. 4. Pentru realizarea unei lucrări de disertaţie de calitate trebuie respectate 

exigenţele generale privind redactarea unei lucrări ştiinţifice şi anume: 

(1) Rigurozitatea ştiinţifică care presupune utilizarea unui limbaj adecvat şi elevat, 

care să reflecte fidel fenomenele descrise, folosirea corectă a tehnicilor de calcul şi 

analiză, interpretarea justă a rezultatelor;  

(2) Originalitatea constă în exprimarea ideilor, opiniilor şi părerilor personale pe 

parcursul elaborării lucrării. O analiză critică a aspectelor teoretice şi practice 

studiate este în măsură să asigure un caracter original disertaţiei.  

Autorul are obligația de a completa ș  o declaraţie de onestitate (Anexa 3), prin care 

se specifică că lucrarea aparţine în întregime autorului şi nu constituie plagiat. 

(3) Corectitudinea lucrării constă în asigurarea corelaţiei dintre datele prezentate şi 

fenomenul real studiat, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  

(4) Eficacitatea lucrării constă în soluţiile prezentate şi concluziile formulate, 

capabile să conducă la perfecţionarea fenomenului studiat. Dacă propunerile se pot 

implementa în practică atunci lucrarea se dovedeşte eficientă.  

(5) Stilul de redactare trebuie să dovedească că autorul cunoaşte problema studiată 

şi o poate transmite adecvat altor persoane interesate. În redactare se va îmbina 

rigurozitatea ştiinţifică cu simplitatea expunerii evitându-se descrieri obositoare, 

inutile, reluări, omisiuni treceri superficiale şi reveniri. Îmbinarea expunerii narative 

cu ilustrări grafice şi tabele va spori atractivitatea lucrării şi înţelegerea mesajului 

transmis.  

(6) Acurateţea gramaticală şi literară presupune respectarea normelor gramaticale 

ale limbii române şi utilizarea corespunzătoare a limbajului de specialitate în 

contextul limbii literare.  



Exigenţele menţionate constituie şi criterii de evaluare a lucrării, de aceea 

respectarea lor va conduce către acordarea unei note corespunzătoare din partea 

comisiei de examinare.  

 

Art. 5. Formatul întregii lucrări este A4, numărul de pagini fiind între 40 şi 100, cu 

următoarele elemente: 

(1) Marginile paginii: se vor utiliza următoarele valori pentru marginile paginii:  

− stânga: 3 cm;  

− dreapta: 2,5 cm  

− sus: 2,5 cm  

− jos: 2,5 cm  

(2) Spaţiere între rânduri: textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1,5 linii;  

(3) Alinierea textului în cadrul paragrafelor: textul din cadrul paragrafelor normale 

va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta. Primul rând al fiecărui paragraf va 

avea o indentare de 1,5 cm. Excepţie fac titlurile capitolelor, care pot fi aliniate 

centrat, precum şi etichetele tabelelor şi figurilor (a se vedea explicaţiile de mai jos);  

(4) Font: fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman, cu dimensiunea 

de 14 puncte, utilizând diacriticele;  

(5) Numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu, până la ultima 

pagină a lucrării, dar numărul paginii apare doar începând cu Introducerea. Numărul 

de pagină se inserează în subsolul paginii, centrat.  

(6) Tabele se numerotează cu 2 cifre, prima reprezentând numărul capitolului, iar 

cea de a doua reprezentând numărul tabelului din capitolul respectiv.  

 În cazul în care lucrarea de disertaţie conţine figuri (imagini, grafice) şi/sau 

tabele, acestea vor fi prezentate, imediat după paragraful în cadrul căruia se face 

referire la ele, specificându-se titlul şi sursa de provenienţă; Fiecare tabel are număr 

şi titlu, care se menţionează deasupra tabelului, aliniat la marginea din dreapta. După 

caz, sursa datelor se precizează sub tabel, aliniat între marginile din stânga şi 

dreapta, indicând în mod obligatoriu numele autorului(lor), lucrarea, editura, anul, 

pagina sau adresa de Internet completă;  

(7) Figuri: figurile (aici sunt incluse imagini, grafice, capturi de ecran) se 

numerotează cu 2 cifre, prima reprezentând numărul capitolului, iar cea de a doua 

fiind numărul figurii din capitolul respectiv; fiecare figură are număr şi titlu, care se 

menţionează sub figură, centrat; după caz, se menţionează sursa datelor conform 

precizărilor anterioare;  

(8) Note de subsol: în situaţia în care se citează, se menţionează cifre sau se doreşte 

explicarea unor termeni, se vor introduce note de subsol pentru a se indica sursa. În 

felul acesta textul propriu-zis devine mai lizibil, argumentaţia mai clară şi mai 

corectă, dovedindu-se şi capacitatea de documentare şi sinteză a autorului disertaţiei.  

Acestea se numerotează unitar pentru toată lucrarea.  

Numerele care indică nota de subsol în cazul citărilor se amplasează conform 

regulilor următoare: 

• la sfârşitul frazei sau propoziţiei după punct, dacă nu este inclusă între ghilimele;  

• după ghilimele care marchează un anumit citat (care la rândul lor pot include sau 

nu punctul de sfârşit al textului citat);  



• în interiorul unei propoziţii lângă cuvântul la care se face referire în notă. 

Redactarea notelor de subsol care se referă la citări trebuie să indice precis sursa. În 

cazul cărţilor nota de subsol va cuprinde: 

• Prenumele şi numele de familie al autorului;  

• Titlul operei (cu litere cursive);  

• Editura;  

• Anul apariţiei  

• Paginile (pp.) sau pagina (p.) la care se găseşte citatul  

(9) Menţionarea autorilor în text (cu nota de subsol aferentă) - se face prin 

indicarea prenumelui şi a numelui acestora (ex. Constantin Leu);  

(10) Bibliografia se structurează astfel:  

- materiale tipărite (cărţi, capitole din cărţi, articole şi lucrări tipărite)  

- surse electronice (articole, lucrări disponibile on-line, site-uri 

consultate).  

Aceste liste bibliografice se vor ordona alfabetic iar fontul utilizat pentru redactare 

va fi Times New Roman, cu dimensiunea de 10 puncte. 

 

Art. 6. Fiecare capitol va fi început pe o nouă pagină, dar nu şi subcapitolele şi 

subpunctele. Capitolele vor fi numerotate cu numere arabe (1, 2, 3, etc.), la fel şi 

subcapitolele (1.1, 1.2, 1.3, etc.) şi subpunctele (1.1.1, 1.1.2, sau 1.2.1, 1.2.2, etc). 

Titlul capitolelor, subcapitolelor şi subpunctelor vor fi scrise în bold. 

 

Art. 7. Imprimarea tuturor paginilor lucrării se va realiza doar pe o faţă a fiecărei 

foi. 

 

Art. 8. Aprecierea lucrării precum şi întocmirea acesteia în conformitate cu 

prevederile prezentului ghid se certifică de către conducătorul ştiinţific prin 

întocmirea unui referat şi acordarea unei note. 

 

Capitolul 3 

Depunerea lucrării de disertaţie 

 

Art. 9. (1) Lucrarea de disertaţie se întocmeşte în 2 exemplare şi se predă astfel: 

- un exemplar însoţit de referatul favorabil din partea conducătorului ştiinţific şi 

declaraţia de onestitate, la Secretariatul tehnic/secretariatele facultăților; 

- la cererea conducătorului ştiinţific, un exemplar şi o copie a referatului la 

secretarul programului de studii universitare de masterat absolvit, în vederea 

susţinerii în faţa comisiei de examinare (acesta putând fi acordat absolventului, după 

susţinere). 

 

(2) Depunerea lucrării de disertaţie se face împreună cu celelalte documente necesare 

înscrierii, astfel:  

 prezentarea unui exemplar al referatului favorabil din partea conducătorului 

ştiinţific;  

 chitanţa care să ateste achitarea taxei pentru susţinerea examenului de 



disertaţie, în valoarea stabilită de Senatul academiei;  

 prezentarea fişei de lichidare cu avizul din partea:  

1. Bibliotecii de specialitate din care să rezulte că absolventul a înapoiat toate 

cărţile împrumutate în vederea documentării;  

2. Compartimentului Evidenţă Studii de Masterat în care să se precizeze că 

absolventul nu are restanţe în ceea ce priveşte situaţia şcolară sau taxa de 

şcolarizare.  

 declaraţia de onestitate – lucrarea de disertaţie va conţine o declaraţie pe 

propria răspundere a absolventului, datată şi semnată în original, din care să rezulte 

că lucrarea îi aparţine, nu a mai fost niciodată prezentată şi nu este plagiată. 

Conţinutul declaraţiei este prezentat în Anexa 3;  

(3)   Formularele pentru: completarea declaraţiei de onestitate, trimiterile către 

serviciul financiar pentru plata taxei în vederea susţinerii lucrării de disertaţie şi fişa 

de lichidare vor fi distribuite de către Secretariatul tehnic/secretariatele facultăților, 

în vederea completării de către absolvenţii programelor de masterat. 

 

Capitolul 4 

Reguli privind susţinerea lucrării de disertaţie 

 

Art. 13. (1) Reuşita examenului de disertaţie este condiţionată, pe lângă modalitatea 

de redactare a lucrării, şi de modul de susţinere a acesteia în faţa comisiei de 

examinare. 

(2) Nota finală obţinută de către absolvent reprezintă atât rezultatul evaluării lucrării 

de către cadrul didactic coordonator (evaluare consemnată într-un referat semnat în 

original), cât şi rezultatul evaluării comisiei, în urma prezentării şi susţinerii acesteia 

de către absolvent. 

(3) Etapele susţinerii lucrării de disertaţie:  

a. Data şi locul prezentării: absolvenţii vor fi anunţaţi asupra datei, orei şi locului 

la care îşi vor putea susţine lucrarea de disertaţie în faţa comisiei. Neprezentarea 

absolventului la data, ora şi locaţia stabilite poate atrage eliminarea acestuia din 

examen. Cadrul didactic coordonator va însoţi absolventul în faţa comisiei;  

b. Timpul acordat susţinerii lucrării: max. 15 minute în care absolventul trebuie să 

prezinte sintetic conţinutul lucrării evidenţiind motivaţia alegerii temei, metodologia 

utilizată, aspectele întâlnite în studiul de caz, concluziile şi propunerile relevante;  

Prezentarea lucrării poate fi însoţită de o prezentare grafică în PowerPoint: în acest 

caz, absolventul îşi va putea susţine rezultatele cercetării realizate cu ajutorul unei 

prezentări multimedia, respectând următoarele recomandări:  

− prezentarea va conţine între 8 şi 10 diapozitive (slide-uri) care trebuie 

argumentate prin explicaţii verbale;  

− existenţa obligatorie a unui slide de titlu, care va conţine cel puţin titlul 

lucrării, numele absolventului şi numele cadrului didactic coordonator;  

− 1 slide prezentând cuprinsul lucrării precum şi cuvintele cheie utilizate;  

− 5 - 7 slide-uri cu text, tabele, figuri cu ajutorul cărora se vor prezenta 

acele aspecte ale lucrării ce se doresc a fi comunicate comisiei;  

− 1 slide pentru concluzii;  



 

c. Întrebări: membrii comisiei pot adresa absolventului câte întrebări doresc 

referitoare la subiectul lucrării de disertaţie precum şi la resursele folosite. Astfel se 

vor edifica asupra cunoaşterii de către absolvent a tematicii prezentate în lucrare şi a 

unor aspecte relevante din cercetarea desfăşurată. Întrebările se pot referi şi la alte 

aspecte care pot fi atinse prin dezvoltarea celor prezentate în lucrare. 

Răspunsurile la întrebările comisiei trebuie să fie precise şi punctuale, fără 

introduceri colaterale, care ar putea fi interpretate ca încercare de a ocoli răspunsul 

necunoscut. Dialogul cu comisia de examinare trebuie să fie decent, bazat pe 

cunoaştere şi argumentaţie ştiinţifică. Siguranţa lipsită de ostentaţie, logica şi 

claritatea discursului, alături de disponibilitatea pentru schimbul de opinii vor fi 

apreciate pozitiv de către comisie 

 

(4) Nota finală obţinută de către masteranzi va depinde atât de conţinutul lucrării de 

disertaţie cât şi de calitatea prezentării şi răspunsurile la întrebări, de aceea 

absolvenţii trebuie să acorde o atenţie sporită acestor aspecte. 

 

Capitolul 5 

Evaluarea lucrării de disertaţie 

 

Art. 14 

(1) În vederea evaluării unitare a lucrărilor de disertaţie, cadrul didactic coordonator 

trebuie să aibă în vedere aspecte privind: 

- calitatea lucrării din punct de vedere al cercetării întreprinse pentru elaborarea ei 

în conformitate cu noutăţile legislative şi cu elementele de actualitate din domeniul 

abordat;  

- respectarea regulilor de structurare a lucrării şi de redactare a acesteia în 

conformitate cu prevederile prezentului Ghid.  

(2) Conducătorul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a respinge lucrarea în cazul unor 

motive întemeiate legate de conţinutul acesteia. 

(3) Membrii comisiei de evaluare a lucrărilor de disertaţie, pe lângă aspectele 

prezentate anterior, vor ţine seama, în vederea evaluării, şi de următoarele: 

- modul în care lucrare este prezentată de către masterand;  

- răspunsurile acestuia la întrebările membrilor comisiei de evaluare.  

 

NOTĂ: NUMELE absolventului (ei) va fi cel din certificatul de naştere. 

 

Anexe 

 

În continuare sunt prezentate şabloanele pentru următoarele documente: 

 

Anexa 1: Coperta lucrării de disertaţie  

Anexa 2: Prima pagină a lucrării de disertaţie 

Anexa 3: Declaraţie standard (de onestitate) privind originalitatea 

lucrării 



 

Anexa nr. 4 – Coperta 

 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE ,,Alexandru Ioan Cuza” 

Facultatea ........................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCRARE DE DISERTAŢIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 

(titlul didactic) 

……………………….. 

(prenumele şi numele) 

 

ABSOLVENT, 

 

……………………….. 

 

(numele şi prenumele) 

 

 

 

  

București 

2017



Anexa nr.5 - Pagina de gardă 

 

 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE ,,Alexandru Ioan Cuza” 

Facultatea ........................................................ 

 

 

DENUMIREA PROGRAMULUI DE STUDII 

……..…………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

TEMA: ……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 

(titlul didactic) 

……………………….. 

 

(prenumele şi numele) 

 

ABSOLVENT, 

 

……………………….. 

 

(numele şi prenumele) 

 

 

 

 

 

Bucureşti 

2017 



  

Anexa nr.6 

 

DECLARAŢIE DE ONESTITATE 

 

 

 

Subsemnatul ...................................................... fiul/fiica 

lui.................................... și al ....................... identificat cu CI/pașaport seria 

.................... nr. ........................... CNP ................................................... 

declar pe proprie răspundere că la conceperea lucrării de disertaţie cu titlul 

……............................................................................…………………………

………………… 

 

……………..……………..… sub coordonarea ştiinţifică a domnului 

……........…………........ 

 

……………………………………………… nu am folosit alte surse decât 

cele menţionate în bibliografie, lucrarea îmi aparţine în întregime şi a fost 

redactată cu respectarea strictă a regulilor de evitare a plagiatului. 

 

 

 

 

 

 

Data 

ABSOLVENT, 

 

   ……………………….. 

 

    (numele şi prenumele) 

 

             Semnătura în original 

   

 

 

 
 

 

 

 

 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111795 din 11.10.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 11 octombrie 2017 s-a prezentat Stabilirea 

indicatorilor de performanță pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale și a 

conduitei personalului de predare- Adresa SMRU nr. 17118 din 03.10.2017. 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Se aprobă indicatorii de performanță pentru evaluarea performanțelor profesionale 

individuale și a conduitei personalului de predare, după cum urmează: 

 

I. Pentru Facultățile de Poliție, Poliție de frontieră și Jandarmi, respectiv Pompieri: 

 

1. Desfășurarea activităților didactice cu studenții; 

2. Activitatea de îndrumare a studenților în elaborarea de articole, referate, 

lucrări de licență precum și acordarea de consultații la disciplinele pe care le predă; 

3. Participarea la examenele de admitere, respective de finalizare a studiilor. 

4. Desfășurarea activității de cercetare științifică și conducerea activităților în 

cadrul cercurilor științifice studențești; 

5. Desfășurarea activității de îndrumare a sudenților; 

6. Participarea la activitățile de evaluare a studenților; 

7. Preocuparea pentru perfecționarea pregătirii juridice/inginerești (Pompieri) 

și de specialitate. 

8. Elaborarea fișelor de disciplină și a desfășurătoarelor/calendarelor altor 

documente; 

 

 

 

 

 



  

II. Pentru Facultatea de Arhivistică 

1.Organizarea, pregătirea și desfășurarea activităților didactice; 

2. Întocmirea fișelor de disciplină la care este titular, prevăzut în statul de funcții 

didactice; 

3.Desfășurarea activităților de cercetare științifică prin elaborarea și publicarea de 

articole, studii, lucrări, monografii, cursuri universitare, tratate în cadrul unor proiecte 

colective sau individual; 

4.Participarea și/ sau organizareade conferințe, simpozionae, congrese și alte activități 

cu caracter științific la nivel național și internațional. 

5. Evaluarea pregătirii studenților pe parcursul anului universitar, în cadrul verificărilor 

și în sesiunile de examene; 

6. Coordonarea elaborării lucrărilor de licență/disertație conform disciplinelor atribuite 

prin statul de funcții didactice; coordonarea de cercuri științifice studențești; 

7. Participarea la examenele de admitere și finalizare a studiilor universitare de licență 

și masterat în cadrul comisiilor specifice; 

8. Organizarea și coordonarea studenților în stagiile de practică de specialitate; 

9.Desfășurarea activității de îndrumare a studenților; 

10. Participarea la întocmirea regulamentelor, metodologiilor, procedurilor de lucru 

etc., specifice procesului de învățământ; 

11. Respectarea planificărilor stabilite de către Decan și Directorul de department în 

aspectele ce privesc titularul postului și procesul didactic, în general; 

12. Preocuparea pentru perfecționarea pregătirii de specialitate. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111797 din 11.10.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 11 octombrie 2017 s-a prezentat Suspendarea 

aplicării HSU 111743 din 19.09.2017, până la apariția normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017-Adresa SACIM nr. 5366 din 

06.10.2017. 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Se aprobă suspendarea aplicării HSU 111743 din 19.09.2017, până la apariția 

normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017. 

 
 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111799 din 11.10.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 11 octombrie 2017 s-a prezentat Aprobarea bazei de 

calcul privind sustenabilitatea la PSUM – HCA nr. 59/2017, plata maximală a unui număr de 

ore și modificarea HSU nr. 111602 din 29.05.2017.. 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
1.Se aprobă baza de calcul privind sustenabilitatea la licență și PSUM, aferentă Anului 

universitar 2017-2018, conform – HCA nr. 59/2017, după cum urmează: 

 

Studii de licență – 53 lei/brut; 

 

PSUM: -    Facultatea de Pompieri – 62 lei/brut; 

- Facultatea de Poliție de Frontieră – 50 lei/brut; 

- Facultatea de Poliție-68 lei/brut; 

- Facultatea de Științe Juridice și Administrative-46 lei/brut; 

- Școala Doctorală – 13 lei/brut; 

- Facultatea de Arhivistică – 36 lei/brut. 

 

2. Se aprobă plata cu ora, în regim maximal, după cum urmează: 

             32 ore convenționale – cadre didactice asociate, din exterior; 

   64 ore convenționale – cadre didactice asociate – titulare în Academie. 
 

3. Se modifică HSU nr. 111602 din 29.05.2017, concret punctele 26 și 27 din 

Procesul-verbal nr. 2594/10.05.2017, după cum urmează: 

 

- Cazarea studenților iarna - 233 lei; 

- Cazarea studenților vara – 202 lei. 
 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111802 din 11.10.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 11 octombrie 2017 s-a prezentat Aprobarea 

organizării concursului pentru ocuparea a 4 posturi vacante de instructori de ordine 

publică – personal didactic de predare și a unui post vacant de instructor de ordine 

publică – personal didactic auxiliar din cadrul Facultății de Jandarmi - Adresa nr. 

38427 din 09.10.2017. 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea a 4 posturi vacante de 

instructori de ordine publică – personal didactic de predare și a unui post vacant de 

instructor de ordine publică – personal didactic auxiliar din cadrul Facultății de 

Jandarmi - Adresa nr. 38427 din 09.10.2017,după cum urmează: 

 

- instructor militar principal V, poziția 148 din stat, la disciplinele Tactica Jandarmeriei, 

Metodică și Instrucția tragerii; 

- instructor militar I, poziția 150 din stat, la disciplinele Pregătire militară generală, 

Metodică și Instrucția tragerii; 

- instructor de poliție principal I, poziția 157 din stat, la disciplinele Pregătire militară 

generală și Instrucția tragerii; 

- instructor de poliție principal V, poziția 158 din stat, la disciplinele Pregătire militară 

generală și Instrucția tragerii; 

- comandant pluton (instructor militar IV, poziția 162 din stat). 

 
 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111812 din 18.10.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 18 octombrie 2017 s-a prezentat Modificarea perioadei 

de desfășurare a campaniei electorale a studenților pentru alegerile în vederea ocupării celor 

două posturi vacante alocate acestora- Facultatea de Pompieri – Adresa nr. 44327 din 

16.10.2017. 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se modifică Regulamentul 4567813/2013, art. 13 alin.1, după cum urmează: 

”Cu minim 8 zile înainte de data alegerilor se depun candidaturile, astfel:…” 

2. Actul normativ de la pct. nr. 1 se republică, se transmite la SACIM și se postează pe site-

ul Academiei, de către inițiatorul modificării (Facultatea de Pompieri), în termen de 10 

zile de la adoptarea hotărârii. 

3. Se modifică HSU nr.111783 din 05.10.2017, pct.nr.2- calendar de desfășurare a alegerilor: 

 
Nr. 

crt. 
Activitatea Data/Perioada Observații 

1 
Data și locul desfășurării alegerilor vor fi făcute 
publice studenților 

05.10.2017  

2 Depunerea candidaturilor studenților 11÷13.10.2017  

3 Desfășurarea alegerilor 23.10.2017  

4 Validarea rezultatelor votului în CF 24.10.2017  

5 Validarea rezultatelor votului în Senat 25.10.2017  

 
 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111815 din 18.10.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 18 octombrie 2017 s-a prezentat Aprobarea scoaterii 

la concurs a postului didactic de instructor de poliție principal V, poziția 28, Disciplina Tactică 

Polițienească – Facultatea de Poliție- Adresa nr. 5581din 17.10.2017. 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă scoaterea la concurs a postului didactic de instructor de poliție principal V, 

poziția 28, Disciplina Tactică Polițienească – Facultatea de Poliție 
 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111819 din 18.10.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 18 octombrie 2017 s-a prezentat Aprobarea pct. nr.4 – 

HCA nr. 60/2017 – Taxele CSUD – Conducător de doctorat 130 lei brut/oră, membru comisie 

susținere teză- 180 lei brut/oră, membru comisie abilitare – 145 lei brut/oră. 

 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă pct. nr.4 din cadrul HCA nr. 60/2017 –  CSUD - plățile efectuate pentru 

prestația cadrelor didactice, astfel: 

 
 – conducător de doctorat 130 lei brut/oră;  

- membru comisie susținere teză- 180 lei brut/oră;  

- membru comisie abilitare – 145 lei brut/oră. 

 

  

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111820 din 18.10.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 18 octombrie 2017 s-a prezentat Analiza oportunității 

și legalității remedierii erorii produse cu privire la lipsa unei HSU referitor la studierea 

Disciplinei opționale Psihologie Aplicată- grupele 208 și 209 – OP, Seria 2013-2016, Anul 

universitar 2014-2015. – Adresa BCI nr. 70171 din 11.10.2017 

 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se remediază eroarea produsă cu privire la lipsa unei hotărâri a Senatului universitar de 

modificare a Planului de învățământ nr. 4576792 din 14.08.2013, referitoare la studierea 

Disciplinei opționale Psihologie aplicată, de către Grupele 208,209- Ordine Publică, Seria 2013-

2016, în anul universitar 2014-2015. 

   

 

  

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111821 din 18.10.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 18 octombrie 2017 s-a prezentat Modificarea 

Metodologiei nr. 99671/2016. 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se modifică Metodologia nr. 99671/2016 de organizare și desfășurare a activității studenților în 

serviciul de permanență și la blocurile alimentare ale Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”: 

 

1. Art. 6, alin.3, lit.a) va avea următoarea formulare: 

(...) pentru sediul central al Academiei:16 studenți-astfel: 

-un student de serviciu la blocul alimentar (student din an terminal) și 15 studenți de serviciu la 
celelalte trei săli de mese (câte cinci studenți pe fiecare sală); 

 

2. Art.8, alin.3 – se elimină sintagma ”la cele două blocuri alimentare”. 

 

3. Art.8 alin. 5, lit.a) va avea următoarea formulare: 

-se prezintă la ora 6, la sala de mese, echipați în ținută sportivă;  

lit.b) se completează astfel: 

- (...) și semnează de luare la cunoștință în registrul aflat la bucătarul șef de tură. 

lit.c) – se elimină sintagma ținuta de student. 

lit. g) și f) se elimină. 

lit. l) va avea următoarea formulare: 

-să execute sarcinile primite de la bucătarul șef de tură pe sala de mese unde sunt repartizați. 
lit. n) va avea următoarea formulare: 

- să ridice toate scaunele pe mese și să efectueze curățenia în sala de mese. 

 

4. Art. 9 alin. (1) se modifică  astfel: 

- (...) se vor prezenta între orele 14 și 15 la personalul de permanență pe Serviciul Medical al 

Academiei (Cabinet medical). 

5. Art. 9 – se introduce alin.3, cu următoarea formulare: 

În ziua în care sunt planificați, studenții de serviciu la sălile de mese nu participă la activitățile de 

învățământ. 

6. Art. 9 – se introduce alin.3, cu următoarea formulare: 

În zilele de sâmbătă și duminică, atribuțiile enumerate sunt preluate de către studenții de serviciu 
pe formațiune/detașament/companie. 

 
2. Inițiatorul modificării este obligat să transmită actul normativ spre republicare către SACIM și să-l posteze, 

după caz, pe site-ul Academiei de Poliție, în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea Hotărârii Senatului 

Universitar. 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111837 din 26.10.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 26 octombrie 2017 s-a prezentat Aprobarea 

introducerii sistemului de monitorizare audio-video la toate colocviile și examenele din 

Academia de Poliție. 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă introducerea unui sistem de monitorizare audio-video la toate colocviile și 

examenele din Academia de Poliție, concomitent cu introducerea unui sistem de bruiaj al 

sistemelor de transmitere a datelor. 
 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111847 din 26.10.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 26 octombrie 2017 s-a prezentat Solicitarea facultății 

de Poliție- scoaterea la concurs a  poziției 54 – Instr.pol.pr.I și a poziției 57 – Instr. pol.pr.V – 

Departamentul de Criminalistică. 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă scoaterea la concurs a  poziției 54 – Instr.pol.pr.I (Tehnică Criminalistică, 

Tactică Criminalistică, Metodologie Criminalistică) și a poziției 57 – Instr. pol.pr.V – 

Departamentul de Criminalistică (Tehnică Criminalistică, Tactică Criminalistică, Metodologie 

Criminalistică). 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111875 din 02.11.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
(Îndreptare eroare) 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 02 noiembrie s-a prezentat Dezbaterea solicitării 

SMRU referitoare la necesitatea adoptării unei HSU prin care standardele minimale pentru 

gradele didactic de conferențiar universitar și profesor universitar să fie actualizate conform 

OMEN nr. 6129/2016. 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Standardele minimale pentru gradele didactice de conferențiar universitar și profesor 

universitar se actualizează conform OMEN nr. 6129/2016, până la data publicării posturilor în 

Monitorul Oficial. 

 
  

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111879 din 02.11.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 02 noiembrie 2017 s-a prezentat Avizarea Protocolului 

de colaborare între Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” și Academia de Poliție din 

Szczytno – Polonia. 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă Angajamentul (Înțelegerea) de cooperare între Academia de Poliție 

”Alexandru Ioan Cuza” și Academia de Poliție din Szczytno – Polonia, înregistrat cu 

numărul 779/2017, la Sczytno- Polonia, respectiv numărul 105828 din 31.10.2017 – 

BRPCI. 

 
  

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111883 din 15.11.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
(Eroare materială) 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 15 noiembrie 2017 s-a prezentat Modificarea HSU nr. 

111645/2017 - Îndreptarea erorii de tehnoredactare din structura anului universitar 2017-2018, 

pct. 4- stagii de practică – anul III OSP/IV Drept - Adresa Secretariat Academie nr. 6215 din 

10.11.2017. 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Se Modifică HSU nr. 111645/2017, prin îndreptarea erorilor de tehnoredactare din 

Structura anului universitar 2017-2018, după cum urmează: 

 

1. Punctul nr. 1, alin. 3: 

 

...SEMESTRUL II... 

- 12 săptămâni, pentru studenţii anilor III OSP respectiv anul IV Drept/Pompieri, în 

perioada 12.03.2018 – 01.06.2018; 

 

2. Punctul nr. 4, alin.2: 

           ....- 4 săptămâni pentru studenţii anului III OSP/ IV Drept/Pompieri  în perioada 

12.02.2017 – 11.03.2017;  
  

3. Planul de învățământ aferent Seriei 2014-2018 se modifică, în conformitate cu pct. 

1 și 2 din prezenta HSU, astfel: 

-  Pentru Semestrul II – 12 săptămâni –  anul IV Drept; 

- Pentru Semestrul II – anul IV- Drept – dispar cele 160 ore, neefectuându-se 

stagiul de practică 

 

4. HSU nr. 111645/2017 se republică astfel: 

 



  

     ACADEMIA DE POLIŢIE                   Nesecret 

     „ALEXANDRU IOAN CUZA”                                             Exemplar nr.     

                               Nr. 

 

      STRUCTURA 

activităţilor de învăţământ care se vor desfăşura 

 în anul  universitar 2017 – 2018 

în Academia de Poliţie 

 

 Structura anului universitar 2017 – 2018 este elaborată în conformitate cu Planurile de 

învăţământ aprobate de Ministerul Afacerilor Interne  şi avizate de către Ministerul Educaţiei 

Naţionale. 

  

 - Studenţii anului I, se vor prezenta în Academie pe 09.09.2017. 

 - Modul de pregătire militară generală pentru studenţii anului I  se desfăşoară în 

perioada 11 – 29.09.2017, pentru toate specializările. 

           - 29.09.2017 - Depunerea Jurământului Militar  

 

1. Anul universitar cuprinde două semestre pentru cursuri,  cu datele şi  

perioadele următoare: 

SEMESTRUL I 

  -14 săptămâni, pentru studenţii anilor I – III Drept/OSP respectiv anul IV 

Drept/Pompieri, între 02.10.2017 – 22.12.2017 / 08.01. – 21.01.2018 

SEMESTRUL II 
- 14 săptămâni, pentru studenţii anilor I – III Drept/ I- II OSP, în perioada 12.03.2018 

– 17.06.2018; 

- 12 săptămâni, pentru studenţii anilor III OSP respectiv anul IV Drept/Pompieri, în 

perioada 12.03.2018 – 01.06.2018; 

 

 2. Pentru toţi anii de studiu sunt prevăzute sesiuni de evaluare a cunoştinţelor, după 

cum urmează: 

Sesiunea I 
- 3 săptămâni, pentru studenţii anilor I – III /OSP respectiv I -  IV  

Drept, în perioada 22.01.2018 – 11.02.2018; 

Sesiunea a II-a 

- 3 săptămâni, pentru studenţii anilor I - II Drept/OSP respectiv anul III  

Drept, în perioada 18.06.2018 – 08.07.2018; 

- 3 săptămâni, pentru studenţii anului  III OSP / IV Drept/Pompieri, în perioada – 

02.06.2018 – 18.06.2018; 

 Sesiunea de restanţe şi reexaminări 

- 3 săptămâni,  pentru studenţii anilor I - II Drept/OSP respectiv anul III  

Drept, în perioada 10.09.2018 – 30.09.2018; 

- 2 săptămâni, pentru studenţii anului  III OSP / IV Drept/Pompieri, în perioada –  

19.06.2018 – 04.07.2018; 

 3. Sesiunea de comunicări ştiinţifice: 

 - mai/iunie 2018, pentru toţi studenţii facultăţii de la cursurile de zi. 

  

 4. Pentru toţi anii de studiu sunt prevăzute stagii de practică, după cum urmează: 

 - 8 săptămâni pentru studenţii anilor I – II  Drept/OSP respectiv anul III Drept  în 

perioadele : 12.02.2018 – 11.03.2018 şi 09.07.2018 – 05.08.2018; 

           - 4 săptămâni pentru studenţii anului III OSP/ IV Drept/Pompieri  în perioada 

12.02.2017 – 11.03.2017;  

 

 



  

 5. Februarie – martie 2018, a doua sesiune de licenţă pentru promoţiile anterioare. 

 

 6. Examenul de licenţă se va desfăşura în perioada: 05.07. – 08.07.2018 

 (05.07.2018 - examen competență lingvistică, 06.07.2018 – Proba 1, proba scrisă  – 

evaluarea cunostintelor, 08.07.2018 - Proba 2, sustinerea lucrărilor de licență); 

 Absolvenţii vor depune lucrările de licenţă la Secretariatul facultăţii, cu cel puţin 15 

zile înaintea începerii sesiunii examenului de licenţă. 

 Absolvenţii care nu au susţinut examenul de licenţă îl pot susţine în sesiunea 

suplimentară planificată, conform hotărârii Senatului Academiei de Poliţie. 

 

 7. Pentru pregătirea şi desfăşurarea ceremonialului acordării gradului profesional şi 

militar, sunt prevăzute 5 zile, în perioada : 09.07 – 13.07.2018. 

 

 8. Studenţii beneficiază de vacanţe, după cum urmează: 

-  în perioada 22.12.2017 (ora 15.00) – 07.01.2018 (ora 24.00) pentru  toţi anii de 

studiu – vacanţă de iarnă; 

- în perioada 06.08.2018 – 30.09.2018, pentru studenţii anilor I - II Drept/OSP, 

respectiv III Drept -  vacanţă de vară; 

- în perioada 30.11.2017 - 01.12.2017  - tuturor studenţilor li se acordă învoire de 

Sfântul Andrei şi 1 Decembrie;  

- pe  24.01.2018 - tuturor studenţilor li se acordă învoire pentru Ziua Unirii.  

- în perioada 06.04.2018 (ora 15.00) – 10.04.2018 (ora 24.00) tuturor studenţilor li se 

acordă învoire pentru  Praznicul Sfintei Învieri a Mântuitorului- Paştile. 

- pe  1 Mai - tuturor studenţilor li se acordă învoire pentru Ziua Muncii. 

-  în perioada 27.05.-28.05.2018, tuturor studenţilor li se acordă învoire de praznicul 

Pogorârii Sfântului Duh- Rusaliile. 

- 1 Iunie  - tuturor studenţilor li se acordă învoire pentru Ziua Copilului. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111884 din 15.11.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 15 noiembrie 2017 s-a dezbătut Aprobarea susținerii 

examenului de licență - specializarea ”Administrație publică”, Seria 2015-2018, la Universitatea 

Creștină ”Dimitrie Cantemir” din București – Adresa FȘJA nr. 34266/6/02.11.2017.   
 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar,  

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Se aprobă susținerea examenului de licență - Specializarea ”Administrație publică” , 

Seria 2015-2018, la Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” din București. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111887 din 15.11.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de 15 noiembrie 2017 s-a dezbătut Aprobarea reducerii la 

jumătate a taxei de școlarizare pentru angajații Academiei de Poliție, înscriși la programul de 

licență ID – Adresa CIFRID nr. 66404/31.10.2017. 
 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă reducerea la jumătate a taxei de școlarizare pentru angajații Academiei de 

Poliție, înscriși la Programul de studii de licență ”Drept”, Forma de Învățământ la Distanță 

(ID), conform Adresei CIFRID nr. 66404/31.10.2017. 

 
 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                  Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111895 din 22.11.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

Azi, data de mai sus, în Şedinţa Senatului Universitar s-a prezentat Aprobarea reducerii la 

jumătate a taxei de școlarizare pentru angajații Academiei de Poliție, înscriși la toate 

programele de studii/cursuri organizate de către Academie. –Adrese instituții organizatoare de 

programe/cursuri.  
 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Se aprobă reducerea la jumătate a taxei de școlarizare pentru angajații Academiei de 

Poliție, înscriși la toate programele de studii/cursuri organizate de către Academie, pe perioada 

în care dețin această calitate. 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111896 din 22.11.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

Azi, data de mai sus, în Şedinţa Senatului Universitar s-a prezentat Aprobarea propunerii de 

modificare a Metodologiei nr. 5163 din 2015. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

1.Se aprobă modificarea și completarea pct. nr. 2 al Anexei nr. 3 din cadrul Metodologiei 

nr. 5163 din 2015,  astfel: 

 

- ...Departamentul de Poliție – 4 membri;  

-    Departamentul de Științe Comportamentale – 2 membri; 

-    Departamentul de Criminalistică – 2 membri; 

-   Departamentul de Educație Fizică – 3 membri... 

 

2. Inițiatorul modificării este obligat să republice actul normativ, în baza prezentei 

Hotărâri, să-l transmită SACIM și să-l publice pe site-ul Academiei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111897 din 22.11.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

Azi, data de mai sus, în Şedinţa Senatului Universitar s-a prezentat Aprobarea scoaterii la 

concurs a postului didactic  de instructor de poliție V, poz.77 – Departamentul de Educație Fizică.  
 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Se aprobă scoaterea la concurs a postului didactic de instructor de poliție V, poz.77 – 

Departamentul de Educație Fizică.  

 
 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111908 din 28.11.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

Azi, data de mai sus, în Şedinţa Senatului Universitar s-a prezentat Aprobarea Regulamentului 

privind activitatea de Voluntariat a Studenților din Facultatea de Pompieri. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se Aprobă Regulamentul privind activitatea de Voluntariat a Studenților din Facultatea de 

Pompieri, după cum urmează: 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” 

FACULTATEA DE POMPIERI 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

REGULAMENT  PRIVIND 

ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT A STUDENŢILOR DIN 

FACULTATEA DE POMPIERI 

 
 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1 Regulamentul privind activitatea de voluntariat a studenţilor Facultății de 

Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, denumit în continuare 

regulament, este elaborat în conformitate cu: 

a) Constituţia României; 

b) Legea nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în Romania, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

c) Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, 

art.203, alin. (9); 

d) Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență 

nr.211/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și desfășurarea 

activității de voluntariat în cadrul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență 

Județene/București-Ilfov, regăsit în anexa nr.1. 

e) Carta Universitară a Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, art. 50, alin (2); 

f) Nota raport privind participarea studenților Facultății de Pompieri la activitățile de 

voluntariat din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” 

Bucureşti-Ilfov, regăsită în anexa nr.2. 

g) Alte acte normative elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, denumit în 

continuare MEN şi de către Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI. 

Art. 2 (1) Studenții ciclului universitar de licență pot opta, de regulă la începerea 

anului I de studii, pentru completarea și semnarea unui contract de voluntariat cu 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov în baza căruia să poată 

desfășura activități de voluntariat pe întreaga perioadă a școlarizării. 

(2) Opțiunea individuală a studenților de completare a contractului de voluntariat se 

exprimă prin întocmirea unui raport scris către decanul Facultății de Pompieri, raport al cărui 

model se regăsește în anexa nr.3. 

(3) Neexprimarea opțiunii de înscriere în vederea desfășurării activităților de 

voluntariat prin raport scris la început de an universitar atrage după sine neacordarea acestui 

drept până la începutul anului universitar următor sau la desfășurarea următoarei etape de 

înscriere a studenților pentru desfășurarea activităților de voluntariat, stabilite de comun acord 

de conducerea Facultății și Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-

Ilfov. 

Art. 3 (1) Activitățile de voluntariat vor fi desfășurate de către studenți în ture de 24 

de ore, de regulă sâmbăta, fără ca aceasta să afecteze programul de pregătire, executarea 

serviciilor sau activităților ordonate, la Detaşamentul de pompieri “Morarilor” din cadrul 

Grupului de Intervenție nr. 3 şi, în funcţie de solicitări şi disponibilitate, în alte subunităţi 

aparţinând Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov. 

(2) Prezentarea studenților la subunitatea în care aceștia vor desfășura activități de 

voluntariat se va face în așa fel încât să permită participarea acestora la schimbrea serviciului 

operativ. 

(3) Activitățile de voluntariat vor putea fi desfășurate de către studenți în conformitate 

cu prezentul regulament numai în timpul anului universitar. 



  

Art. 4 (1) Numărul de locuri disponibile pentru desfășurarea activităților de 

voluntariat va fi judicios repartizat pe ani de studii de către comandanții de plutoane, totodată 

aceștia asigurând evidența zilelor de voluntariat efectuate de studenții din subunitate. 

(2) În fiecare săptămână prin grija studenților șefi de clasă se va înainta comandantului 

de pluton lista cu studenții ce doresc să desfășoare activități de voluntariat la sfârșit de 

săptămână, asigurându-se și două rezerve (în cazul în care numărul de sstudenți din anul de 

studiu care și-au exprimat dorința de a desfășura activități de voluntariat în acel sfârșit de 

săptămână este mai mare decât numărul de locuri disponibile. 

 (3) Comandanții de plutoane vor comunica studenților aprobarea participării la 

activitățile de voluntariat în acel sfârșit de săptămână sau înlocuirea studenților titulari cu 

rezervele din motive de disciplină, dezinteres universitar, număr de zile de voluntariat 

efectuate deja sau alte motive obiective, respectând principiul echității. 

 (4)  Comandantul de companie va comunica în timp util listele cu studenții ce 

urmează să desfășoare activități de voluntariat în acel sfârșit de săptămână coordonatorilor 

voluntarilor de la nivelul subunităților unde se desfășoară activități de voluntariat, la datele de 

contact (fax, e-mail) transmise de aceștia. 

Art. 5 (1) Studenții care participă la activități de voluntariat vor fi alocați la Norma 11 

(hrană rece), având în vedere imposibilitatea servirii hranei calde la sediul Facultății de 

Pompieri în timpul desfășurării activităților de voluntariat, iar drepturile de hrană le vor fi 

înmânate în timp util. În acest sens, listele cu studenții ce vor desfășura activități de 

voluntariat vor fi întocmite și aprobate până în ziua de Joi a fiecărei săptămâni. 

(2) Studenții ce vor participa la activități de voluntariat vor fi numiți prin Dispoziție 

Zilnică a Rectorului Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, iar în acest sens listele cu 

aceștia vor fi transmise în format editabil secretariatului Facultății de Pompieri până în ziua de 

Joi a fiecărei săptămâni. 

(2) Asigurarea echipamentelor individuale de protecție necesare desfășurării activității 

de voluntariat de către studenţi se va efectua prin grija subunităților în care aceştia vor activa 

ca voluntari. 

Art. 6 Pe timpul cât studenții desfășoară activități de voluntariat, aceștia se obligă să 

respecte prevederile actelor normative în vigoare ce reglementează activitatea de voluntariat 

în cadrul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență Județene/București-Ilfov precum și 

ordinele, precizările și instrucțiunile personalului subunităților în care desfășoară aceste 

activități. 
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ANEXA  nr. 2 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIȚIE ”Alexandru Ioan 

Cuza” 

FACULTATEA DE POMPIERI 
 

 

 

 

 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU 

SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 
 

 

 

Nr. 

Ex. nr. 1 

București, 

  

 
APROB 

RECTORUL ACADEMIEI DE POLIŢIE 

”Alexandru Ioan Cuza” 

 APROB 

(Î) INSPECTOR GENERAL 

AL INSPECTORATULUI GENERAL 

PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

Comisar șef de poliție 

 

 

Prof.univ.dr. DANIEL-COSTEL TORJE 

 Colonel 

 

 

Daniel-Marian DRAGNE 

                                                                                         

                                                                                       AVIZAT 

                                                                                       INSPECTOR ȘEF 

                                                                                      AL INSPECTORATULUI 

                                                                                     PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ   

”DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI-

ILFOV 

                                                                                         Colonel 

 

Flaviu-Dorel CHISCOP 

 

NOTĂ RAPORT 

privind participarea studenților Facultății de Pompieri la activitățile de voluntariat din cadrul 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov 

 

Având în vedere oportunitatea de îmbunătățire a pregătirii viitorului personal al 

Inspectoratului General pentru Situații de Urgență prin imersia continuă în activitățile desfășurate în 

subunitățile operative în cadrul programului de voluntariat “Salvator din pasiune”, am onoarea să vă 

înaintez spre aprobare următoarele propuneri: 

 Încheierea contractelor individuale de voluntariat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

”Dealul Spirii” București-Ilfov pentru studenții Facultății de Pompieri, pe perioada în care aceștia 

dețin calitatea de student, fără a fi necesară depunerea dosarelor de voluntariat. 

 Acordarea claselor de competență studenților Facultății de Pompieri în conformitate cu 

pregătirea desfășurată și orele de practică parcurse (320 ore practică / semestru, în afara semestrului II 

din anul IV), respectiv: 

  Studenților anilor I și II – Voluntar II. 

  Studenților anilor III și IV – Voluntar III. 

 Desfășurarea activităților de voluntariat a studenților în ture de 24 de ore, de regulă sâmbăta, 

fără ca această să afecteze programul de pregătire al studenţilor, la Detaşamentul de pompieri 



  

“Morarilor” din cadrul Grupului de Intervenție nr. 3 şi, în funcţie de solicitări şi disponibilitate, în alte 

subunităţi aparţinând Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov, în 

baza unei planificări stabilite de comun acord între studenți și coordonatorii voluntarilor de la nivelul 

subunităților unde se desfășoară activități de voluntariat, și în limita locurilor stabilite de conducerea 

subunităților. 

 Transmiterea la Facultatea de Pompieri (secretarp@academiadepolitie.ro; 

facultatepompieri@igsu.mai.intranet) a datelor de contact ale coordonatorilor voluntarilor din 

subunitățile Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov unde se 

desfăşoară activităţi de voluntariat, în vederea asigurării unei planificări eficiente a studenților, în 

funcţie de disponibilitatea locurilor şi nevoile operative. 

 Alocarea studenților la Norma 11 (hrană rece) pe timpul desfășurării activităților de 

voluntariat. 

 Asigurarea echipamentelor individuale  de protecție necesare desfășurării activității de 

voluntariat de către studenţi prin grija subunităților în care aceştia vor activa ca voluntari. 

Față de cele raportate, vă rog dispuneți. 

Cu deosebită stimă,  

 

DECANUL FACULTĂŢII DE POMPIERI 

Lt.col. 

 

 
Lect.univ.dr.ing. TRACHE ȘTEFAN 

 

 

 

mailto:secretarp@academiadepolitie.ro
facultatepompieri@igsu.mai.intranet


  

ANEXA  nr. 3 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIȚIE “Alexandru Ioan Cuza” 

FACULTATEA DE POMPIERI 

ANUL …. 

GRUPA …. 

Student …. 

 

 

Către, 

Decanul Facultății de Pompieri 
domnul lect. univ. dr. ing. locotenent-colonel TRACHE Ștefan-Nicolae 

 

 

 Am onoarea să vă solicit aprobarea înscrierii în vederea participării la activități de 

voluntariat în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-

Ilfov. 

 Menționez că am luat la cunoștință faptul că voi putea desfășura activități de 

voluntariat numai în subunitățile stabilite, conform planificării, în timpul anilor universitari, 

pe perioada cât dețin calitatea de student, și atunci când nu sunt planificat în serviciu pe 

facultate sau angrenat în alte activități ordonate. 

 Menționez, de asemenea, că sunt pe deplin răspunzător de: 

 respectarea ordinelor, precizărilor și instrucțiunilor personalului din subunitatea unde voi 

desfășura activități de voluntariat; 

 deciziile de implicare în activități care pot genera accidentări, care sunt sau pot deveni 

periculoase și pentru eventualele accidente ce pot surveni pe timpul desfășurării activităților 

de voluntariat; 

 securitatea și starea de sănătate proprie. 

 Sunt pe deplin conștient că activitatea de voluntariat este neremunerată și nu va 

influența evaluarea mea educațională sau disciplinară și mă angajez la implicarea în activități 

de voluntariat într-un mod responsabil, care să nu-mi afecteze performanța educațională sau 

îndatoririle de serviciu. 

 

Data:          Semnătura: 

  
 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111913 din 06.12.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

Azi, data de mai sus, în Şedinţa Senatului Universitar s-a prezentat Aprobarea cuantumului plată 
formatori/oră convențională la CPDO- HCA nr. 68/2017. 

 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Se aprobă cuantumul pentru plata formatorilor CPDOSP, conform pct. 1 din cadrul HCA nr. 68/2017 – 

70 Lei brut/oră convențională. 
 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                           

Nr. 111914 din 06.12.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

Azi, data de mai sus, în Şedinţa Senatului Universitar s-a prezentat Aprobarea efectuării stagiului de 
practică al studenților PSUL ”Administrație publică” – forma cu frecvență, anul III (Seria 2015-2018), în cadrul 
structurilor din Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”. 

 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Se aprobă efectuarea stagiului de practică al studenților PSUL ”Administrație publică” – forma cu 

frecvență, anul III (Seria 2015-2018), în cadrul structurilor din Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”. 
 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                        Dragoş Andrei IGNAT 



  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 111584 din 15.05.2017 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
 

 

 În Şedinţa Senatului Universitar din data de 15 Mai 2017, desfăşurată cu respectarea 

cvorumului legal (participanţi 21 din 31 membri), s-a prezentat pentru dezbatere și aprobare 
solicitarea Facultății de Științe Juridice și Administrative privind modificarea Planului de 

învățământ al programului de master „Științe penale”, prin redistribuirea către fiecare disciplină 

a orelor alocate disciplinei proiect de cercetare științifică, astfel încât acest proiect să fie 

considerat doar o activitate complementară (nu disciplină distinctă). 

 

Preşedintele Senatului Universitar a supus dezbaterii această solicitare, ocazie cu care 

nu au fost formulate observaţii sau obiecţii relevante de către membrii Senatului Universitar. 
 

Drept consecinţă, cu unanimitate de voturi, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

 Se aprobă solicitarea Facultății de Științe Juridice și Administrative 

privind modificarea Planului de învățământ al programului de master „Științe penale”, 

prin redistribuirea către fiecare disciplină a orelor alocate disciplinei proiect de cercetare 

științifică, astfel încât acest proiect să fie considerat doar o activitate complementară(nu 

disciplină distinctă), începând cu seria 2017-2019. 

 

 

 

                                  

 

          PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ.dr. 

                                                                              Dragoş Andrei IGNAT 
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