
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243705 din 15.01.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere şi 

aprobare denumirea ”Ordine publică și siguranță națională” pentru Domeniul  de studii universitare de 

masterat - Programele de studii universitare de masterat seria 2015-2017, desfășurate în cadrul Facultății 

de Poliție, respectiv „Managementul activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională”, 

„Managementul cooperării poliţieneşti internaţionale”, „Managementul investigării fraudelor” și 

„Managementul activităţilor informative”, conform HG  nr. 778/23.09.2015 – Adresa Facultății de Poliție  

nr. 5191216 din 08.01.2018. 

 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă denumirea ”Ordine publică și siguranță națională” pentru Domeniul  

de studii universitare de masterat - Programele de studii universitare de masterat, Seria 

2015-2017, desfășurate în cadrul Facultății de Poliție, respectiv „Managementul 

activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională”, „Managementul cooperării 

poliţieneşti internaţionale”, „Managementul investigării fraudelor” și „Managementul 

activităţilor informative”, conform HG  nr. 778/23.09.2015. 

 

 

 

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 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243706 din 15.01.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere şi 

aprobare modelul de supliment la diplomă pentru PSUL – IF- Facultatea de Poliție- Adresa Facultății de 

Poliție  nr. 5191217 din 08.01.2018. 

 

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă modelul de supliment la diplomă pentru PSUL – IF- Facultatea de 

Poliție-conform Adresei Facultății de Poliție  nr. 5191217 din 08.01.2018. 

2. Se aprobă ca pentru Promoțiile 2015 și 2016, Arma Poliție, să fie înscrise 

competențele aprobate în cuprinsul modelului de supliment la diplomă, prevăzut la pct. nr. 1. 

3. Se aprobă înscrierea competențelor, de către următoarele facultăți, pentru Promoția 

2015: Poliție de Frontieră, Jandarmi și Drept, iar acestea să fie comunicate Facultății 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 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243707 din 15.01.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere şi 

aprobare modelul de supliment la diplomă pentru PSUL – IF- Facultatea de Poliție- Adresa Facultății de 

Poliție  nr. 5191217 din 08.01.2018. 

 

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă modelul de supliment la diplomă, precum și a competențelor profesionale și 

transversale pentru PSUL – IF- Facultatea de Jandarmi-conform Adresei Facultății de 

Jandarmi nr. 5202225 din 12.01.2018. 

 

 

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. 5243708 din 15.01.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru 

dezbatere şi aprobare tematica și bibliografia recomandate pentru Examenul de licență, 

Sesiunea Iulie 2018, Specializarea Drept – Adresa Facultății de Științe Juridice și 

Administrative  nr. 34546/3/19.12.2017. 

 

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă tematica și bibliografia recomandate pentru Examenul de licență, Sesiunea 

Iulie 2018, Specializarea Drept: 
 

I. DREPT PENAL – PARTEA GENERALĂ 

1. Aplicarea legii penale în timp şi spaţiu 

2. Infracţiunea 

3. Noţiunea, trăsăturile esenţiale şi conţinutul infracţiunii 

a) Noţiune 

b) Tipicitatea 

c) Antijuridicitatea 

d) Imputabilitatea faptei 

e) Conţinutul infracţiunii: 

 - noţiune 

 - obiectul infracţiunii 

 - subiecţii infracţiunii 

 - latura obiectivă 

 - latura subiectivă 

  - formele vinovăţiei 

4. Formele infracţiunii 

a) Actele de pregătire 

b) Tentativa 

c) Cauze generale de nepedepsire a tentativei: 

 - desistarea 

 - împiedicarea producerii rezultatului 

5. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni 

a) Unitatea de infracţiuni 

- unitatea naturală; infracţiunea simplă, infracţiunea continuă, infracţiunea deviată 
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- unitatea legală; infracţiunea continuată, infracţiunea complexă, infracţiunea de obicei, 

infracţiunea progresivă 

b) Pluralitatea de infracţiuni 

- concursul de infracţiuni 

- recidiva 

6. Participaţia penală 

a) Autoratul şi coautoratul 

b) Instigarea 

c) Complicitatea 

7. Cauzele justificative 

a) Legitima apărare 

b) Starea de necesitate 

c) Consimţământul persoanei vătămate 

8.Cauzele de neimputabilitate 

a) Constrângerea fizică 

b) Minoritatea 

c) Intoxicaţia 

d) Cazul fortuit 

9. Cauzele care înlătură răspunderea penală  

10. Sancţiunile de drept penal 

  a) Pedepsele 

  b) Măsurile de siguranţă 

  c) Individualizarea pedepselor 

11. Răspunderea penală a minorilor 

12. Răspunderea penală a persoanei juridice 

 

II. DREPT PENAL – PARTEA SPECIALĂ 

I. Infracţiuni contra persoanei  

1. Infracţiuni contra vieţii 

- Omorul. 

- Omorul calificat.  

- Uciderea la cererea victimei 

- Determinarea sau înlesnirea sinuciderii. 

- Uciderea din culpă. 

2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii 

- Lovirea sau alte violenţe 

- Vătămarea corporală 

- Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte 

- Vătămarea corporală din culpă 

-Rele tratamente aplicate minorului 

3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie 

- Violenţa în familie 

- Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă 

4. Infracţiuni contra libertăţii persoanei 

- Lipsirea de libertate în mod ilegal 

- Ameninţarea 

- Şantajul  

- Hărţuirea  

5. Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile. 

- Traficul de persoane 

- Traficul de minori 

-Proxenetismul 

6. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale 
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- Violul 

- Agresiunea sexuală 

- Actul sexual cu un minor 

- Coruperea sexuală a minorilor 

- Racolarea minorilor în scopuri sexuale 

- Hărţuirea sexuală 

7. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private 

- Violarea de domiciliu 

- Violarea sediului profesional 

-Violarea vieții private 

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 

- Gestiunea frauduloasă 

- Înşelăciunea 

- Înşelăciunea privind asigurările 

4. Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice 

- Frauda informatică  

- Efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos 

5. Distrugerea  

-  Distrugerea 

- Distrugerea calificată 

- Distrugerea din culpă 

III. Infracţiuni contra autorităţii 

- Ultrajul  

- Uzurparea de calităţi oficiale 

- Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri 

-  Ruperea de sigilii 

-  Sustragerea de sub sechestru 

IV. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei  

- Nedenunţarea  

- Omisiunea sesizării 

- Favorizarea făptuitorului 

- Tăinuirea 

- Mărturia mincinoasă 

- Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri  

- Cercetarea abuzivă 

- Ultrajul judiciar 

- Represiunea nedreaptă 

- Evadarea 

- Înlesnirea evadării 

V. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu  

1. Infracţiuni de corupţie 

- Luarea de mită 

- Darea de mită 
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- Traficul de influenţă 

-  Cumpărarea de influenţă 

2. Infracţiuni de serviciu  

-  Delapidarea  

- Purtarea abuzivă 

- Abuzul în serviciu 

- Neglijenţa în serviciu  

VI. Infracţiuni de fals. Falsuri în înscrisuri 

- Falsul material în înscrisuri oficiale 

- Falsul intelectual  

- Falsul în înscrisuri sub semnătură privată 

- Uzul de fals 

- Falsificarea unei înregistrări tehnice 

- Falsul informatic 

- Falsul în declaraţii 

- Falsul privind identitatea 

 

 

III. DREPT PROCESUAL PENAL 
1. Acţiunile în procesul penal 

Etapele desfăşurării acţiunii penale 

Exercitarea acţiunii civile în procesul penal 

Raportul dintre acţiunea penală şi acţiunea civilă 

2. Participanţii în procesul penal 

Organele judiciare  

Subiecţii procesuali principali  

Părţile în procesul penal 

Avocatul – participant în procesul penal 

3. Mijloacele de probă şi procedeele probatorii în procesul penal 

Noţiunea, cadrul legal şi importanţa mijloacelor de probă şi a procedeelor probatorii 

Audierea persoanelor 

Supravegherea tehnică 

  Percheziţia şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri 

4. Măsurile preventive 

Luarea măsurilor preventive 

 Verificarea măsurilor preventive 

Încetarea de drept, revocarea şi înlocuirea măsurilor preventive 

Măsurile preventive privite în special 

5. Actele procesuale şi procedurale comune 

Mandatul de aducere 

Termenele în procesul penal 

Nulităţile 

Amenda judiciară 

6. Urmărirea penală 

a) Conducerea şi supravegherea activităţii organelor de cercetare penală de către procuror 

b) Declanşarea urmăririi penale 

Sesizarea organelor de urmărire penală 

Începerea urmăririi penale 

c) Efectuarea urmăririi penale 

Desfăşurarea urmăririi penale 

Suspendarea urmăririi penale 

Clasarea și renunțarea la urmărirea penală 

Terminarea urmăririi penale 
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d) Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei 

e) Reluarea urmăririi penale 

f) 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. 

- A. L. Lorincz, Drept procesual penal vol. I (conform noului Cod de procedură penală), 

Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015 

- A. L. Lorincz, Drept procesual penal vol. II (conform noului Cod de procedură penală), 

Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016 

-  N. Volonciu şi colectiv, Noul Cod de procedură penală comentat,  ediția a 2-a, Editura 

Hamangiu, Bucureşti, 2015 

- M. Udroiu,  Drept penal. Partea specială. Noul Cod penal, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 

2014. 

- Al. Boroi, Drept penal. Partea specială, ediția a 2-a, Editura C.H.Beck, București, 2014. 

 

DREPT CIVIL – ANUL I: 

 

I. RAPORTUL JURIDIC CIVIL 

1. Noţiunea şi caracterele raportului juridic civil 

2. Elementele raportului juridic civil: subiectele raportului juridic civil, obiectul raportului     

juridic civil, conţinutul raportului juridic civil 

 

II. ACTUL JURIDIC CIVIL 

1. Noţiunea şi clasificarea actelor juridice civile 

2. Condiţiile de fond (valabilitate) ale actului juridic civil: capacitatea de a încheia actul 

juridic civil, consimţământul părţilor, obiectul, cauza 

3. Forma actului juridic civil: principiul consensualismului şi excepţiile de la acest principiu – 

forma ad validitatem, forma ad probationem, forma pentru opozabilitatea faţă de terţi 

4. Principiile efectelor actului juridic civil: principiul forţei obligatorii - pacta sunt servanda, 

principiul irevocabilităţii şi principiul relativităţii efectelor actului juridic civil 

5. Nulitatea actului juridic civil 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ   

1. Constituţia României 

2. Codul civil – Legea nr. 287/2009 

3.  V. Gheorghiu, Drept civil. Teoria generală, Editura Sitech, Bucureşti, 2013 

4. G. Boroi, C.Al. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, ediţia a II-a, Editura 

Hamangiu, Bucureşti, 2012; 

5. G. Boroi, L. Stănciulescu, Instituţii de drept civil în reglementarea noului Cod civil, Ed. 

Hamangiu, Bucureşti, 2011;  

6. Fl. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coordonatori), Noul Cod civil. 

Comentariu pe articole. Art.1-2664, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012, sau ediţia a II-a, 

2014. 
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II. DREPT CIVIL – ANUL II 

1. Patrimoniul 

2. Posesia 

3. Dreptul de proprietate privată 

- noţiune 

- conţinut 

- caractere juridice 

- limitele dreptului de proprietate privată 

4. Dreptul de proprietate publică 

- noţiune 

- caractere juridice 

- obiect şi subiecte 

- drepturile reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică 

5. Apărarea dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale principale 

6. Modalităţile dreptului de proprietate 

7. Contractul 

  - Noţiunea şi clasificarea contractelor 

  - Principiul forţei obligatorii a contractului 

  - Principiul relativităţii efectelor contractului. Excepţii  

- Opozabilitate contractului faţă de terţi. Simulaţia 

- Efectele specifice contractelor sinalagmatice 

8. Faptul licit ca izvor de obligaţii 

9. Faptul ilicit cauzator de prejudicii ca izvor de obligaţii 

  - noţiunea, trăsăturile şi funcţiile răspunderii civile delictuale 

  - delimitarea răspunderii civile delictuale faţă de alte forme de răspundere juridică 

  - răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie 

  - răspunderea civilă delictuală pentru fapta altuia 

  - răspunderea civilă delictuală pentru prejudicii cauzate de lucruri  

8. Stingerea obligaţiilor 

- plata 

- compensaţia 

- confuziunea 

- remiterea de datorie 

- imposibilitatea fortuită de executare 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 

1. Constituţia României 

2. Codul civil – Legea nr. 287/2009 

3. C. Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale, ediţia a III-a, Editura Hamangiu, 

Bucureşti, 2017  

4. V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, ediţia a III-a, Editura C.H. Beck, 

Bucureşti, 2017 

5. Fl. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coordonatori), Noul Cod civil. 

Comentariu pe articole. Art.1-2664, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012, sau ediţia a II-a, 

2014. 

6. M. Ioan, A.D. Dumitrescu, I. Iorga, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2011 

7. L. Pop, I.-Fl. Popa, S. Vidu, Curs de drept civil. Obligaţiile, Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2015 
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8. L. Pop, I.-Fl. Popa, S. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Editura Universul 

juridic, Bucureşti, 2012 

9. G. Boroi, L. Stănciulescu, Instituţii de drept civil în reglementarea noului Cod civil, Ed. 

Hamangiu, Bucureşti, 2011. 

 

 

III. DREPT CIVIL – ANUL III 

1.  Contractul de vânzare 

2. Contractul de donaţie 

3. Contractul de locaţiune 

4. Devoluţiunea legală a moştenirii 

5. Rezerva succesorală 

6. Dreptul de opţiune succesorală 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ   

1. Constituţia României 

2. Codul civil – Legea nr. 287/2009 

3.V. Stoica, L. Dragu, Moştenirea legală în reglementarea Noului cod civil, Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2012; 

4. Fr. Deak, R. Popescu, Tratat de drept succesoral, ediţia a III-a actualizată şi completată, 

vol. I, Moştenirea legală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013; 

5. Fr. Deak, L. Mihai, R. Popescu, Tratat de drept civil. Contracte speciale, ediţia a V-a 

actualizată, vol. I, Vânzarea. Schimbul, actualizat de R. Popescu, Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2017; 

6.Fl. Moţiu, Contractele speciale, ediţia a VII-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017;  

7. D.C. Florescu, Drept succesoral, ediţia a VI-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016; 

8. D.C. Florescu, Contracte civile, ediţia a V-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015; 

9. L. Stănciulescu, Curs de drept civil. Contracte, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014; 

10. I. Genoiu, Dreptul la moştenire în Codul civil, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013; 

11. V. Stoica, L. Dragu, C. Fălcuşan, Teste grilă pentru admiterea la INM, avocatură şi 

notariat. Drept civil, ediţia a III-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016; 

 12. D. Chirică, Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalităţile, ediţia a II-a, Editura 

Hamangiu, Bucureşti, 2017 

13. L. Stănciulescu, Moştenirea. Doctrină şi jurisprudenţă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 

2017 

 

IV. DREPTUL PROCESUAL CIVIL 

1. Principiile fundamentale ale procesului civil 

2. Acţiunea civilă 

- condiţiile de exerciţiu ale acţiunii civile; 

- clasificarea acţiunilor civile; 

3. Participanţii la procesul civil 

- părţile (coparticiparea procesuală, drepturile şi îndatoririle procesuale ale părţilor,  

participarea terţilor la judecată); 

- modalităţi de participare a procurorului în procesul civil; 

4. Actele şi termenele de procedură 

- actele de procedură (noţiune şi clasificare, nulitatea actelor de procedură); 

- termenele procedurale (noţiune şi clasificare, durată, decăderea şi repunerea în 

termen); 

5. Judecata în primă instanţă 

- sesizarea instanţei de judecată (cererea de chemare în judecată, întâmpinarea, 

cererea reconvenţională); 

http://www.ujmag.ro/autori/florin-motiu/
http://www.ujmag.ro/Editura-Universul-Juridic/
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- judecata (excepţiile procesuale, suspendarea judecăţii, actele procesuale de 

dispoziţie ale părţilor); 

- deliberarea şi pronunţarea; 

- hotărârea (clasificarea hotărârilor judecătoreşti, conţinutul hotărârii, îndreptarea, 

lămurirea şi completarea hotărârilor); 

6. Căile extraordinare de atac 

- revizuirea; 

7. Procedurile speciale 

- procedura ordonanţei preşedinţiale. 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 

1. Ioan Leş, Tratat de drept procesual civil, vol. I, Editura Universul Juridic, 2014;  

2. Ioan Les coordonator, Calina Jugastru, Verginel Lozneanu, Adrian Circa, Eugen 

Huruba, Sebastian Spinei, Tratat de drept procesual civil, vol. II, Editura Universul Juridic, 

2015.  

3. Viorel Mihai Ciobanu, Traian Cornel Briciu, Claudiu Constantin Dinu, Drept 

procesual civil. Curs de baza pentru licenta si masterat, Editura National , 2013. 

4. Verginel Lozneanu – Drept procesual civil. Note de curs, 2017, Academia de Poliţie, 

Bucureşti; 

5. Mihaela Tăbârcă, Drept procesual civil, Vol.I-III, Editura Solomon, Bucureşti, 2017; 

6. Ioan Leş, Noul cod de procedură civilă comentariu pe articole, Editura CH Beck, 

Bucureşti, 2013; 

7. Gabriel Boroi, Mirela Stancu, Drept procesual civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017; 

8. Andreea Tabacu, Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013; 

9. Verginel Lozneanu, Liviu Pârvu, Drept procesual civil, Editura Cermaprint, Bucureşti, 

2010.  
 

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. 5243713 din 17.01.2018 

 

 

 

                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

-  Baza de calcul – prestare servicii plata cu ora nr. 5225238/16.01.2018. 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă Baza de calcul – modificări ale cuantumului brut al tarifelor orare pentru 

prestări servicii în regim plata cu ora, în cadrul programelor aprobate la nivelul Academiei 

de Poliție, ca urmare a modificării Legii nr. 227/2015- Codul Fiscal, prin OUG 

nr.79/08.11.2017, cu  nr.de înregistrare 5225238/16.01.2018, Conform HCA nr. 6/2018, pct. 

nr. 6: 

Structura  
Brut 2017 

CONTRACT  
Brut 2018 

CONTRACT 

F Drept-PSUM 46 59 

F Poliție-PSUM 68 87 

F Pol Frontieră-PSUM 50 64 

F Pompieri-PSUM 62 82 

F Arhivistică -PSUM 36 46 

CSUD -PSUM 13 17 

CSUD cond drd 130 164 

CSUD referenți 180 226 

CSUD abilitare 145 183 

CNAI 70 88 

F Arhivistică. Curs arhivar 82 104 

 Cadre Did. asociați – 
Licență  53 68 

 

2. Se modifică, în concordanță cu actul normativ de la pct. nr. 1 următoarele 

HSU: 111461/03.02.2017, 111799/11.09.2017, 111819/18.10.2017 și 111913/06.12.2017. 

3. Cu celeritate, se încheie acte adiționale la contractele de furnizare de activități 

didactice în regim plata cu ora, ce intră sub incidența actului normativ de la pct. nr. 1. 

4. Prezenta HSU se aplică activităților didactice în regim plata cu ora, în cadrul 

programelor aprobate la nivelul Academiei de Poliție, prestate începând cu data de 

03.01.2018. 

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. 5243714 din 17.01.2018 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-au prezentat pentru dezbatere: 
Aprobarea modelului de supliment la diplomă și a competențelor pentru pentru PSUL – IF- Facultatea de 

Poliție de Frontieră- Adresa Facultății de Poliție de Frontieră  nr. 5196226 din 15.01.2018; Aprobarea 

modelului de supliment la diplomă și a competențelor pentru pentru PSUL – IF- Facultatea de Științe 

Juridice și Administrative- Adresa Facultății de Științe Juridice și Administrative nr. 5199243 din 

17.01.2018; Aprobarea modelului de supliment la diplomă și a competențelor pentru pentru PSUL –

Facultatea de Arhivistică. 

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă: 

 

1. Modelul de supliment la diplomă și competențele pentru pentru PSUL – IF- 

Facultatea de Poliție de Frontieră- Adresa Facultății de Poliție de Frontieră  nr. 5196226 

din 15.01.2018;  

 

2.  Modelul de supliment la diplomă și competențele pentru pentru PSUL – IF- 

Facultatea de Științe Juridice și Administrative- Adresa Facultății de Științe Juridice și 

Administrative nr. 5199243 din 17.01.2018;  

 

3. Modelul de supliment la diplomă și competențele pentru pentru PSUL –

Facultatea de Arhivistică. 

 

 

 

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. 5243716 din 17.01.2018 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 
În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere 

Aprobare taxă de școlarizare – 2000 lei/an – PSUL Administrație publică - Facultatea de Științe Juridice și 
Administrative  – Adresa Facultății de Științe Juridice și Administrative  nr. 5199243/3/17.01.2018. 

 

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Se aprobă taxa de școlarizare în valoare de 2000 lei/an – PSUL 

Administrație publică, din cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative.   

 

 

 

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. 5243721 din 22.01.2018 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Regulament de admitere - 2018. 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

            1.Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de 

admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie ,,Alexandru 

Ioan Cuza”, în anul 2018, conform documentului anexat. 

 

 2. Documentul prevăzut la pct. nr. 1 se public pe site-ul oficial al Academiei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa la Hotărârea Senatului Universitar nr.  5243721 din 22.01.2018 
 

  

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          REGULAMENT
*
 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere  

la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie  

,,Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2018 

                                                                

                                                      Nr.                               din  22.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

*Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de 

licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2018, este întocmit în baza 

legislaţiei în vigoare incidente domeniului şi a experienţei sesiunilor de admitere anterioare. În măsura în 

care, până la desfăşurarea admiterii, sunt adoptate noi dispoziţii/măsuri legale specifice, acestea vor fi 

publicate pe pagina de internet a instituţiei, respectiv www.academiadepolitie.ro. 

http://www.academiadepolitie.ro/


CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

 

Art. 1 Admiterea în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, denumită în 

continuare Academia, se face prin concurs. Concursul este organizat şi se desfăşoară potrivit 

prezentului Regulament, aprobat de către Senatul Universitar, elaborat în conformitate cu 

prevederile următoarelor acte normative: 

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; 

- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare; 

- H.G. nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie 

,,Alexandru Ioan Cuza” din cadrul M.A.I.; 

        - O.G. nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de 

informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională; 

       - Ordinul M.E.N. nr. 4792/2017 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de 

bacalaureat naţional – 2018;  

        - Ordinul M.E.N.C.Ş. nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

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

      - Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management 

resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne;  

     - Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management 

resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne; 

- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate 

poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor 

poliţiştilor decedaţi; 

- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate 

personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul 

militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat; 

- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihosociologie 

în Ministerul Afacerilor Interne; 

- Dispoziţia-cadru a directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/17278/2017 privind 

recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal 

pentru nevoile M.A.I.; 

- Dispoziţia directorului general al D.G.M.R.U. privind recrutarea candidaţilor pentru 

admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I. – 

sesiunea 2018. 

          

Art. 2 În Academie, concursul de admitere se organizează pe Facultăţi, după cum urmează: 

a) La Facultatea de Poliţie: 

- În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea 

„Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ 

cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă;  

b) La Facultatea de Poliţie de Frontieră: 

- În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea 

„Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ 

cu frecvenţă. 

c) La Facultatea de Jandarmi: 

- În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea 

„Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ 

cu frecvenţă. 



d) La Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative: 

- În domeniul de licenţă ,,Drept”, specializarea „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de 

credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă; 

- În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe administrative”, specializarea „Administraţie 

publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă. 

e) La Facultatea de Pompieri:  
- În domeniul de licenţă ,,Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru 

construcţii - Pompieri”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu 

frecvenţă. 

f) La Facultatea de Arhivistică: 
- În domeniul de licenţă ,,Istorie”, specializarea „Arhivistică”, cu durata de 3 ani (180 

de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă. 

 

 Art. 3 (1) Facultăţile Academiei organizează concurs de admitere în limita locurilor stabilite 

de către Ministerul Afacerilor Interne (denumit în continuare M.A.I.) în raport cu dinamica de 

personal.  

           (2) Numărul de locuri scoase la concurs în anul 2018 va fi publicat pe pagina web a 

Academiei (http://www.academiadepolitie.ro/), la data aprobării prin Hotărâre a 

Guvernului, conform legii.   

(3) Candidaţii care în perioada studiilor liceale au obţinut distincţii (premiile I, II, III, 

menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei 

Naţionale (denumit în continuare M.E.N.) beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără 

susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de 

stat, dacă au fost declaraţi „apt” sau, după caz, „promovat”, la probele eliminatorii şi 

îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de 

învăţământ ale M.A.I.  

(4) Candidaţii care în perioada studiilor liceale au obţinut distincţii (premiile I, II, III, 

menţiune) la olimpiadele şcolare naţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale, la 

disciplinele din cadrul probelor de evaluare a cunoștințelor pentru facultățile unde se înscriu, 

precum și copiii polițiștilor/ personalului militar rănit sau decedat într-un accident de muncă, 

beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a 

cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „apt” sau, după 

caz, „promovat”, la probele eliminatorii şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii 

specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.  

(5) După susținerea probelor eliminatorii, Comisia Centrală de Admitere pe Academie, 

prin Comisiile de admitere pe Facultăţi, va asigura informarea, prin afişarea pe site-ul şi la 

avizierul Academiei, cu privire la numărul de locuri care au fost declarate rezervate pentru 

candidaţii aflați în situațiile prevăzute la alin. (3) și (4), precum și cu privire la numărul de 

locuri pentru care se candidează la proba scrisă de evaluare a cunoștințelor. 

  (6) Pentru locurile alocate distinct candidaţilor din alte ţări, admiterea se face în 

condiţiile protocoalelor/acordurilor încheiate cu beneficiarii externi. 

 

Art. 4 Perioadele de desfăşurare a concursului de admitere sunt cele prevăzute în Anexa nr. 1.  

 

Art. 5 Admiterea se susţine în Limba română, cu excepţia probei de evaluare a cunoştinţelor 

la Limba străină. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITOLUL II 

Dispoziţii specifice privind admiterea la Programele de studii universitare de licenţă 

„Drept”,  „Ordine şi siguranţă publică” şi „Instalaţii pentru construcţii - Pompieri” 

– formele de învăţământ „cu frecvenţă” și „cu frecvenţă redusă” 

 

Secţiunea 1 

Recrutarea şi selecţia candidaţilor  

 

 

Art. 6 (1) La concursul de admitere la forma de învăţământ – cu frecvenţă, specializările 

„Drept”, „Ordine şi siguranţă publică” şi „Instalaţii pentru construcţii - Pompieri”, pot 

participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, precum şi absolvenţii 

studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul 

M.E.N. ca fiind studii/diplome de bacalaureat, care îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile 

specifice de recrutare prevăzute de Ordinul ministrului afacerilor interne  

nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale 

M.A.I., Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management 

resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., Dispoziţia directorului general al Direcţiei 

Generale Management Resurse Umane (denumit în continuare D.G.M.R.U.) privind 

recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ, 

care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile M.A.I., sesiunea 2018 şi, după 

caz, dispoziţiile altor structuri beneficiare.  

(2) Pentru specializările „Drept”, „Ordine şi siguranţă publică” şi „Instalaţii pentru 

construcţii - Pompieri” candidaţii pot participa la concursul de admitere în cadrul unei 

singure facultăți. 

 

 Art. 7 La concursul de admitere la forma de învăţământ – cu frecvenţă redusă, programul 

de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică” organizat de Facultatea de 

Poliţie, pot participa agenţii/subofiţerii/maiştrii militari din M.A.I., care îndeplinesc condiţiile 

legale şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 

140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., 

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse 

umane în unităţile militare ale M.A.I. şi de Dispoziţia directorului general al D.G.M.R.U. 

privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru concursurile de admitere în instituţiile de 

învăţământ, care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile M.A.I., sesiunea 

2018. 

 

Art. 8 (1) Recrutarea candidaţilor pentru participarea la concursul de admitere se realizează 

de către unităţile/compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare 

stabilite prin Dispoziţia-cadru a directorului general al D.G.M.R.U. privind modul de 

organizare şi desfăşurare a recrutării candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ. 

(2) Pentru specialitatea „Penitenciare” (beneficiar Ministerul Justiţiei) recrutarea 

candidaţilor se realizează de structurile de resurse umane ale unităţilor penitenciare din cadrul 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 

 

 

 

 

 



Secţiunea 2 

Întocmirea şi transmiterea dosarelor de concurs  

 

Art. 9 (1) Candidaţii vor depune dosarul de concurs, cu toate documentele solicitate, la 

unităţile care desfăşoară activităţi de recrutare şi vor ţine legătura cu acestea, pentru a se 

informa cu privire la data şi locul unde se va susţine testarea psihologică. 

(2) Termenul de depunere a dosarului de concurs este stabilit de fiecare beneficiar în 

parte. 

 

Art. 10 Dosarele de recrutare ale candidaţilor se constituie în conformitate cu prevederile 

Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management 

resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 

177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., a 

Dispoziţiei-cadru a directorului general al D.G.M.R.U. de organizare şi desfăşurare a 

recrutării şi selecţiei candidaţiilor pentru instituţiile de învăţământ care asigură formarea 

profesională a personalului necesar M.A.I. – 2017, precum și a Dispoziţiei anuale a 

directorului general al D.G.M.R.U. care stabileşte aspectele procedurale cu privire la 

recrutarea candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ – 2018. 

    

Art. 11 (1) Pentru fiecare candidat la învăţământul cu frecvenţă, unitatea care a efectuat 

recrutarea va trimite la Academie un dosar plic cuprinzând următoarele documente:  

- cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, înregistrată la Secretariatul unităţii cu 

atribuţii de recrutare; 

- documentele care atestă absolvirea programului de studii liceale: 

1. Pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoţiile 

anterioare anului 2018 – diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul sau copii legalizate; 

2. Pentru candidaţii care au absolvit, cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă 

acesteia), studii liceale în afara României, în promoţiile anterioare anului 2018: 

a. atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din 

cadrul M.E.N.C.Ş., în copie, certificată cu originalul de către funcţionarul 

competent; în cazul în care se prezintă copie legalizată, aceasta se acceptă; 

b. diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată; 

c. foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în traducere legalizată; 

- fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I., în original, concluzionată de medic, cu avizul „Apt 

pentru instituţii de învăţământ din M.A.I.”;  

- copie după cartea de identitate (pentru cei care şi-au schimbat numele – copie după hotărârea 

judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui); 

- copie după certificatul de naştere; 

- copie după certificatul de căsătorie, pentru candidații care şi-au schimbat numele în urma 

căsătoriei; 

- avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane/, în cazul în care rezultatele 

examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal; 

- cazierul judiciar al candidatului; 

- două fotografii color 3/4 cm (având pe versocu majuscule,  numele, prenumele tatălui și 

prenumele candidatului, înscrise cu majuscule, precum și codul numeric personal al acestuia); 

- declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare. 

            (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), dosarele candidaţilor recrutaţi de 

structurile de resurse umane din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, 

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor vor fi centralizate la nivel de Inspectorat 

General/Administraţie Naţională a Penitenciarelor, și ulterior trimise la Academia de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”. 

  



Art. 12 (1) În cazul  candidaţilor înscriși pe locuri distincte (romi, maghiari, alte minorităţi 

naţionale etc.), dosarul de recrutare va conține, suplimentar, şi documentele, în original, care 

atestă îndeplinirea condiţiilor de participare pe aceste locuri, solicitate prin Dispoziţia-cadru a 

directorului general al D.G.M.R.U. de organizare şi desfăşurare a recrutării şi selecţiei 

candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ care asigură formarea profesională a 

personalului necesar M.A.I. – 2017 şi Dispoziţia anuală a directorului general al D.G.M.R.U. 

care stabileşte aspectele procedurale cu privire la recrutarea candidaţilor pentru instituţiile 

de învăţământ – 2018. 

 

Art. 13 (1) În urma aprobărilor solicitărilor beneficiarilor O.M.A.I. nr. 35/2014 şi O.M.A.I. 

nr. 108/2014 aceştia vor depune suplimentar, în fotocopie, la dosarul de recrutare, şi 

documentele solicitate de actele normative menţionate. 

(2) Pentru olimpici, dosarul de recrutare va cuprinde copia diplomei care atestă 

premiile obţinute la olimpiadele şcolare naţionale/internaţionale (conform prevederilor art. 3 

alin. (3) şi alin. (4) din prezentul Regulament), certificată cu originalul de către lucrătorul de 

resurse umane care efectuează recrutarea. În cazul în care se prezintă copie legalizată, aceasta 

se acceptă. 

 

Art. 14 (1) Pentru fiecare candidat la învăţământul cu frecvenţă redusă, structurile de resurse 

umane vor trimite, la Academie, câte un dosar plic, cuprinzând următoarele documente:  

- cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, înregistrată la Secretariatul unităţii cu 

atribuţii de recrutare; 

- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate cu originalul 

de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate; 

- copie după cartea de identitate (pentru cei care şi-au schimbat numele – copie după hotărârea 

judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui); 

- copie după certificatul de naştere; 

- copie după certificatul de căsătorie, pentru candidații care şi-au schimbat numele în urma 

căsătoriei; 

- cazierul judiciar al candidatului; 

- două fotografii color 3/4 cm pe suport de hârtie (în ţinută civilă); pe verso, lucrătorul de 

resurse umane care a efectuat recrutarea scrie cu majuscule următoarele date ale candidatului: 

numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, codul numeric personal; 

- fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I., în original, concluzionată de medic, cu avizul „Apt 

pentru Academia de Poliţie”;  

- avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane, în cazul în care rezultatele 

examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal; 

- adeverinţa privind îndeplinirea criteriilor specifice de recrutare, eliberată de structura care 

asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea în care este încadrat candidatul; 

- o copie a borderoului, conformă cu originalul, pentru candidaţii declaraţi „promovat” de 

către o comisie de verificare a aptitudinilor fizice constituită prin ordin/dispoziţie de zi pe 

unitate a unităţii în care sunt încadraţi; 

- declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare. 

          (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), dosarele candidaţilor recrutaţi de structurile 

de resurse umane din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi 

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, vor fi centralizate la nivel de Inspectorat 

General, și ulterior trimise la Academie. 

 

Art. 15 La sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se vor trimite numai dosarele 

candidaţilor declaraţi „Apt” din punct de vedere psihologic. 

 

Art. 16 (1) Unităţile de recrutare vor prelucra datele cu caracter personal ale candidaţilor în 

sistemul informatic – e-Management Resurse Umane – Modul unic admitere şcoli – e-

Admitere, conform cererii de înscriere, până la data de 29.06.2018. 



              (2) Pentru candidaţii la învăţământul cu frecvenţă redusă se vor prelucra datele 

separat.  

  (3) Unităţile cu sarcini de recrutare a candidaţilor sau structurile de resurse umane 

ale inspectoratelor generale de armă, după caz, vor trimite la Academia de Poliţie „Alexandru 

Ioan Cuza” – Serviciul Management Resurse Umane, în format letric, tabelul nominal cu 

datele candidaţilor selecţionaţi, pe facultăţi, separat pentru forma de învăţământ cu frecvenţă, 

respectiv forma de învăţământ cu frecvenţă redusă. 

(4) Opţiunea candidatului, consemnată în Cererea-tip de înscriere la concurs şi 

transmisă Academiei de către unitatea care a efectuat recrutarea, în tabelul nominal cu datele 

candidaţilor recrutaţi, nu poate fi modificată. 

             (5) Dosarele candidaţilor la învăţământul cu frecvenţă şi la învăţământul cu frecvenţă 

redusă, cuprinzând documentele solicitate la art. 11-14 şi tabelele cuprinzând datele 

candidaţilor se vor transmite la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” până la data de 

29.06.2018. 

 

Secţiunea 3 

Acte/documente necesare înscrierii candidaţilor  

 

 

Art. 17 (1) Candidaţii la concursul de admitere la forma de învăţământ „cu frecvenţă” la 

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept”, Facultatea de Poliţie, 

Facultatea de Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi sau Facultatea de Pompieri, la 

prezentarea la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru înscriere, vor avea 

asupra lor, în mod obligatoriu, următoarele:  

- cartea de identitate în original sau paşaportul în original; 

- contravaloarea taxei de înscriere la concurs, pentru cei care nu sunt scutiţi; 

- acte doveditoare, din care să rezulte că se află într-una din situaţiile în care beneficiază de 

scutire de plata taxei, după caz. 

(2) Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2018 vor prezenta şi 

următoarele documente: 

- diploma de bacalaureat, în original; sau în copie legalizată; în locul diplomei de bacalaureat, 

candidaţii pot prezenta și o adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează notele 

obţinute la disciplinele de examen, media generală de la bacalaureat, termenul de valabilitate 

şi faptul că nu a fost eliberată diploma; 

- foaia matricolă a studiilor liceale, în original; copia documentului 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.  

(3) Toţi candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României, cu diplomă de 

bacalaureat (sau echivalentă acesteia), promoţia 2018, au obligaţia de a prezenta la înscrierea 

la concurs, suplimentar, următoarele acte: 

a) atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din 

cadrul M.E.N.C.Ş., în original; copia documentului 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; 

b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată; 

c) foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în traducere legalizată. 

(4) Originalele actelor de studii prezentate în vederea înscrierii se restituie 

candidatului după realizarea copiilor xerox şi certificarea acestora de personalul desemnat. 

(5) Candidaţii pentru învăţământul „cu frecvenţă redusă”, la prezentarea la sediul 

Academiei, pentru înscriere, vor avea asupra lor, în mod obligatoriu, următoarele: 

- cartea de identitate în original sau paşaportul în original; 

- contravaloarea taxei de înscriere la concurs.  

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

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

admitere. 



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

către o altă persoană, pe bază de procură. 

 

Art. 18 (1) Prezentarea de înscrisuri false atrage după sine eliminarea din concurs a 

candidatului respectiv şi se pedepseşte conform legii. 

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

respectiv pierde locul obţinut prin fraudă. 

 

Secţiunea 4 

Taxa de înscriere la concurs 

 

Art. 19 (1) În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii sunt obligaţi să achite o 

Taxă de înscriere la concurs, în valoare de 350 lei.   

               (2) Taxa de înscriere la concurs se achită la prezentarea candidaţilor la sediul 

Academiei, în vederea înscrierii la concursul de admitere. 

  (3) Sunt scutiţi de plata taxei candidaţii aflaţi într-una din situaţiile enumerate mai 

jos: 

a) sunt orfani de unul sau ambii părinţi; 

b) provin din casele de copii sau din plasament familial; 

c) sunt copii ai personalului didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionaţi; 

d) sunt copii ai personalului M.A.I., în activitate sau pensionat; 

e) sunt copii ai funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor, în activitate, pensionaţi sau decedaţi (numai pentru 

candidaţii la specializarea Penitenciare). 

(4) Prevederile alin. (3) nu sunt aplicabile şi candidaţilor pentru învăţământul cu 

frecvenţă redusă, care nu beneficiază de scutire de plată a taxelor prevăzute de prezentul 

Regulament.  

 

Art. 20 (1) Actele doveditoare pentru scutirea de taxă trebuie prezentate la sediul Academiei 

în ziua înscrierii, iar termenul de valabilitate al acestora este de 60 de zile, calculat din ziua 

înscrierii în urmă. 

               (2) Actele doveditoare sunt: 

a) pentru orfani de unul sau ambii părinţi – certificatele de deces ale părinţilor şi 

certificatul de naştere al candidatului – original şi fotocopie; 

b) pentru cei care provin din casele de copii sau din plasament familial – 

documentele specifice din care reiese situaţia în care se află – original şi fotocopie; 

     c) pentru copiii personalului didactic sau didactic auxiliar în activitate, copiii 

personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi 

copiii orfani de unul sau ambii părinţi care au activat în sistemul de învăţământ – adeverinţă 

în care se precizează calitatea/fosta calitate de personal didactic, personal didactic auxiliar sau 

personal didactic de conducere, îndrumare şi control a părintelui, ţinând cont de prevederile 

art. 88 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) pentru copiii personalului M.A.I., în activitate sau pensionat: 

- pentru personalul în activitate – adeverinţă în care se precizează calitatea 

părintelui în cadrul M.A.I.; 

- pentru personalul pensionat – talon de pensie al părintelui eliberat de Casa de 

Pensii Sectorială a M.A.I. – original şi fotocopie, vechi de cel mult 2 luni; 

- pentru personalul decedat – adeverinţă în care se precizează calitatea pe care a 

avut-o cadrul M.A.I./talon de pensie al părintelui eliberat de Casa de Pensii Sectorială a 

M.A.I. – original şi fotocopie, şi certificatul de deces al părintelui – original şi fotocopie;  

e) sunt copii ai funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor, în activitate, pensionaţi sau decedaţi (numai pentru candidaţii la 

specializarea Penitenciare); 

- pentru personalul în activitate – adeverinţă în care se precizează calitatea 

părintelui în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; 



- pentru personalul pensionat – talon de pensie al părintelui eliberat de Casa de 

Pensii  – original şi fotocopie, vechi de cel mult 2 luni; 

- pentru personalul decedat – adeverinţă în care se precizează calitatea pe care a 

avut-o cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor/talon de pensie al părintelui eliberat 

de Casa de Pensii – original şi fotocopie, şi certificatul de deces al părintelui – original şi 

fotocopie.  

   f) documentele în original prezentate de către candidați în vederea scutirii de taxă se 

rețin ca documente justificative la dosarul de înscriere, în situația în care se aprobă scutirea de 

taxa de înscriere; 

 g) documentele în original prezentate de către candidați în vederea scutirii de taxă se 

rețin ca documente justificative (în original sau doar în copie, după caz) la dosarul de înscriere 

în situația în care se respinge scutirea de taxă de înscriere; 

 

Art. 21 Precizări privind conţinutul şi forma adeverinţelor: 

- adeverinţa se primeşte la înscriere doar în original, nu se acceptă fotocopie, fax sau e-

mail; 

- documentul trebuie să fie eliberat cu maxim 60 zile înainte de data înscrierii; 

- în document să se precizeze scopul pentru care a fost eliberat, respectiv înscrierea la 

concursul de admitere; 

- să conţină pe lângă numele şi prenumele părintelui, numele şi prenumele candidatului 

care va utiliza adeverinţa la înscriere; 

- în situaţia în care candidatul nu are acelaşi nume cu părintele căruia i s-a eliberat 

adeverinţa, să fie ataşate documente din care să reiasă că este fiul/fiica titularului/titularei 

adeverinţei; 

- nu este cazul să se precizeze în adeverinţă venitul părintelui; 

- adeverințele neconforme prezentate de candidați se vor copia xerox fiind reținute la 

dosar de membrii Colectivului anume desemnat de la Serviciul Financiar.  

 

Art. 22 Taxa de înscriere la concurs nu se restituie. 

 

Secţiunea 5 

Prezentarea candidaţilor pentru înscriere 

 

Art. 23 Candidaţii de la învăţământul cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă, recrutaţi 

de unităţile teritoriale pentru Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea 

„Drept”, Facultatea de Poliţie, Facultatea Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi şi 

Facultatea de Pompieri, se prezintă pentru înscriere la sediul Academiei, în zilele de 23 şi 

24.07.2018, între orele 08.00 – 16.00, după cum urmează: 

a. Candidaţii de la Facultatea de Poliţie în ziua de 23.07.2018; 

b. Candidaţii de la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea 

„Drept”, Facultatea de Jandarmi, Facultatea Poliţie de Frontieră şi Facultatea de 

Pompieri în ziua de 24.07.2018. 

 

Art. 24 Înscrierea unui candidat la concursul de admitere este condiţionată de primirea de 

către Academie a dosarului candidatului de la unitatea de recrutare. 

 

Art. 25 La înscriere, candidatului i se eliberează o Legitimaţie de concurs (model Anexa nr. 

2), tipărită pe carton de culoare diferită pentru fiecare facultate (alb - Facultatea de 

Ştiinţe Juridice şi Administrative; gri -  Facultatea de Poliţie; verde - Facultatea Poliţie 

de Frontieră; albastru - Facultatea de Jandarmi; roșu - Facultatea de Pompieri; galben 

– Facultatea de Arhivistică) de către personalul desemnat pentru primirea candidaţilor, 

numai după: 

          - verificarea identităţii candidaţilor (pe baza cărţii de identitate în original sau a 

paşaportului în original) şi a datelor din cataloagele de primire; 



          - preluarea actelor de studii pentru candidaţii de la învăţământul cu frecvenţă care au 

promovat examenul de bacalaureat în anul şcolar curent; 

         - încasarea, pe bază de chitanţă, a taxei de înscriere la concurs sau prezentarea de către 

candidat a actelor doveditoare pentru scutirea de taxă. 

 

Art. 26 (1) Odată cu operaţiunile de înscriere candidatul primeşte şi semnează de primire 

următoarele instructaje: 

a. Instructajul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere; 

b. Instructajul privind proba scrisă şi modul de completare a grilei de răspuns; 

c. Instructajul privind normele de sănătate şi securitate în muncă. 

             (2) Instructajul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere cuprinde 

repartiţia candidaţilor pe detaşamente, graficul privind susţinerea probelor eliminatorii şi 

regulile care trebuie respectate pe timpul concursului (Anexa nr. 3). 

            (3) Instructajul privind proba scrisă şi modul de completare a grilei de răspuns 

cuprinde regulile pe care candidatul trebuie să le respecte atunci când participă la proba scrisă, 

regulile privitoare la modul de consemnare a răspunsurilor pe grilă, precum şi regulile de 

numărare şi confirmare a răspunsurilor de către candidat şi de către comisie (Anexa nr. 4). 

            (4) Instructajul privind normele de sănătate şi securitate în muncă cuprind informaţii şi 

reguli de comportament în incinta Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pe durata 

desfăşurării concursului de admitere (Anexa nr. 5). 

 

Secţiunea 6 

Etapele concursului de admitere 

 

Subsecţiunea 1 

Susţinerea probelor eliminatorii 

 

Art. 27 Concursul de admitere se desfăşoară în două etape, după cum urmează: 

 a. Etapa I – probele eliminatorii;  

 b. Etapa a II-a – proba de evaluare a cunoştinţelor. 

 

Art. 28 (1) Probele eliminatorii sunt: contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice. 

 (2) Aceste probe eliminatorii se desfăşoară la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru 

Ioan Cuza”, situat în Bucureşti, sectorul 1, Aleea Privighetorilor nr. 1A. 

 (3) Probele eliminatorii se susţin în ordinea prezentată în graficul de concurs; 

(4) Candidații pentru susținerea probelor eliminatorii, se vor prezenta la sediul 

Academiei cu o oră înainte de ora prevăzută în graficul de desfășurare a probelor din etapa I.  

 

Art. 29 Candidaţii pentru admiterea la învăţământul cu frecvenţă redusă efectuează 

contravizita medicală şi susţin proba de verificare a cunoştinţelor la Academia de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”, în aceleaşi condiţii şi potrivit aceloraşi criterii aplicate candidaţilor 

înscrişi la forma cu frecvenţă a programului de studii universitare de licenţă „Ordine şi 

siguranţă publică”, fără verificarea aptitudinilor fizice.  

 

Art.30 (1) Contravizita medicală se realizează, conform baremelor medicale prevăzute în 

Ordinul nr. 107 din 9 iulie 2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea 

examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de 

informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi 

studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de 

securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru 

candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în 

activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul 

administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, de către o comisie 

formată din medici specialişti desemnaţi de Direcţia Medicală din cadrul M.A.I., potrivit 

graficului întocmit de fiecare comisie de admitere.  



(2) După examinarea medicală pe detaşamente de candidaţi, conform graficului de 

concurs, Comisia de contravizită medicală întocmeşte un proces-verbal în care se înscriu 

nominal candidaţii declaraţi ,,Inapt” şi motivele acestei hotărâri. 

(3) Lista candidaţilor declaraţi ,,Inapt” se afişează zilnic la avizierul Academiei. 

(4) Candidaţii care poartă ochelari sunt obligaţi să se prezinte la contravizita medicală 

cu ochelarii. 

(5) Nu se acceptă prezentarea la contravizita medicală cu lentile de contact. 

 

Art. 31 Nu se admit contestaţii sau derogări de la decizia Comisiei de contravizită care se 

desfăşoară potrivit dispoziţiilor prezentului Regulament. 

 

Art. 32 (1) Verificarea aptitudinilor fizice se realizează numai pentru candidaţii care au 

promovat examenul medical. 

 (2) În raport de numărul candidaţilor se vor constitui Subcomisii pentru verificarea 

aptitudinilor fizice formate din minim 3 membri.  

(3) Verificarea aptitudinilor fizice se efectuează respectându-se dispozițiile legale, 

precum şi în conformitate cu baremele şi precizările stabilite anual de către D.G.M.R.U. din 

M.A.I.  

  (4) Aprecierea candidaţilor se face prin acordarea calificativului ,,promovat” sau 

,,nepromovat”. 

 

Art. 33 Pentru susţinerea probelor de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii se vor 

prezenta la Academie cu echipamentul sportiv necesar. Nu se admite purtarea pantofilor de 

sport cu crampoane sau cuie.  

 

Art. 34 Pe tot parcursul desfăşurării probei de verificare a aptitudinilor fizice, pe baza 

sportivă va fi prezent un membru al Comisiei Centrale de Admitere/Comisiei de Admitere pe 

Facultate şi cel puţin un cadru medical, care va avea la dispoziţie o autosanitară cu mijloacele 

necesare acordării primului ajutor. 

 

Art. 35 (1) La probele fizice se întocmesc borderouri, în care se consemnează 

rezultatele/performanţele candidatului. În cazul nepromovării unei probe, candidatul 

semnează de luare la cunoştinţă. Dacă refuză să semneze, acest aspect se menţionează în 

borderou de către preşedintele Subcomisiei. 

    (2) Candidatului care nu promovează una dintre probele fizice i se consemnează 

rezultatul şi pe legitimaţia de concurs, pe care se aplică ştampila cu menţiunea „Eliminat din 

concurs”, data şi semnătura preşedintelui Subcomisiei de verificare a aptitudinilor fizice, iar 

acesta nu mai poate participa la probele următoare. 

    (3) Borderourile pentru probele fizice completate cu rezultatele candidaţilor şi 

semnăturile acestora sunt semnate de către membrii subcomisiilor predate la finalul zilei 

Colectivului de informatică, care le publică pe site-ul Academiei iar ulterior sunt depuse la 

secretarul Comisiei de Admitere pe Facultate de către preşedintele comisiei, pe bază de 

proces-verbal. Aceste documente au regimul actelor de evidenţă primară şi se păstrează în 

dosarul admiterii pe facultate. 

   (4) La proba de Verificare a aptitudinilor fizice nu se admit reexaminări, repetări, 

contestaţii sau vizionări ale casetelor prin care se asigură înregistrarea audiovideo a 

concursului. 

 

Subsecţiunea 2 

Proba de evaluare a cunoştinţelor 

 

Art. 36 (1) Etapa a II-a a concursului de admitere – proba de evaluare a cunoştinţelor se 

desfăşoară la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” situat în Bucureşti, sectorul 

1, Aleea Privighetorilor  

nr. 1A; 



  (2) În funcţie de numărul de candidaţi înscrişi şi de capacitatea sălilor disponibile 

pentru concurs, facultăţile pot organiza susţinerea probei în una sau mai multe serii de 

concurs. 

 

Art. 37 (1) Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi 

Administrative – specializarea „Drept”, Facultatea de Poliţie, Facultatea Poliţie de 

Frontieră şi Facultatea de Jandarmi constă în aplicarea unui Test-grilă la disciplinele: 

Istorie, Limba română şi Limba străină.  

              (2) Proba la limba străină va fi susţinută la disciplina la care a optat candidatul prin 

Cererea de participare la concursul de admitere, depusă la unitatea de recrutare. Candidatul 

poate opta doar pentru una din următoarele discipline: Limba engleză, Limba franceză, Limba 

germană, Limba rusă şi Limba spaniolă.   

 

Art. 38 (1) Testul-grilă se elaborează sub forma unui chestionar cu întrebări din cadrul celor 

trei discipline ale probei de concurs. 

 (2) Întrebările din chestionar se întocmesc, se evaluează şi se notează separat, pe 

discipline. 

 (3) Timpul alocat desfăşurării probei este de 4 ore.  

 (4) Manualele şcolare şi tematica pentru disciplinele de concurs sunt cele prevăzute 

pentru examenul de bacalaureat 2018 (Anexa nr. 7).  

 

Art. 39 (1) Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Pompieri constă în aplicarea 

unui Test grilă la disciplinele: Algebră şi Elemente de analiză matematică şi Fizică 

(Mecanică, Fizică moleculară şi Termodinamică, Electricitate); 

  (2) Testul grilă se elaborează sub forma unui chestionar cu întrebări din cadrul celor 

două discipline ale probei de concurs. 

  (3) Întrebările din chestionar se întocmesc, se evaluează şi se notează separat, pe 

discipline. 

  (4) Timpul alocat desfăşurării probei este de 4 ore. 

  (5) Manualele şcolare şi tematica pentru disciplinele de concurs sunt cele prevăzute 

pentru examenul de Bacalaureat 2018 (Anexa nr. 8). 

 

 

CAPITOLUL III 

Dispoziţii privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în anul 2018 la 

programul de studii universitare de licenţă „Arhivistică”, forma de învăţământ „cu 

frecvenţă”   

Secţiunea 1 

Condiţiile de înscriere la concurs 

 

Art. 40 (1) La admitere pot candida numai absolvenţii de liceu care au promovat examenul de 

bacalaureat şi care prezintă la înscriere diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă sau, 

pentru promoţia 2018, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ la care a susţinut 

examenul de bacalaureat. La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa 

absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, precum şi absolvenţii studiilor 

efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului 

Educaţiei Naţionale, ca fiind studii/diplome de bacalaureat. 

             (2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, pot candida la admitere în aceleaşi condiţii 

prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. 

Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către 

Direcţia de specialitate din cadrul M.E.N., înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de 



admitere, fiecare candidat având obligaţia să prezinte, la înscrierea la concurs, atestatul de 

recunoaştere a studiilor. 

           (3) Cetăţenii străini au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, prin 

prezentarea unui certificat de competenţă lingvistică, eliberat de instituţiile abilitate de 

M.E.N.. 

 

Art. 41 Pentru locurile „cu taxă” taxa de studii stabilită de Senatul universitar pentru anul 

universitar  

2018-2019 este de 3.000 lei. 

 

Art. 42 Pentru participarea la concursul de admitere, candidaţii sunt obligaţi să achite o Taxă 

de înscriere la concurs în valoare de 350 lei. Taxa se achită în numerar la sediul Academiei, 

la data înscrierii la concurs. 

                                    

Secţiunea 2 

Acte/documente necesare înscrierii candidaţilor 
 

Art. 43  Candidaţii pentru concursul de admitere la Facultatea de Arhivistică se adresează 

pentru informaţii la Secretariatul Facultăţii de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza” şi/sau la Serviciile Judeţene ale Arhivelor Naţionale.  

 

Art. 44 Candidaţii pentru Facultatea de Arhivistică se prezintă pentru înscriere în perioada 

23.07-28.07.2018, între orele 8.00-15.00, la sediul Academiei. 

 

Art. 45 (1) Dosarul de concurs pentru înscriere la Facultatea de Arhivistică cuprinde 

următoarele acte: 

a) cererea-tip de participare la concursul de admitere (Anexa nr. 9); 

b) 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); 

c) diploma de bacalaureat, 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; 

În locul diplomei de bacalaureat, absolvenţii promoţiei 2018 pot prezenta o adeverinţă 

eliberată de liceu, în care se menţionează notele obţinute la disciplinele din cadrul examenului 

de bacalaureat, media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul 

de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Candidaţii care s-au înscris şi la alte 

facultăţi vor prezenta diploma de bacalaureat/adeverinţa eliberată de liceu în original în care 

se menţionează notele obţinute la disciplina/disciplinele de examen. Copia documentului va fi 

certificată cu originalul de către personalul desemnat şi se semnează de către acesta şi de 

candidat. Se acceptă şi copia legalizată. 

d) foaia matricolă a studiilor liceale, în original; copia documentului 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; 

e) copia certificatului de naştere; 

f) copia certificatului de căsătorie, pentru femeile/bărbaţii care şi-au schimbat numele în 

urma căsătoriei; 

g) cazierul judiciar al candidatului; 

h) fişă medicală tip M.A.I.; 

i) patru fotografii color ¾ cm, pe suport de hârtie; 

j) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi regimul de înmatriculare 

(buget/taxă), pentru studenţii care urmează a doua specializare; 



k) 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 şi numărul de telefon; 

l) dovada plăţii taxei de înscriere la concurs, pentru cei care nu sunt scutiţi; 

m) acte doveditoare, conform art. 20 şi 21 din prezentul regulament, din care să rezulte 

că se află  

într-una din situaţiile (a se vedea art. 19 alin. 3 din prezentul Regulament) în care beneficiază 

de scutire de plata taxei, după caz.   

n) pentru locurile alocate minorităţilor se vor prezenta acte doveditoare în original; 

copia documentului 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; 

(2) Originalele actelor de studii precum şi a actelor doveditoare (art. 45, lit. m şi lit. n) 

prezentate în vederea înscrierii se restituie candidatului după realizarea copiilor xerox şi 

certificarea acestora de personalul desemnat. 

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

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

admitere. 

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

o altă persoană, pe bază de procură. 

 

Art. 46 Fişa medicală se eliberează personal candidaţilor, în baza adresei structurii de resurse 

umane a Serviciului Municipiului Bucureşti al Arhivelor Naţionale şi/sau a serviciilor 

judeţene ale Arhivelor Naţionale. 

 

Art. 47 În vederea înscrierii la concursul de admitere la Facultatea de Arhivistică candidaţilor 

nu li se cere îndeplinirea vreunui criteriu specific de înălţime şi greutate.  

 

Art. 48 (1) Prezentarea de înscrisuri false atrage după sine eliminarea din concurs a 

candidatului respectiv şi se pedepseşte conform legii. 

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

respectiv pierde locul obţinut prin fraudă. 

 

Secţiunea 3 

Etapele concursului de admitere 

 

Subsecţiunea 1 

Susţinerea probelor eliminatorii 

 

Art. 49 Concursul de admitere la Facultatea de Arhivistică se desfăşoară în două etape, 

după cum urmează: 

 a. Etapa I – probele eliminatorii;  

 b. Etapa a II-a – proba de evaluare a cunoştinţelor. 

 

Art. 50 (1) Probele eliminatorii sunt: Examenul medical şi Evaluarea psihologică. 

             (2) Examenul medical şi evaluarea psihologică se desfăşoară la sediul Academiei de 

Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, situat în Bucureşti, sectorul 1, Aleea Privighetorilor nr. 1A. 

             (3) Probele se susţin în ordinea prezentată şi fiecare dintre acestea este eliminatorie. 

  

Art. 51 Examinarea medicală se efectuează în ziua înscrierii candidatului în perioada de 

înscriere. 

 

Art. 52 Nu se admit contestaţii sau derogări de la decizia Comisiei de examinare medicală, 

care se desfăşoară potrivit dispoziţiilor  prezentului Regulament. 

 



Art. 53 Evaluarea psihologică se efectuează de către specialiştii desemnaţi de Centrul de 

Psihosociologie al M.A.I. . Eventualele contestaţii cu privire la avizul psihologic de 

inaptitudine emis de către specialiştii desemnaţi se adresează Centrului de Psihosociologie al 

Ministerului Afacerilor Interne şi se depun la sediul Academiei, conform calendarului 

desfăşurării examenului de admitere la Facultatea de Arhivistică. 

 

Subsecţiunea 2 

Proba de evaluare a cunoştinţelor 

 

Art. 54 (1) Etapa a II-a a concursului de admitere – proba de evaluare a cunoştinţelor, 

se desfăşoară la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, situat în Bucureşti, 

sectorul 1, Aleea Privighetorilor  

nr. 1A; 

 

Art. 55 (1) Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Arhivistică constă în aplicarea 

unui Test-grilă la disciplina Istorie. 

             (2) Timpul alocat desfăşurării probei este de 90 de minute. 

             (3) Manualele şcolare şi tematica pentru disciplina de concurs sunt cele prevăzute 

pentru examenul de bacalaureat 2018 (Anexa nr. 10). 

 

CAPITOLUL IV  

Comisii cu sarcini şi atribuţii în organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la 

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept”,  

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

Facultatea de Pompieri şi Facultatea de Arhivistică  

forma de învăţământ cu frecvenţă şi forma de învăţământ cu frecvenţă redusă 

 

Art. 56 (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi Administrative – specializarea „Drept”, Facultatea de Poliţie, Facultatea Poliţie de 

Frontieră, Facultatea de Jandarmi, Facultatea de Pompieri şi Facultatea de Arhivistică, se 

constituie Comisia Centrală de Admitere care coordonează, controlează şi are în subordine 

următoarele: 

a) Comisia pentru contravizită medicală; 

b) Comisia pentru verificarea aptitudinilor fizice; 

c) Comisiile de admitere pe facultăţi; 

d) Secretariatul tehnic general;  

e) Comisiile de elaborare a subiectelor la probele de verificare a cunoştinţelor; 

f ) Comisiile de soluţionare a contestaţiilor; 

g) Comisiile de supraveghere a candidaţilor şi de corectare a testelor-grilă; 

h) Colectivul de informatică; 

i) Personalul angrenat în activităţile privind accesul şi însoţirea candidaţilor; 

j) Personalul angrenat în activitatea de înscriere a candidaţilor.  

           (2) Componenţa nominală a comisiilor, cu excepţia comisiilor de supraveghere a 

candidaţilor şi de corectare a testelor-grilă, se stabileşte de Consiliul de Administraţie, pe baza 

propunerilor făcute de conducerea Academiei şi de către Consiliile facultăţilor. Numirea 

membrilor comisiilor se face prin Dispoziţia Zilnică a Rectorului, cu cel puţin o săptămână 

înainte de prezentarea candidaţilor. 

          (3) Componenţa Comisiilor de supraveghere a candidaţilor şi de corectare a testelor-

grilă se stabileşte de Comisia Centrală de Admitere cu o zi înainte de susţinerea probei scrise.  

          (4) Modificarea structurii sau a componenţei nominale a oricărei comisii constituite este 

de competenţa Consiliului de Administraţie şi se face la propunerea Comisiei Centrale de 

Admitere. 



(5) Personalul angrenat în activităţile privind accesul şi însoţirea candidaţilor şi 

personalul angrenat în activitatea de înscriere a candidaţilor este numit prin Dispoziţia Zilnică 

a Rectorului, de regulă, din rândul personalului Biroul Mobilizare Organizare, Serviciul 

Management Resurse Umane, Serviciul Financiar, instructorilor şi comandanţilor, pe baza 

propunerilor făcute de şefii structurilor menţionate. 

 

Art. 57 (1) Comisia Centrală de Admitere este formată din: 

- preşedintele comisiei (rectorul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”); 

- doi vicepreşedinţi; 

- 5 (cinci) membri;  

- un secretar. 

 

Art. 58 (1) Comisia Centrală de Admitere are următoarele atribuţii: 

- conduce nemijlocit şi controlează întreaga activitate de organizare şi desfăşurare a 

concursului de admitere; 

- coordonează Comisiile de admitere pe facultate, celelalte comisii constituite, precum 

şi Secretariatul tehnic general; 

- coordonează activitatea de primire a candidaţilor, activitatea de asigurare logistică, 

activitatea de prelucrarea automată şi evidenţa centralizată a datelor din sistemul informatic şi 

activitatea  

tehnico-administrativă; 

- stabileşte Comisiile de supraveghere a candidaţilor şi de corectare a testelor-grilă;  

- coordonează activitatea de elaborare a testelor/subiectelor, a grilelor şi baremelor de 

corectare, pentru probele de evaluare a cunoştinţelor; 

- stabileşte măsuri de distribuire la sălile de concurs, în timp util, a testelor/subiectelor, 

precum şi a grilelor de corectare; 

- verifică documentele candidaţilor care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, 

menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale la disciplinele din cadrul probelor de evaluare 

a cunoştinţelor, în condiţiile art. 151 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi întocmeşte tabelul nominal cu persoanele care sunt 

exceptate de la susţinerea probei scrise de evaluare a cunoştinţelor; 

- instruieşte preşedinţii Comisiilor de admitere constituite pe facultăţi; 

- asigură aplicarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de 

admitere; 

- propune Consiliului de Administraţie, dacă este cazul, schimbări în componenţa 

oricărei comisii/subcomisii de admitere; 

- validează rezultatele concursului de admitere; 

- analizează şi soluţionează petiţiile candidaţilor; 

 - stabileşte, dacă este cazul, alte sarcini Comisiilor, Colectivelor de admitere, 

Secretariatului tehnic general etc. care au atribuţii în organizarea şi/sau desfăşurarea 

concursului de admitere la nivelul facultăţilor Academiei.   

  (2) Membrii Comisiei Centrale de Admitere răspund de legalitatea concursului de 

admitere. 

 

Art. 59 (1) Comisia pentru Contravizită Medicală este condusă de un medic, cu atribuţii de 

Preşedinte, desemnat de Direcţia Medicală a M.A.I. şi este formată din cadre medicale cu 

pregătire în specialităţile care fac obiectul acestei examinări, puse la dispoziţie de către 

Direcţia Medicală. 

 (2) Componenţa nominală a comisiei se stabileşte de Direcţia Medicală a M.A.I. şi se 

înscrie în Dispoziţia Zilnică a Rectorului Academiei, cu cel puţin o săptămână înainte de 

prezentarea candidaţilor. 

 (3) Comisia are atribuţii în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de examinare 

medicală a candidaţilor, în conformitate cu normele privind încadrarea în M.A.I. 

 



Art. 60 (1) Comisia pentru Verificarea Aptitudinilor Fizice asigură verificarea 

aptitudinilor fizice potrivit dispozițiilor legale. 

         (2) Comisia este condusă de directorul Departamentului educaţie fizică sau de către o 

altă persoană desemnată de Consiliul de Administraţie şi este alcătuită din subcomisii, în 

funcție de numărul de candidați. 

         (3) Subcomisia este compusă din cadre didactice de specialitate ale departamentului 

de profil, din cadre ale instituţiei şi/sau specialişti în educaţie fizică din alte instituţii. 

        (4) Componenţa nominală a subcomisiilor este aprobată de Consiliul de Administraţie, 

cu cel puţin o săptămână înainte de începerea concursului de admitere şi se înscrie în 

Dispoziţia Zilnică a Rectorului Academiei. 

 

Art. 61 La nivelul următoarelor facultăţi: Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, 

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

Pompieri şi Facultatea de Arhivistică se constituie Comisia de Admitere pe Facultate, 

compusă din:  

- preşedinte (Decanul Facultăţii); 

- un vicepreşedinte; 

- 1-3 membri;  

- un secretar. 

 

Art. 62 (1) Comisia de Admitere pe Facultate are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

- răspunde de pregătirea şi desfăşurarea concursului de admitere la facultate; 

- coordonează activitatea colectivelor de lucru constituite pentru buna desfăşurare a 

concursului de admitere (preluarea grilelor de răspuns de la sălile de examen etc.); 

- pune la dispoziţia celor interesaţi, prin site-ul Academiei (www.academiadepolitie.ro) 

şi prin afişare, datele referitoare la concursul de admitere; 

- afişează, în locurile stabilite, datele şi informaţiile privind desfăşurarea şi rezultatele 

concursului prin grija Secretariatului tehnic general; 

- acordă sprijin membrilor Comisiilor de supraveghere a candidaţilor şi de corectare a 

testelor-grilă pe facultate. 

 (2) Comisia de Admitere pe Facultate aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin 

afişare şi prin grija Secretariatului tehnic general, următoarele date şi informaţii: 

a. Începând cu data prezentării candidaţilor: 

- lista candidaţilor înscrişi, în ordine alfabetică, întocmită de Colectivul de 

informatică; 

- graficul desfăşurării probelor eliminatorii; 

- materialele necesare susţinerii probelor etc. 

b. Zilnic, după încheierea activităţilor prevăzute în graficul admiterii: 

- listele cuprinzând candidaţii neprezentaţi, respinşi/inapţi, precum şi cei care s-au 

retras ori au fost eliminaţi din concurs întocmite de Colectivul de informatică. 

c. După finalizarea etapei I – probe eliminatorii: 

- lista cu repartizarea pe săli a candidaţilor care au promovat etapa I – prin grija 

Secretariatului tehnic general; 

- numărul de locuri pentru care se candidează şi numărul de locuri rezervate pentru 

olimpici şi beneficiarii O.M.A.I. nr. 35/2014 şi O.M.A.I. nr. 108/2014 în sesiunea de admitere 

2018. 

d. După finalizarea etapei a II-a – susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor: 

            - listele cuprinzând candidaţii în ordinea strict descrescătoare a mediilor obţinute după 

susţinerea probei de evaluare a cunoştinţelor. 

e. După soluţionarea contestaţiilor: 

            - listele cuprinzând candidaţii declaraţi „Admis” şi „Respins”; 

           - hotărârea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

 (3) Documentele de organizare, planificare şi desfăşurare a examenului şi orice alte 

comunicări afişate vor fi ştampilate şi semnate de preşedintele şi secretarul Comisiei de 

Admitere pe Facultate. 

http://www.academiadepolitie.ro/


 

Art. 63 (1) Pentru buna desfăşuare a concursului de admitere se constituie Secretariatul 

tehnic general, cu atribuţii tehnico-administrative şi de asigurare logistică, în subordinea 

Comisiei Centrale de Admitere.  

  (2) Secretariatul tehnic general are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

a) solicită Serviciului logistic necesarul de rechizite şi materiale utilizate pentru 

concursul de admitere; 

b) centralizează listele cu necesarul de supraveghetori de la fiecare structură a 

Academiei; 

c) transmite Serviciului logistic capacitatea sălilor, iar agenţii/subofiţerii 

administrativi de la formaţiunile studenţi, după ce s-au asigurat de buna îndeplinire a acestei 

sarcini, predau cheile de la fiecare sală şefului Secretariatului tehnic general; 

d) verifică condiţiile de organizare a concursului pentru fiecare sală de concurs în 

parte, le etichetează şi afişează listele cu candidaţii repartizaţi pe săli; 

e) afişează la avizierul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” repartizarea 

candidaţilor pe sălile de concurs, condiţiile de acces în săli (ora, documente, instrumente de 

scris etc.) şi rezultatele finale; 

f) ştampilează ciornele folosite în timpul concursului de admitere; 

g) multiplică, înseriază şi ştampilează grilele de răspuns; 

h) multiplică chestionarele de întrebări şi asigură repartiţia lor în mape pentru fiecare 

sală de concurs; 

i) participă la pregătirea mapelor pentru fiecare sală de concurs, ce conţin: materiale, 

grile de răspuns, procese-verbale, instructaj supraveghetori şi borderouri de prezenţă; 

j) distribuie şefilor de sală, în ziua concursului şi la ora stabilită, mapele 

corespunzătoare sălilor de concurs, pe bază de semnătură; 

k) distribuie la fiecare sală în parte, la ora stabilită, foliile de corectare în plicuri 

sigilate; 

l) primeşte mapele ce conţin:  

- grilele de răspuns ştampilate, în număr egal cu numărul candidaţilor repartizaţi în 

sala respectivă, plus o rezervă de minim 50%; 

- borderouri de predare-primire a grilelor de răspuns; 

- borderouri de corectare a formularelor de răspuns; 

- proces-verbal de fraudă/tentativa de fraudă; 

- proces-verbal de grile anulate/înlocuite; 

- proces-verbal de grile primite/nefolosite; 

- instrucţiuni responsabil de sală/corector 1 şi corector 2; 

- ciorne;  

- cretă/marker; 

- pixuri. 

 (3) Biroul Mobilizare Organizare va asigura securitatea accesului în biroul unde 

îşi desfăşoară activitatea Secretariatul tehnic general pe timpul concursului. 

 

Art. 64 (1) Conducerea fiecărei facultăţi va constitui Secretariate tehnice pe facultate, cu 

atribuţii tehnico-administrative şi de asigurare logistică, în subordinea Comisiei de Admitere 

pe Facultate.  

              (2) Sarcinile acestora se stabilesc printr-un Plan de măsuri aprobat de Decanul 

Facultăţii.  

 

Art. 65 Pentru proba de verificare a cunoştinţelor se constituie Comisia de elaborare a 

subiectelor şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor. 
 

Art. 66 (1) Comisia de elaborare a subiectelor este formată din profesori de specialitate din 

reţeaua naţională a instituţiilor de învăţământ preuniversitar, nominalizaţi de M.E.N., prin 

structurile din subordine, care au cel puţin definitivatul în învăţământ şi sunt titulari ai 



disciplinelor respective, un preşedinte şi un secretar – cadre didactice din Academie şi doi 

membri ai colectivului de informatică.  

(2) Membrii Comisiei de elaborare a subiectelor (cadrele didactice de specialitate) 

îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de furnizare servicii.  

(3) Membrii Comisiei de elaborare a subiectelor au următoarele obligaţii: 

a. să elaboreze subiectele pentru testele-grilă, cu respectarea prevederilor legale incidente 

în materie, în conformitate cu instrucţiunile primite şi în timpul de lucru stabilit; 

b. să elaboreze subiectele în strictă concordanţă cu conţinutul manualelor şcolare şi 

tematica disciplinelor de concurs, stabilite în prezentul regulament, în aşa fel încât să 

asigure cuprinderea echilibrată a tematicii, să nu fie interpretabile, să poată fi rezolvate 

în timpul de lucru stabilit şi să permită aprecierea răspunsurilor pe baza unui barem; 

c. să remedieze de îndată orice deficienţă semnalată astfel încât să nu fie afectată 

desfăşurarea în condiţii de normalitate a examenului de admitere; 

d. să încheie, prin grija Secretarului comisiei, un proces-verbal în care să fie menţionate 

variantele care au fost stabilite pentru proba de evaluare a cunoştinţelor; 

e. să păstreze deplina confidenţialitate în legătură cu informaţiile la care au acces pe 

durata desfăşurării activităţilor specifice elaborării subiectelor, până la momentul când 

aceste informaţii vor fi făcute publice de către Academia de Poliţie „Alexandru Ioan 

Cuza”; 

f. să răspundă civil sau penal, după caz, de modul defectuos în care au fost elaborate 

subiectele în cazul în care una sau mai multe întrebări au fost formulate greșit sau 

răspunsul indicat ca fiind corect este altul decât cel prevăzut în grila de corectare. 

 

Art. 67 (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie din profesori de specialitate 

din reţeaua naţională a instituţiilor de învăţământ preuniversitar, nominalizaţi de M.E.N., prin 

structurile din subordine, care au cel puţin definitivatul în învăţământ şi sunt titulari ai 

disciplinelor respective, un preşedinte şi un secretar – cadre didactice din Academie şi doi 

membri ai colectivului de informatică.  

 (2) Din cele două comisii pot face parte şi cadre didactice universitare de specialitate, 

nominalizate de M.E.N. 

 (3) Cadrele didactice nominalizate de M.E.N. nu pot face parte doi ani consecutivi din 

oricare din cele două comisii şi nici nu pot să facă parte, în acelaşi timp, din ambele comisii. 

 

Art. 68 (1) Membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor au următoarele obligaţii: 

a. să participe, alături de Comisia de elaborare a subiectelor, la corectarea subiectelor 

care au fost stabilite pentru proba de evaluare a cunoştinţelor; 

b. să analizeze contestaţiile depuse de candidaţi în prezenţa acestora; absenţa candidaţilor 

care au formulat contestaţii, de la data şi locul stabilit, va avea drept urmare 

soluţionarea contestaţiilor, hotărârea fiind definitivă. 

c. să ofere explicaţii în legătură cu toate aspectele semnalate de candidaţi în contestaţiile 

formulate; 

d. să păstreze deplina confidenţialitate în legătură cu informaţiile la care au acces pe 

durata desfăşurării activităţilor specifice elaborării subiectelor, până la momentul când 

aceste informaţii vor fi făcute publice de către Academia de Poliţie „Alexandru Ioan 

Cuza”; 

e. să emită o decizie sub forma unei hotărâri, care se consemnează într-un proces verbal, 

referitoare la aspectele constatate în urma analizării contestaţiilor. 

(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este singura în măsură să se pronunţe cu 

privire la soluţionarea contestaţiilor, iar hotărârea comisiei este definitivă. 

 

Art. 69 (1) Comisiile de supraveghere a candidaţilor şi de corectare a testelor-grilă sunt 

stabilite de Comisia centrală de admitere cu o zi înainte de desfăşurarea probei scrise. 

(2) Comisiile de supraveghere a candidaţilor şi de corectare a testelor-grilă vor fi 

formate din personal didactic, didactic auxiliar şi tehnic-administrativ din serviciile-suport; 



(3) Personalul din Comisiile de supraveghere a candidaţilor şi de corectare a testelor-

grilă vor asigura verificarea şi supravegherea candidaţilor pe timpul desfăşurării probelor de 

concurs, precum şi corectarea testelor-grilă; 

(4) Membrii comisiilor de supraveghere a candidaţilor şi de corectare a testelor-grilă 

vor fi de altă specialitate decât disciplinele de concurs. 

 

Art. 70 (1) Comisia Centrală de Admitere desfăşoară instructajul cu întregul personal 

angrenat în Comisiile de supraveghere a candidaţilor şi de corectare a testelor-grilă 

(Anexa nr. 14); 
(2) Activitatea de instruire va fi înregistrată audiovideo; 

(3) Personalul angrenat în Comisiile de supraveghere a candidaţilor şi de 

corectare a testelor-grilă semnează de luare la cunoştinţă în procesul-verbal întocmit cu 

ocazia prelucrării şi răspunde de modul de îndeplinire şi respectare a tuturor sarcinilor şi 

responsabilităţilor stabilite prin instructaj. 

 

Art. 71 (1) O comisie de supraveghere a candidaţilor şi de corectare a testelor-grilă este 

formată din cel puţin două persoane din care una este responsabil de sală/corector 1. 

(2) La sălile de concurs mari se pot organiza două sau mai multe comisii de 

supraveghere a candidaţilor şi corectare a testelor-grilă. 

 

Art. 72 Responsabilul de sală/corector 1 desfăşoară următoarele activităţi: 

a) organizează activitatea supraveghetorilor;  

b) precizează candidaţilor faptul că este interzis accesul în sala de concurs cu aparate 

de fotografiat, filmat, înregistrat audiovideo, de copiat din baza de date informatice sau de 

comunicare la distanţă, telefoane mobile, materiale scrise (cărţi, caiete, însemnări etc.), 

precum şi cu orice alte materiale care ar putea servi la rezolvarea subiectelor; 

c) înmânează fiecărui candidat, cu ajutorul supraveghetorilor, câte un formular de 

răspuns (după caz şi hârtie pentru ciorne); 

d) precizează candidaţilor că este interzisă folosirea altor coli de hârtie pentru ciorne 

decât cele ştampilate; 

e) precizează candidaţilor condiţiile de desfăşurare a probelor şi de predare a 

lucrărilor; 

f) atrage atenţia candidaţilor că frauda, inclusiv tentativa, atrag eliminarea din 

concurs; se consideră tentativă de fraudă şi intenţia candidatului de a comunica cu ceilalţi 

participanţi în concurs; pentru orice nelămurire candidatul este obligat să se adreseze doar 

responsabilului de sală/corector 1 sau personalului destinat cu supravegherea şi corectarea 

lucrărilor; 

g) precizează candidaţilor modul în care se completează formularul de răspuns, dând 

citire instructajului prevăzut în Anexa nr. 4; 

h) precizează în mod clar timpul alocat pentru desfăşurarea probei scrise; 

i) precizează candidaţilor care doresc să-şi transcrie lucrările că pot face acest lucru 

numai în limita timpului stabilit pentru desfăşurarea probei, iar ultima grilă de răspuns 

pentru transcrierea lucrării se va înmâna cel târziu cu 15 minute înainte de expirarea 

timpului alocat probei scrise; în acest scop, celor în cauză li se distribuie grile de răspuns 

noi, iar cele folosite iniţial se anulează, sub semnătura responsabilului de sală/corector 1; 

grilelele anulate se predau responsabilului de sală/corector 1 după transcriere; 

    

Art. 73 (1) Pentru prelucrarea automată şi evidenţa centralizată a datelor referitoare la 

concursul de admitere, se constituie Colectivul de Informatică, în subordinea Comisiei 

Centrale de Admitere. 

(2) Colectivul de Informatică are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

a) asigură primirea de la Serviciul Management Resurse Umane şi prelucrează baza de 

date privind candidaţii înscrişi, repartiţia computerizată pe detaşamente şi grupe a acestora şi 

editarea legitimaţiilor de concurs; 

b) întocmeşte listele de primire a candidaţilor; 



c) întocmeşte un document tipizat – Fişă medicală pentru fiecare candidat; 

d) realizează listele cu rezultatele obţinute de candidaţi în fiecare etapă a concursului; 

e) introduce zilnic în baza de date rezultatele obţinute de candidaţi la probele 

eliminatorii; 

f) introduce în baza de date şi verifică punctele obţinute de candidaţi la proba scrisă; 

g) editează listele cu candidaţii „Neprezentaţi”, „Inapţi”, „Eliminaţi”, „Admişi” şi 

„Respinşi”; 

h) întocmeşte liste şi situaţii centralizatoare cu rezultatele finale în urma concursului 

de admitere pentru compartimentele interesate. 

i) asigură instalarea şi mentenanţa staţiilor de lucru şi funcţionarea aplicaţiei 

informatice de admitere, pe toată perioada concursului de admitere.   

(3) Biroul Mobilizare Organizare va asigura securitatea accesului în încăperea unde 

îşi desfăşoară activitatea Colectivul de Informatică pe timpul concursului.  

 

Art. 74 (1) Personalul desemnat în activităţile privind accesul candidaţilor este numit 

prin Dispoziţia Zilnică a Rectorului din rândul personalului Biroul Mobilizare Organizare. 

             (2) Personalul desemnat în activităţile privind însoţirea candidaţilor este numit prin 

Dispoziţia Zilnică a Rectorului din rândul comandanţilor şi instructorilor şi din alte persoane 

din instituţie sau din afara ei, care participă la examenul de admitere pe baza unor documente 

legale aprobate de conducerea Academiei. 

(3) Personalul desemnat pentru accesul şi însoţirea candidaţilor se subordonează 

Comisiei Centrale de Admitere cu privire la îndeplinirea sarcinilor care rezultă din dispoziţiile 

prezentului Regulament. 

(4) Personalul desemnat pentru accesul candidaţilor are următoarele atribuţii: 

 a. La prezentarea pentru înscriere:  

         - realizează dispozitivul de acces (intrare şi defluire) al candidaţilor; 

         - afişează la intrarea în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” repartiţia 

candidaţilor pe structuri cu sarcini de recrutare şi punctele organizate pentru înscriere; 

         - verifică şi permite accesul candidaţilor pe baza documentelor de identificare (cartea de 

identitate sau paşaportul în original) şi legitimaţiei de candidat, conform modelului prevăzut 

în Anexa nr. 2. 

                 b. La prezentarea pentru susţinerea probelor eliminatorii (medicală şi sportivă):  

          - realizează dispozitivul de acces (intrare şi defluire) al candidaţilor; 

          - afişează la intrarea în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” planificarea 

susţinerii probelor eliminatorii pe grupe de candidaţi/specializări/profiluri; 

          - verifică şi permite accesul candidaţilor pe baza documentele de identificare (cartea de 

identitate sau paşaportul în original) şi legitimaţiei de concurs, tipărită pe carton de culoare 

diferită pentru fiecare facultate, primită  cu ocazia înscrierii, precum şi planificarea grupei din 

care aceştia fac parte la probele eliminatorii din ziua respectivă sau, dacă aceştia au fost 

replanificaţi, conform procedurii, cu altă grupă; 

          - verifică şi permite accesul, în spaţiul special amenajat, pe baza documentelor de 

identificare (cartea de identitate sau paşaportul în original), însoţitorilor (părinţilor, rudelor 

etc.) candidaţilor pe timpul probelor de verificare a aptitudinilor fizice. Accesul însoţitorilor 

se va face simultan cu al candidaţilor, numărul acestora fiind de maxim doi însoţitori pentru 

un candidat;   

          - nu permite însoţitorilor să iasă din spaţiul special amenajat în timpul desfăşurării 

probelor de verificare a aptitudinilor fizice decât în situaţii deosebite, sau să tulbure buna 

desfăşurare a probelor sportive, prin orice fel de manifestări.  

           c. La prezentarea pentru susţinerea probelor scrise: 

          - realizează dispozitivul de acces al candidaţilor; 

          - verifică documentele de identificare a candidaţilor (cartea de identitate sau paşaportul 

în original) şi legitimaţia de concurs eliberată de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

cu ocazia înscrierii; 



         - îndrumă candidaţii, pe traseele stabilite din incinta Academiei de Poliţie „Alexandru 

Ioan Cuza”, spre sălile de examen. 

(5) Personalul desemnat pentru însoţirea candidaţilor are următoarele atribuţii: 

- se prezintă cu o oră înaintea începerii probelor de verificare a aptitudinilor fizice şi 

medicale la punctul de control acces al candidaţilor, respectiv Punctul Control Acces nr. 3 

(aleea care duce la bazinul de înot); 

- ridică cataloagele şi graficul de desfăşurare a probelor de verificare a aptitudinilor 

fizice şi medicale pentru grupele repartizate; 

- efectuează prezenţa şi verifică identitatea candidaţilor confruntând datele de pe 

cartea de identitate sau paşaport cu cele de pe legitimaţia de concurs; 

- raportează situaţia candidaţilor absenţi sau întârziaţi comandantului de detaşament 

desemnat; 

- aduce la cunoştinţa candidaţilor ziua şi ora desfăşurării probelor medicale şi de 

verificare a aptitudinilor fizice; 

- deplasează grupele de candidaţi de la locul de primire la locul de desfăşurare a 

probelor planificate, iar după încheierea acestora asigură deplasarea detaşamentelor către 

ieşirea din instituţie; 

- prezintă detaşamentul de candidaţi Comisiilor/Subcomisiilor de admitere de la 

probele eliminatorii, menţionându-le numele candidaţilor absenţi; 

- identifică, dacă este cazul, candidaţii declaraţi „respinşi” şi interzice participarea 

acestora la următoarea probă; 

- ţine legătura permanent cu ofiţerul desemnat pentru comanda formaţiunilor de 

candidaţi; 

- execută toate dispoziţiile Comisiei centrale de admitere transmise prin comandatul 

formaţiunilor de candidaţi; 

- poartă în permanenţă ţinuta de reprezentare a instituţiei curată şi îngrijită; 

- în dialogul cu participanţii la concursul de admitere foloseşte un limbaj adecvat şi 

adoptă un comportament demn de statutul de ofiţer; 

- la încheierea fiecărei probe raportează comandatului formaţiunilor de candidaţi dacă 

sunt sau nu probleme deosebite. 

(6) Personalul desemnat pentru însoţirea candidaţilor nu are voie: 

- să-şi exprime părerea despre modalitatea de desfăşurare a activităţilor; 

- să acorde alte informaţii decât cele care se afişează la avizierul instituţiei sau pe site-

ul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; 

- să pătrundă în locurile unde se desfăşoară probele eliminatorii; 

- să permită accesul candidaţilor în alte locuri decât cele prevăzute pentru susţinerea 

probelor; 

- să permită altor cadre din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” să ia legătura 

cu unul sau mai mulţi candidaţi înainte de desfăşurarea probelor respective; 

- să permită staţionarea în incinta Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” a 

candidaţilor după terminarea probelor eliminatorii sub diferite pretexte sau prin intermediul 

altor persoane din cadrul instituţiei; 

- să permită accesul altor persoane în spaţiile de depunere a echipamentului pe 

perioada desfăşurării probelor de verificare a aptitudinilor fizice. 

 

Art. 75 (1) Personalul angrenat în activitatea de înscriere a candidaţilor este numit prin 

Dispoziţia Zilnică a Rectorului, de regulă, din rândul angajaţilor de la Serviciul Management 

Resurse Umane şi Serviciul Financiar, la propunerea şefilor serviciilor respective, cu cel puţin 

o săptămână înainte de prezentarea participanţilor la concurs pentru înscriere. 

(2) Personalul desemnat pentru primirea candidaţilor se subordonează Comisiei 

Centrale de Admitere cu privire la îndeplinirea sarcinilor care rezultă din dispoziţiile 

prezentului Regulament. 

 

Art. 76 Colectivul constituit la nivelul Serviciului Management Resurse Umane, pentru 

înscrierea candidaţilor, are următoarele atribuţii şi responsabilităţii: 



- primeşte de la structurile cu sarcini de recrutare, verifică şi gestionează dosarele de 

candidaţi pentru Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept”, 

Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi şi Facultatea 

de Pompieri; 

- operează modificări şi actualizează informaţiile din sistemul informatic – e-

Management Resurse Umane – Modul unic admitere şcoli – e-Admitere; 

- transmite, în timp util, Colectivului de Informatică datele necesare despre candidaţi, 

pentru emiterea cataloagelor de primire a candidaţilor şi a legitimaţiilor de concurs; 

 - verifică identitatea candidaţilor (pe baza cărţii de identitate sau a paşaportului, în 

original), preia actele de studii de la candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în 

anul şcolar curent şi le înmânează acestora, după achitarea taxei de participarea la concursul 

de admitere, legitimaţiile de concurs; 

- realizează copii certificate conform cu originalul;   

- verifică corectitudinea datelor din cataloagele de primire a candidaţilor şi transmite 

Colectivului de Informatică eventualele corecturi, împreună cu situaţia candidaţilor înscrişi; 

- la solicitarea Comisiei pentru contravizita medicală, pune la dispoziţia acesteia fişele 

medicale ale candidaţilor. 

 

Art. 77 Colectivul constituit la nivelul Serviciului Financiar organizează, pentru zilele de 

prezentare a candidaţilor, activitatea de încasare, pe bază de chitanţă, a taxei de înscriere de la 

candidaţi sau, după caz, primirea actelor doveditoare pentru scutirea de taxă, în conformitate 

cu prevederile prezentului Regulament.  

 

Art. 78 (1) Din comisiile de admitere, din personalul destinat supravegherii candidaţilor pe 

timpul desfăşurării probei de verificare a cunoştinţelor şi din personalul destinat prelucrării 

automate şi evidenţei centralizate a datelor, nu pot face parte cei care au, printre candidaţi, 

soţul ori soţia, precum şi rude sau afini, până la gradul IV.  

 (2) De asemenea, nu pot face parte din comisiile de admitere cei care au pregătit în 

mod direct candidaţii la examenul de admitere, prin meditaţii sau alte forme de pregătire.  

 (3) Personalul desemnat pentru a face parte din comisiile/colectivele de admitere vor 

semna declaraţii pe propria răspundere că nu se află în vreuna din situaţiile descrise la alin. (1) 

şi (2).  

 (4) Dacă situaţia de incompatibilitate prevăzută la alin. (1) şi (2) se iveşte ulterior 

desemnării membrilor comisiilor/colectivelor de admitere, membrul în cauză are obligaţia să 

se retragă şi să comunice de îndată această situaţie Comisiei Centrale de Admitere în vederea 

înlocuirii sale. 

                                                                                                                                                         

CAPITOLUL V 

Proba de evaluare a cunoştinţelor la concursul de admitere la 

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept”,  

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

Facultatea de Pompieri şi Facultatea de Arhivistică 

forma de învăţământ cu frecvenţă şi forma de învăţământ cu frecvenţă redusă 

 

Secţiunea 1 

Stabilirea subiectelor pentru proba de evaluare a cunoştinţelor  

 

Art. 79 (1) Subiectele pentru testele-grilă se elaborează în strictă concordanţă cu conţinutul 

manualelor şcolare şi tematica disciplinelor de concurs, stabilite prin prezentul Regulament, în 

aşa fel încât să asigure cuprinderea echilibrată a tematicii, să fie rezolvate în timpul stabilit şi 

să permită aprecierea răspunsurilor pe baza unui barem. 

(2) Subiectele se elaborează de Comisia de elaborare a subiectelor, cu maxim 48 ore 

înainte de începerea probei de evaluare a cunoştinţelor.   



(3) Subiectele vor fi introduse în calculator, în vederea extragerii variantelor pentru 

concurs şi realizarea Chestionarului de întrebări, pentru fiecare facultate, urmând ca să fie 

tipărite pe variante în vederea multiplicării acestora. 

(4) Întreg personalul implicat în elaborarea subiectelor de admitere are obligaţia de a  

respecta regulile de confidenţialitate şi le este interzis accesul cu aparate de fotografiat, filmat, 

înregistrat audiovideo (telefon, tabletă, smartwatch, memory stick etc.), precum şi cu orice alte 

materiale care ar putea servi la copierea, distribuirea sau transmiterea subiectelor. 

 

Art. 80 (1) Din setul de teste-grilă elaborate se trage la sorţi, pentru fiecare serie/facultate, 

varianta care se administrează candidaţilor. 

(2) După fiecare tragere la sorţi de către preşedintele comisiei de elaborare, secretarul 

Comisiei de elaborare a subiectelor întocmeşte un proces-verbal în care consemnează 

varianta de test-grilă care a fost aleasă în acest mod. Procesul-verbal va fi semnat de către 

toate persoanele prezente la activitatea de elaborare şi tragere la sorţi a subiectelor. 

 

Art. 81 (1) Testele-grilă stabilite prin tragere la sorţi, pentru fiecare serie/facultate, vor fi 

multiplicate, în funcţie de numărul de săli de concurs şi de numărul de candidaţi.  

 (2) Pentru fiecare sală de concurs Testele-grilă se pun în mape, sigilate de către 

membrii Secretariatului tehnic general. Pe mape se menţionează: sala pentru care este 

destinată mapa şi numărul comisiei; 

 (3) Mapele sigilate se păstrează într-o încăpere special destinată, supravegheată video, 

prevăzută cu încuietoare şi sigilată până la momentul distribuţiei acestora la sălile de concurs.

  

 

Art. 82 Toate persoanele care au participat, direct sau indirect, la elaborarea variantelor de 

subiecte pentru probele scrise sunt obligate să păstreze confidenţialitatea şi nu pot părăsi 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” decât după finalizarea probei scrise. 

 

Secţiunea 2 

Desfăşurarea probelor de evaluare a cunoştinţelor  

 

Art. 83 Mapele sigilate cu subiectele de concurs vor fi distribuite responsabililor de sală de 

către Secretariatul tehnic general, în prezenţa unui candidat de la fiecare sală de concurs, cu 

maxim 30 de minute înainte de ora începerii concursului. Responsabilii de sală verifică 

integritatea sigilării mapelor şi se deplasează la sălile de concurs.  

 

Art. 84 Secretariatul tehnic general distribuie responsabililor de săli, pe bază de proces-

verbal, înainte de deplasarea acestora la sălile de concurs, o mapă ce conţine: 

- grilele de răspuns ştampilate, în număr egal cu numărul candidaţilor repartizaţi în 

sala respectivă, plus o rezervă de minim 50%; 

- borderouri de predare-primire a grilelor de răspuns; 

- borderouri de corectare a formularelor de răspuns; 

- proces-verbal de fraudă/tentativa de fraudă; 

- proces-verbal de grile anulate/înlocuite; 

- proces-verbal de grile primite/nefolosite; 

- instrucţiuni responsabil de sală/corector 1 şi corector 2; 

- ciorne;  

- cretă/marker; 

- pixuri. 

 

Art. 85 Sălile pentru susţinerea probelor scrise vor fi adaptate acestei activităţi prin: 

 a) eliminarea oricăror materiale didactice care ar putea constitui surse de inspiraţie 

pentru candidaţi la rezolvarea subiectelor; 

b) afişarea la fiecare sală a listei nominale (în ordine alfabetică) cu candidaţii 

repartizaţi pentru susţinerea probei în sala respectivă.  



 

Art. 86 Repartizarea candidaţilor pe serii şi săli de concurs se comunică prin afişare pe site-ul 

şi la avizierele Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.  

 

Art. 87 (1) Accesul candidaţilor în săli se face cu cel mult o oră înaintea începerii probelor, pe 

baza cărţii de identitate şi a legitimaţiei de concurs, sub supravegherea responsabilului de 

sală/corector 1, în ordinea alfabetică prevăzută în tabel.  

  (2) Documentul de identitate şi legitimaţia de concurs rămân pe masa de lucru, la 

vedere, pe toată durata probei de concurs. 

    

Art. 88 Candidaţii nu au voie să introducă în sălile de concurs materiale (cărţi, caiete, 

însemnări etc.) care  

le-ar putea servi la rezolvarea subiectelor.  

 

Art. 89 (1) La ora stabilită de Comisia de Admitere pe Facultate, responsabilii de sală 

prezintă candidaţilor integritatea plicurilor cu subiecte, după care le desigilează şi, după caz, 

transcriu subiectele pe tablă ori distribuie, prin supraveghetori, exemplarele multiplicate. Din 

acest moment este interzis accesul în sală al oricărui candidat, iar ieşirea din sală se poate face 

numai cu însoţitor şi doar pentru necesităţi fiziologice având, în mod obligatoriu, aprobarea 

responsabilului de sală/corector 1. 

 (2) Candidaţii care renunţă să mai continue concursul au obligaţia să predea 

materialele primite la sala de concurs, să semneze şi să predea legitimaţia de concurs. 

 

Art. 90 Pe timpul desfăşurării probelor, preşedintele/vicepreşedintele Comisiei Centrale de 

Admitere, precum şi preşedintele/vicepreşedintele Comisiei de Admitere pe Facultate, însoţiţi 

de cadrele didactice de specialitate care au participat la formularea subiectelor, verifică la 

sălile de concurs modul cum se respectă regulile stabilite pentru desfăşurarea concursului şi 

dau explicaţii privind eventualele neclarităţi în formularea subiectelor. 

 

Art. 91 Pentru redactarea răspunsurilor se vor folosi numai stilouri sau pixuri cu cerneală sau 

pastă de culoare albastră. Se interzice folosirea unor instrumente de calcul (rigle, calculatoare 

etc.) sau a altor coli de hârtie pentru ciorne decât cele ştampilate. 

 

Art. 92 Responsabilii de sală şi supraveghetorii nu au voie să dea indicaţii cu privire la modul 

de rezolvare a subiectelor şi vor interzice candidaţilor să se consulte între ei. 

 

Art. 93 (1) La terminarea redactării răspunsului sau la expirarea timpului alocat probei, 

fiecare candidat predă grila de răspuns responsabilului de sală/corector 1 sau 

supraveghetorului stabilit, semnând în borderou pentru a certifica predarea la rubrica 

„semnătură”. 

              (2) Candidaţii care nu au terminat de completat grila de răspuns o predau în faza în 

care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit pentru proba respectivă. 

              (3) Penultimul candidat va rămâne în sală până la predarea lucrării de către ultimul 

candidat. 

  

Art. 94 (1) Frauda sau tentativa de fraudă se constată de responsabilul de sală sau oricare 

dintre membrii personalului de supraveghere şi atrage eliminarea din concurs a candidatului 

în cauză, consemnându-se acest fapt în procesul-verbal şi borderourile de predare a grilelelor 

de răspuns din sala respectivă de către responsabilul de sală.  

(2) Candidatul eliminat din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă va semna în 

borderou, iar materialele incriminatorii vor fi anexate la imprimatul de răspuns şi la procesul-

verbal ce se încheie cu această ocazie. În cazul în care candidatul refuză să semneze în 

borderou, responsabilul de sală va face această menţiune şi va chema un alt candidat în 

calitate de martor. 



(3) Se consideră tentativă de fraudă şi intenţia candidatului de a comunica cu ceilalţi 

participanţi în concurs; 

(4) Pentru orice nelămurire candidatul este obligat să se adreseze doar responsabilului 

de sală/corector 1 sau personalului destinat cu supravegherea şi corectarea lucrărilor; 

 

Art. 95 (1) La predarea lucrării, responsabilul de sală sau supraveghetorii desemnaţi au 

obligaţia de a verifica, împreună cu titularul grilei de răspuns, modul de completare a 

formularului de răspuns. 

(2) Dacă în urma verificării responsabilul de sală sau supraveghetorii desemnaţi 

constată unele nereguli cu privire la modul de completare a grilei de răspuns, vor lua măsurile 

prevăzute în prezentul Regulament.  

(3) În vederea anulării unui răspuns responsabilul de sală are obligaţia de a-l 

atenţiona pe candidat cu privire la neregulile constatate, aratându-i şi explicându-i în mod clar 

motivul anulării;  

(4) Un răspuns poate fi anulat în următoarele situaţii: 

a. O întrebare fără niciun răspuns marcat se va anula (exemplul de mai jos): 

 

 

Nr a 

 

b 
 

c 
 

d 

1   

 

  
 

  
 

  
 

b. O întrebare la care au fost marcate mai multe răspunsuri, respectiv mai multe 

,,X”-uri, se va anula (exemplul de mai jos): 

 

                                                          
 

c. O întrebare care nu are barate cu linie orizontală continuă toate căsuţele, cu 

excepţia căsuţei unde se află ,,X”, răspunsul considerat corect, se va anula (exemplu 

de mai jos); 

 

                                           

                                           
 

d. O întrebare care are depăşit pătratul cu linia orizontală continuă sau ,,X-ul” se 

va anula (exemplu). 

 

 
 

          
 

                                                          



 (4) Anularea răspunsului se face prin tăiere cu o linie orizontală de culoare roşie, iar 

în dreptul răspunsului anulat candidatul semnează pentru luare la cunoştinţă. 

 

                                            
 

(5) În cazul în care candidatul refuză să semneze, se va consemna acest lucru în 

dreptul răspunsului anulat (exemplu „Refuză”) şi semnează responsabilul de sală. 

(6) Grilele de răspuns anulate se strâng separat. 

(7) Pentru ca un răspuns să fie considerat corect trebuie să conţină un singur X, iar 

celelalte trei căsuţe să fie barate cu o linie orizontală aşa cum apare în exemplele de mai jos. 

  

                                             

                                             

                                             

                                            
 

Art. 96 (1) Responsabilul de sală/corector 1 şi supraveghetorii iau măsuri pentru ca niciun 

candidat să nu părăsească sala fără a preda lucrarea şi a semna de predarea ei. 

 (2) În cazul în care candidatul refuză să semneze de predarea lucrării sau de luarea la 

cunoştinţă a punctajului înscris pe grila de răspuns se va face menţiune, pe grila de examen şi 

pe borderou în dreptul rubricii destinate candidatului, de către responsabilul de sală/corector 

1. 

 

 

Secţiunea 3 

Evaluarea şi notarea 

 

Art. 97 (1) Evaluarea formularelor de răspuns se face, în fiecare sală de concurs, de Comisia 

de supraveghere a candidaţilor şi corectare a testelor-grilă, formată din doi corectori, 

constituită din personalul de supraveghere de la sala respectivă.  

    (2) La sălile de concurs mari se pot organiza două sau mai multe Comisii de 

supraveghere a candidaţilor şi corectare a testelor-grilă. 

 

Art. 98 (1) La ora prevăzută pentru începerea corectării, Comisia de supraveghere a 

candidaţilor şi corectare a testelor-grilă stabilită pentru sala respectivă primeşte 

mapele/plicurile cu grila de răspuns de la persoana desemnată de Secretariatul tehnic 

general.  

  (2) După ce se prezintă candidaţilor integritatea sigiliilor aplicate pe plicul cu grila de 

răspuns, se procedează la deschiderea acestuia.  

  (3) La aceeaşi oră, grila de răspunsuri se afişează la avizierul de la intrarea în 

Academie. 

 

Art. 99 Corectarea formularelor de răspuns se face în prezenţa candidaţilor, astfel: 



- se invită la catedră, în ordinea strictă prevăzută în borderou, candidatul al cărui 

formular de răspuns urmează a fi evaluat şi candidatul următor de pe listă, în calitate de 

martor; 

- se aplică grila pe formularul de răspuns al candidatului şi se numără, de către cei 

doi corectori, punctele obţinute de acesta, în prezenţa sa şi a martorului; 

- punctajul obţinut de candidat se consemnează de către corectori, atât în borderou, 

cât şi pe imprimatul de răspuns, în cifre şi în litere (pe imprimatul de răspuns punctajul se 

consemnează cu pastă/cerneală albastră); 

- cei doi corectori semnează în borderou, dar şi în dreptul numelui scris pe 

imprimatul de răspuns; 

- candidatul şi martorul confirmă prin semnătură, pe imprimatul de răspuns, 

corectitudinea numărării şi consemnării punctajului obţinut; pentru candidatul martor se 

consemnează şi numărul legitimaţiei de concurs; 

- în cazul în care candidatul, al cărui imprimat de răspuns a fost corectat, refuză să 

semneze, precum şi atunci când candidatul nu este prezent în sală pentru numărarea punctelor 

obţinute, este chemat un al doilea candidat martor, căruia i se consemnează numărul de 

legitimaţie şi care semnează ca martor; 

- la verificarea ultimului imprimat de răspuns, corectorii asigură prezenţa în sală a cel 

puţin doi candidaţi martori. 

   

Art. 100 (1) La încheierea evaluării, borderourile se semnează de responsabilul de sală, după 

confruntarea punctajelor scrise pe formularele de răspuns cu cele din borderou, după care, 

însoţit de supraveghetor şi de un candidat, se deplasează la Colectivul de primire a grilelor de 

răspuns din cadrul Secretariatului tehnic pe facultate, unde predă, sub semnătură, 

borderourile şi formularele de răspuns evaluate.  

  (2) Formularele nefolosite, lucrările anulate şi ciornele se predau la Secretariatul 

tehnic general. 
 

Art. 101 (1) Secretarul Comisiei de Admitere pe Facultate procedează la verificarea nominală 

şi numerică a formularelor de răspuns evaluate şi a borderourilor de corectare, raportează 

rezultatul acestei verificări Preşedintelui Comisiei de Admitere pe Facultate, după care 

asigură păstrarea acestora în condiţii de securitate, în dulapuri sau în fişete încuiate şi sigilate, 

într-o încăpere special destinată pentru aceasta. 

 (2) Pe durata concursului de admitere, cheile de la încăperea respectivă şi de la 

dulapurile/fişetele cu formularele de răspuns evaluate şi cu borderourile de corectare, vor fi 

deţinute de secretarul Comisiei de Admitere pe Facultate, iar sigiliul va fi aplicat de 

preşedintele acesteia. 

 

Art. 102 (1) Membrii Comisiei de Admitere pe Facultate confruntă punctajul înscris pe 

formularele de răspuns cu cel din borderouri. Fiecare borderou este semnat de către 

Preşedinte, care dispune introducerea rezultatelor în calculator. 

   (2) După calcularea punctajului, transformarea în note şi stabilirea mediilor de 

admitere, se listează rezultatele la proba de evaluare a cunoştinţelor, care se confruntă de 

către Comisie cu punctajul înscris pe formularele de răspuns. 

  (3) La încheierea confruntării, se editează lista cu rezultatelor obţinute de candidaţi la 

proba de verificare a cunoştinţelor, în ordinea strict descrescătoare a punctajelor realizate. 

 

Art. 103 (1) Lucrările administrate sub formă de test-grilă sunt evaluate astfel încât, indiferent 

de numărul de puncte alocat fiecărei întrebări din chestionar, nota acordată să se încadreze în 

sistemul de notare de la 1,00 la 10, un punct fiind atribuit din oficiu. 

  (2) Formula de calcul aplicată este următoarea: 

                         Nota = (punctele acordate : punctajul maxim) x 9 + 1 

  (3) Răspunsurile corecte, la disciplinele de concurs, se punctează astfel: 

 a) La Facultatea de Poliţie, Facultatea Poliţie de Frontieră, Facultatea de 

Jandarmi şi Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept” 



 - la disciplina Istorie – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. 

La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct, conform formulei de la aliniatul (2); 

 - la disciplina Limba română – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 

0,3 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct, conform formulei de la aliniatul 

(2); 

 - la disciplina Limba străină – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 

puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct, conform formulei de la aliniatul (2); 

b) La Facultatea de Pompieri 

 - la disciplinele Algebră şi Elemente de analiză matematică – 18 întrebări – 

fiecare întrebare are alocat 0,5 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct, 

conform formulei de la aliniatul (2); 

 - la disciplina Fizică (Mecanică, Fizică moleculară şi Termodinamică, 

Electricitate) – 18 întrebări – fiecare întrebare are alocat 0,5 puncte. La punctajul astfel 

obţinut se adaugă un punct, conform formulei de la aliniatul (2); 

c) La Facultatea de Arhivistică 

- la disciplina Istorie – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. 

La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct, conform formulei de la aliniatul (2); 

 (4) Nota se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 

 

Art. 104 (1) Media de admitere obţinută de fiecare candidat este media aritmetică a notelor 

obţinute la fiecare disciplină în parte, cu două zecimale, fără rotunjire. 

            (2) Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).   

(3) Listele sunt verificate şi validate de Comisia de Admitere pe Facultate, înainte de a 

fi supuse spre aprobare Preşedintelui Comisiei Centrale de Admitere. 

 

CAPITOLUL VI 

Afisarea si validarea rezultatelor concursului de admitere la 

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept”,  

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

Facultatea de Pompieri şi Facultatea de Arhivistică 

forma de învăţământ cu frecvenţă şi forma de învăţământ cu frecvenţă redusă 

 

Secţiunea 1 

Afişarea rezultatelor la probele de evaluare cunoştinţelor 

 

Art. 105 (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. 

  (2) Conform graficului de concurs, la data şi la ora fixată, rezultatele cu punctajul 

obţinut la probele de concurs (liste provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după 

admitere) se aduc la cunoştinţă candidaţilor prin afişare, în ordinea descrescătoare a mediilor 

obţinute, în limita locurilor finanţate de la buget şi aprobate. 

 

Secţiunea 2 

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor 

 

Art. 106 (1) După afişarea rezultatelor cu punctajele obţinute la probele de concurs (liste 

provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere) candidaţii pot formula şi 

depune contestaţii numai cu privire la proba de evaluare a cunoştinţelor, în ceea ce 

privește baremul de corectare sau corectitudinea numărării și consemnării punctajului 

obținut. 

    (2) Contestaţiile vor fi adresate Comisiei de Admitere pe Facultate la care 

candidatul a susţinut proba de concurs şi se depun la Compartimentul Relaţii cu Publicul. 



    (3) Termenul de depunere a contestaţiei este de 24 de ore de la data şi ora afişării 

rezultatului cu punctajul obţinut la probele de concurs (liste provizorii – cu ierarhizarea 

candidaţilor, generate după admitere). 

Art. 107 Contestaţia se întocmeşte de candidat sub semnătură proprie şi se depune în original 

la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.  

 

Art. 108 Contestaţiile depuse de candidaţi sunt analizate de Comisia de soluţionare a 

contestaţiilor. 

 

Art. 109 (1) Reverificarea formularelor de răspuns, care fac obiectul unei contestaţii, se face 

de către Comisie în prezenţa candidatului în cauză. În situaţia în care candidatul care a depus 

o contestaţie nu se prezintă la data şi ora fixată, reverificarea formularului de răspuns se va 

face în lipsa acestuia, iar rezultatul se va afişa la sediul Academiei; 

 (2) Dacă la reverificarea formularelor de răspuns noul punctaj este mai mare decât 

punctajul iniţial, se acordă punctajul rezultat în urma reverificării; 

(3) În situația în care, urmare soluționării contestațiilor la barem, se anulează una sau 

mai multe întrebări din testul grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă 

tuturor candidaților. 

(4) În ipoteza în care, urmare soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că 

răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în barem, se corectează 

baremul și se va acorda punctaj corespunzător întrebării respective numai candidaților care 

au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv; 

(5) În situația în care, urmare soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că 

răspunsul indicat ca fiind corect în baremul inițial nu este singurul răspuns corect, punctajul 

corespunzător întrebării respective se acordă pentru oricare dintre variantele de 

răspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv. 

 

Art. 110 (1) În baza autonomiei universitare, Academia este singura instituție în măsură să 

decidă asupra temeiniciei contestaţiilor.  

   (2) Rezultatele analizei contestaţiilor şi hotărârile adoptate de Comisia de soluţionare 

a contestaţiilor sunt definitive şi se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele 

Comisiei de Admitere pe Facultate şi membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

 

Art. 111 Hotărârea cu privire la soluţionarea oricărei contestaţii depuse în condiţiile 

prezentului Regulament, va fi comunicată prin afişare la sediul Academiei, în termen de cel 

mult 48 de ore de la data depunerii contestatiei, de către secretarul Comisiei de Admitere pe 

Facultate. 

 

Secţiunea 3 

Validarea şi afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere 

 

Art. 112 După primirea procesului-verbal semnat de preşedintele Comisiei de Admitere pe 

Facultate şi membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Comisia Centrală de Admitere 

validează liste definitive – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea 

contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile ale concursului pentru fiecare 

facultate în parte, în ordinea strict descrescătoare a mediilor de admitere obţinute de candidaţi.  

 

Art. 113 Comisia Centrală de Admitere validează rezultatele finale ale concursului cu 

respectarea strictă a cifrei de şcolarizare aprobate. 

 

Art. 114 Ocuparea locurilor scoase la concurs se face în ordinea descrescătoare a mediilor 

obţinute la examen, separat pe fiecare formă de învăţământ (cu frecvenţă sau cu frecvenţă 

redusă), specializare şi, în cadrul acesteia, după caz, pe specialităţi, potrivit opţiunii exprimate 

de candidaţi, prin Cererea de participare la concursul de admitere.  

 



Art. 115 Pentru departajarea candidaţilor care obţin media generală egală, se aplică succesiv 

următoarele criterii: 

a. La Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept”, 

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

1. Nota obţinută la disciplina Limba română, în cadrul examenului de admitere; 

2. Nota obţinută la disciplina Istorie, în cadrul examenului de admitere; 

3. Media obţinută la examenul de bacalaureat; 

4. Nota obţinută la disciplina Limba română, în cadrul examenului de bacalaureat. 

b. La Facultatea de Pompieri 

1. Nota obţinută la disciplinele Algebră şi Elemente de Analiză Matematică, în cadrul 

examenului de 

 admitere;  

2. Media obţinută la examenul de bacalaureat; 

3. Nota obţinută la cea de-a doua probă scrisă, în cadrul examenului de bacalaureat. 

c. La Facultatea de Arhivistică 
1. Media obţinută la examenul de bacalaureat; 

2. Nota obţinută la disciplina Limba română, în cadrul examenului de bacalaureat. 

 

Art. 116 Locurile rămase neocupate de către candidaţii care au participat la concursul de 

admitere, pe locuri distincte alocate cetăţenilor români aparţinând unor minorităţi naţionale, 

pot fi completate prin redistribuirea candidaţilor declaraţi „respinşi” la aceeaşi facultate şi 

specialitate, pe baza opţiunilor acestora, în ordinea strict descrescătoare a mediilor obţinute 

(dar nu mai mică de 5,00), aplicându-se criteriile de departajare prevăzute de prezentul 

Regulament, în cazul mai multor candidaţi cu aceeaşi medie. 

 

Art. 117 Pentru candidaţii respinşi listele se întocmesc în ordine alfabetică pe facultăţi, 

separat pe fiecare formă de învăţământ (cu frecvenţă sau cu frecvenţă redusă), menţionându-

se în dreptul fiecăruia notele la disciplinele de concurs şi media obţinută. 

 

 

CAPITOLUL VII 

Dispoziţii privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în anul 2018 la 

programul de studii universitare de licenţă „Administraţie publică”, 

forma de învăţământ „cu frecvenţă” 

 

Secţiunea 1 

Oferta educaţională şi condiţiile de înscriere la concurs 

 

Art. 118 În sesiunea de admitere 2018 pentru Programul de studii universitare de licenţă 

„Administraţie publică” – forma de învăţământ „cu frecvenţă” (180 de credite de studii 

transferabile) sunt scoase la concurs numai locuri în regim cu taxă. 

 

Art. 119 (1) La admitere pot candida numai absolvenţii de liceu care au promovat examenul 

de bacalaureat şi care prezintă la înscriere diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu 

aceasta sau, pentru promoţia 2018, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ la 

care a susţinut examenul de bacalaureat. La admiterea în ciclul de studii universitare de 

licenţă pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, precum şi 

absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate 

din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, ca fiind studii/diplome de bacalaureat. 

         (2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la examenul de admitere în 

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

de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va 

realiza de către Direcţia de specialitate din cadrul M.E.N., înainte de înscrierea candidaţilor la 



concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia să prezinte, la înscrierea la concurs, 

atestatul de recunoaştere a studiilor. 

         (3) Cetăţenii străini au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, prin 

prezentarea unui certificat de competenţă lingvistică, eliberat de instituţiile abilitate de M.E.N. 

(4) Absolvenţii de la programul de studii universitare de licenţă „Administraţie 

publică” nu vor primi grad profesional sau militar şi nu vor fi repartizaţi în unităţi 

M.A.I. 

 

Art. 120 Taxa de studii stabilită de Senatul Universitar pentru anul universitar 2018-2019 este 

de 2.000 lei. 

 

Art. 121 Pentru participarea la concursul de admitere, candidaţii sunt obligaţi să achite o Taxă 

de înscriere la concurs în valoare de 120 lei. Taxa se achită în numerar la sediul Academiei, la 

data înscrierii la concurs. 

 

Secţiunea 2 

Perioada de înscriere şi actele/documentele necesare candidaţilor 

 

Art. 122 Candidaţii pentru concursul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi 

Administrative – programul de studii universitare de licenţă „Administraţie publică” se 

adresează pentru informaţii la Secretariatul facultăţii.  

 

Art. 123 Candidaţii se prezintă pentru înscriere în  perioada 16.08.-22.08.2018, între orele 

08.00 – 15.00, la sediul Academiei. 

 

Art. 124 (1) Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta: 

a) cererea de înscriere completată (cerere tip Anexa nr. 11) obţinută de la personalul 

Secretariatului facultăţii în momentul înscrierii;  

b) diploma de bacalaureat, în original; copia documentului, certificată cu originalul de 

către personalul desemnat, semnată atât de candidat, cât şi de personalul desemnat; în cazul în 

care se prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă; 

În locul diplomei de bacalaureat, absolvenţii promoţiei 2018 pot prezenta o adeverinţă 

eliberată de liceu, în care se menţionează notele obţinute la disciplinele din cadrul examenului 

de bacalaureat, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de 

valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Candidaţii care s-au înscris şi la alte 

facultăţi, vor prezenta diploma de bacalaureat/adeverinţa eliberată de liceu în original sau 

copia legalizată; copia documentului va fi certificată cu originalul de către personalul 

desemnat şi se semnează de către acesta şi de candidat; 

c) foaia matricolă a studiilor liceale în original; copia documentului 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; 

d) o copie a actului de identitate;  

e) copia certificatului de naştere; 

f) copia certificatului de căsătorie pentru femeile/bărbaţii care şi-au schimbat numele în 

urma căsătoriei; 

g) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că este apt pentru 

a urma studii universitare de licenţă; 

h) patru fotografii color ¾ (pe hârtie foto); 

i) chitanţa de plată a taxei de înscriere; 

j) cazierul judiciar al candidatului; 

k) 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 şi numărul de telefon; 



l) cetăţenii străini au obligaţia să prezinte atestatul de recunoaştere a studiilor şi 

certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberate de instituţiile abilitate de 

M.E.N. 

(2) Originalele actelor de studii prezentate în vederea înscrierii se restituie candidatului 

după realizarea copiilor xerox şi certificarea acestora de personalul desemnat. 

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

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

admitere. 

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

o altă persoană pe bază de procură. 

 

Secţiunea 3 

Desfăşurarea concursului şi afişarea rezultatelor finale 

 

Art. 125 Admiterea la programul de studii universitare de licenţă „Administraţie Publică” se 

realizează prin concurs de dosare. 

 

Art. 126 Comisia de Admitere pe Facultate se întruneşte în data de 20.08.2018 şi procedează 

la aprecierea candidaţilor pe baza notelor înregistrate în actele/documentele depuse la dosarele 

de concurs ale acestora.  

 

Art. 127 Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de candidaţi la 

examenul de bacalaureat, până la ocuparea tuturor locurilor scoase la concurs. 

 

Art. 128 Media de admitere a fiecărui candidat este media generală obţinută la examenul de 

bacalaureat.  

 

Art. 129 Pentru departajarea candidaţilor care obţin media de admitere egală cu cea a 

candidatului admis pe ultimul loc scos la concurs, se aplică succesiv următoarele criterii: 

         a) nota obţinută la disciplina Limba şi literatura română, în cadrul examenului de 

bacalaureat; 

         b) nota obţinută la disciplina (Istorie sau Matematică) la care a susţinut proba scrisă, 

diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, în cadrul examenului de bacalaureat; 

        c) nota obţinută la cea de-a treia disciplină la care a susţinut examenul de bacalaureat. 

 

Art. 130 Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă candidaţilor prin afişare, 

pe liste întocmite separat pentru candidaţii admişi, în ordinea descrescătoare a mediilor de 

admitere. Pentru candidaţii respinşi, listele se întocmesc în ordine alfabetică. 

 

Secţiunea 4 

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor 

 

Art. 131 Candidaţii pot depune contestaţii la Comisia de soluţionare a contestaţiilor, în 

termen de 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului. 

 

Art. 132 Se pot contesta doar eventualele erori materiale privind consemnarea 

notelor/mediilor de la examenele de absolvire luate în considerare sau cele privind stabilirea 

mediei de admitere. 

 

Art. 133 Contestaţiile se întocmesc numai de către candidat, pe formulare tip, sub semnătura 

proprie a acestuia, şi se înregistrează în registrul special constituit. 

 

Art. 134 Contestaţiile depuse de candidaţi sunt analizate de Comisia de soluţionare a 

contestaţiilor. 

 



Art. 135 În baza autonomiei universitare, Academia este singura în măsură să decidă asupra 

temeiniciei contestaţiei. 

 

Art. 136 Rezultatul analizei contestaţiei şi hotărârea adoptată sunt definitive şi se 

consemnează în procesul-verbal, semnat de preşedintele Comisiei de Admitere pe Facultate şi 

membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

 

Art. 137 Hotărârea cu privire la soluţionarea oricărei contestaţii va fi comunicată prin afişare 

la sediul Academiei, în termen de cel mult 48 de ore de la data depunerii acesteia, de către 

secretarul Comisiei de Admitere pe Facultate. 

Secţiunea 4 

Comisii cu sarcini şi atribuţii în organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 

 

Art. 138 Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, se constituie Comisia de 

Admitere pe Facultate, care are în subordine Comisia de soluţionare a contestaţiilor. 

 

Art. 139 Componenţa nominală a comisiilor se stabileşte de Consiliul de Administraţie, pe 

baza propunerilor facultăţii. Numirea membrilor comisiilor se face prin Dispoziţia Zilnică a 

Rectorului. 

 

Art. 140 Modificarea structurii sau a componenţei nominale a oricărei comisii constituite este 

de competenţa Consiliului de Administraţie şi se face la propunerea facultăţii. 

 

Art. 141 Comisia de Admitere pe Facultate este compusă din:  

               - preşedinte (decanul facultăţii/persoană desemnată); 

               - un vicepreşedinte; 

               - un membru; 

               - un secretar. 

 

Art. 142 În Comisia de Admitere pe Facultate pot fi numite doar cadre didactice titulare în 

facultate.  

Art. 143 Comisia de Admitere pe Facultate are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

a) răspunde de pregătirea şi desfăşurarea concursului de admitere; 

b) pune la dispoziţia celor interesaţi, prin site-ul Academiei 

(www.academiadepolitie.ro) şi prin afişare, datele referitoare la concursul de admitere; 

c) întocmeşte listele candidaţilor;  

d) verifică dosarele candidaţilor şi întocmeşte procesul-verbal în care se 

consemnează clasamentul candidaţilor admişi, în ordine descrescătoare, pe baza 

actelor/documentelor depuse la dosarele de concurs ale acestora. 

e) afişează, în locurile stabilite, datele şi informaţiile privind desfăşurarea şi 

rezultatele concursului; 

f) editează listele cu candidaţii „Admişi” şi „Respinşi”; 

     g) asigură arhivarea documentelor, conform normelor în vigoare. 

 

Art. 144 Comisia de Admitere pe Facultate aduce la cunoştinţa celor interesaţi, prin afişare, 

următoarele date şi informaţii: 

               - lista candidaţilor înscrişi, în ordine alfabetică; 

               - listele cuprinzând candidaţii în ordinea strict descrescătoare a mediilor obţinute. 

După soluţionarea contestaţiilor: 

               - hotărârea Comisiei de soluţionare; 

               - lista finală cu candidaţii declaraţi „Admis” şi „Respins”. 

 

Art. 145 Din comisiile de admitere nu pot face parte cei care au, printre candidaţi, soţul ori 

soţia, precum şi rude sau afini, până la gradul IV. Persoana cooptată pentru a face parte din 



aceste comisii/colective va semna o declaraţie pe propria răspundere că nu se află în vreuna 

din aceste situaţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VIII 

Dispoziţii privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în anul 2018, 

la programul de studii universitare de licenţă „Drept”, 

forma de învăţământ „la distanţă” 

 

Secţiunea 1 

Oferta educaţională şi condiţiile de înscriere la concurs 

 

Art. 146 În sesiunea de admitere din anul 2018 pentru programul de studii universitare de 

licenţă „Drept” – forma de învăţământ „la distanţă” (240 de credite de studii transferabile) 

sunt scoase la concurs numai locuri, în regim cu taxă. 

  

Art. 147 (1)Taxa de studii stabilită de Senatul Universitar pentru anul universitar 2018-2019 

este de 2.000 lei. 

               (2) Aceasta va putea fi achitată în una din variante, după cum urmează: 

              a) în primele 30 de zile de la înmatriculare în cuantum de 2.000 lei; 

              b) în primele 30 de zile de la începerea semestrului I, respectiv primele 30 zile de la 

începerea semestrului al II-lea în cuantum de 1.000 lei/semestru; 

              c) eşalonat, după cum urmează: 

 - în primele 30 de zile de la înmatriculare – 500 lei şi până la începerea sesiunii I de 

examen 500 lei; 

 - în primele 30 de zile de la începerea semestrului al II-lea – 500 lei şi până la 

începerea sesiunii a II-a de examen 500 lei. 

 

Art. 148 La admitere poate/pot candida numai personalul/studenţii din Sistemul de Apărare, 

Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, care deţine/deţin autorizaţie de acces la informaţii 

clasificate.  

 

Art. 149 Pentru participarea la concursul de admitere, candidaţii sunt obligaţi să achite o Taxă 

de înscriere la concurs în valoare de 350 lei. Taxa se achită în numerar la sediul Academiei, la 

data înscrierii la concurs. 

 

Secţiunea 2 

Perioada de înscriere şi actele/documentele necesare candidaţilor 

 

Art. 150 Perioada de înscriere a candidaţilor este 03.09.-14.09.2018, între orele 08.00-15.00, 

la C.I.F.R.I.D. din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.  

 

Art. 151 (1) Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta următoarele: 

a) cererea de înscriere completată (model Anexa nr. 12) va fi distribuită de 

personalul din Centrul învăţământ frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă la momentul 

înscrierii); 



 b) 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); 

c) diploma de bacalaureat, 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; 

În locul diplomei de bacalaureat, absolvenţii promoţiei 2018 pot prezenta o adeverinţă 

eliberată de liceu, în care se menţionează notele obţinute la disciplinele din cadrul examenului 

de bacalaureat, media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul 

de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Candidaţii care s-au înscris şi la alte 

facultăţi, vor prezenta diploma de bacalaureat/adeverinţa eliberată de liceu în original sau 

copia legalizată; copia documentului va fi certificată cu originalul de către personalul 

desemnat şi se semnează de către acesta şi de candidat; 

d) foaia matricolă a studiilor liceale, în original; copia documentului 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; 

e) copia certificatului de naştere; 

f) copia certificatului de căsătorie, pentru femeile/bărbaţii care şi-au schimbat numele 

în urma căsătoriei; 

g) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că este apt pentru 

a urma studii universitare de licenţă; 

h) patru fotografii color ¾ (pe hârtie foto); 

i) chitanţa de plată a taxei de înscriere; 

j) cazierul judiciar al candidatului;  

k) adeverinţă din care să reiasă că este personal/student din Sistemul de Apărare, 

Ordine Publică şi Siguranţă Naţională;  

l) adeverinţă care să ateste nivelul de acces la informaţii clasificate; 

m) 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 şi numărul de telefon. 

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

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

admitere. 

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

o altă persoană pe bază de procură. 

 

Secţiunea 3 

Proba de concurs 

 

Art. 152 Proba de concurs se va susţine în data de 20.09.2018, între orele 09.00-13.00. 

 

Art. 153 Proba de concurs constă în rezolvarea unui Test-grilă de evaluare a cunoştinţelor la 

disciplinele: Istorie, Limba română şi Limba străină. 

  

Art.154 La Limba străină, candidatul poate opta doar pentru Limba engleză sau Limba 

franceză. Opţiunea candidatului pentru una din cele două discipline este cea exprimată prin 

Cererea de înscriere la concursul de admitere. 

 

Art. 155 Testul-grilă se elaborează sub forma unui chestionar cu întrebări din cadrul celor trei 

discipline ale probei de concurs. 

 

Art. 156 Manualele şcolare şi tematica pentru disciplinele de concurs sunt identice cu cele 

prevăzute pentru programul de studii universitare de licenţă „Drept” – forma de învăţământ 

„cu frecvenţă” şi sunt cuprinse în Anexa nr. 7. 

 



Secţiunea 4 

Evaluarea, notarea şi soluţionarea contestaţiilor 

 

Art. 157 Întrebările din chestionar se întocmesc, se evaluează şi se notează separat, pe 

discipline. 

Art. 158 Testele-grilă sunt evaluate astfel încât, indiferent de numărul de puncte alocat 

fiecărei întrebări din chestionar, nota acordată să se încadreze în sistemul de notare de la 1,00 

la 10, un punct fiind atribuit din oficiu. 

Art. 159 Formula de calcul aplicată este următoarea: 

                   Nota = (punctele acordate : punctajul maxim) x 9 + 1 

 

Art. 160 Răspunsurile corecte, la disciplinele de concurs, se punctează astfel: 

 - la disciplina Istorie – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. 

La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct, conform formulei de la aliniatul (2); 

 - la disciplina Limba română – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 

0,3 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct, conform formulei de la aliniatul 

(2); 

 - la disciplina Limba străină – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 

puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct, conform formulei de la aliniatul (2); 

 

Art. 161 Media de admitere obţinută de fiecare candidat este media aritmetică a notelor 

obţinute la fiecare disciplină în parte, cu două zecimale, fără rotunjire.  

Art. 162 Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).   

Art. 163 Dispoziţiile privind depunerea şi soluţionarea contestaţiilor prevăzute în Capitolul 

VI, secţiunea 2 din Regulamentul de admitere se aplică în mod corespunzător. 

 

Secţiunea 5 

Constituirea şi funcţionarea comisiilor de concurs 

 

Art. 164 Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, se constituie Comisia de 

Admitere pe Facultate care are în subordine: 

a. Comisiile de elaborare a subiectelor la proba de verificare a cunoştinţelor; 

b. Comisiile de soluţionare a contestaţiilor. 

 

Art. 165 Componenţa nominală a comisiilor se stabileşte de Consiliul de Administraţie, pe 

baza propunerilor facultăţii şi a directorului Centrului învăţământ frecvenţă redusă şi 

învăţământ la distanţă, iar numirea membrilor comisiilor, precum şi înlocuirea acestora, 

după caz, se face prin Dispoziţia Zilnică a Rectorului. 

 

Art. 166 Comisia de Admitere pe Facultate este compusă din:  

- preşedinte (decanul facultăţii); 

- un vicepreşedinte – Director Centrul învăţământ frecvenţă redusă şi învăţământ 

la distanţă; 

- 2 (doi) membri – cadre didactice titulare din Facultate; 

- un secretar – din cadrul Centrului învăţământ frecvenţă redusă şi învăţământ la 

distanţă . 

 

Art. 167 Comisia de Admitere pe Facultate are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

- răspunde de pregătirea şi desfăşurarea concursului de admitere; 

- stabileşte comisiile de supraveghere şi de corectare a lucrărilor; acestea vor asigura 

verificarea şi supravegherea candidaţilor pe timpul desfăşurării probelor şi corectarea 

lucrărilor; 

- coordonează activitatea colectivelor de lucru constituite pentru buna desfăşurare a 

concursului de admitere; 



- răspunde de elaborarea testelor-grilă, a grilelor şi baremelor de corectare, pentru 

probele de evaluare a cunoştinţelor; 

- ia măsuri de distribuire la sălile de concurs, în timp util, a testelor/subiectelor, 

precum şi a grilelor de corectare; 

- pune la dispoziţia celor interesaţi, prin site-ul Academiei 

(www.academiadepolitie.ro) şi prin afişare, datele referitoare la concursul de admitere; 

- afişează, în locurile stabilite, datele şi informaţiile privind desfăşurarea şi 

rezultatele concursului; 

- analizează şi soluţionează petiţiile candidaţilor; 

  - asigură arhivarea documentelor, conform normelor în vigoare.  

 

Art. 168 Comisia de Admitere pe Facultate aduce la cunoştinţa celor interesaţi, prin afişare, 

următoarele date şi informaţii: 

- lista candidaţilor înscrişi, în ordine alfabetică; 

- lista cu repartizarea pe săli a candidaţilor; 

     După susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor: 

- listele cuprinzând candidaţii în ordinea strict descrescătoare a mediilor obţinute 

după susţinerea probei.  

  După soluţionarea contestaţiilor:  
            - listele cuprinzând candidaţii declaraţi „Admis” şi „Respins”. 

           - hotărârea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

 

Art. 169 Documentele de organizare, planificare şi desfăşurare a examenului şi orice alte 

comunicări afişate vor fi ştampilate şi semnate de preşedintele şi secretarul Comisiei de 

Admitere pe Facultate. 

 

Art. 170 Comisia de elaborare a subiectelor este formată din profesori de specialitate din 

cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, secretarul Comisiei de admitere pe 

facultate şi doi membri ai colectivului de informatică. 

 

Art. 171 Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie din profesori de specialitate din 

cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.  

 

Art. 172 O persoană nu poate fi numită să facă parte, în acelaşi timp, din Comisia de 

elaborare a subiectelor şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor. 

 

Art. 173 Conducerea facultăţii va constitui un Secretariat tehnic, cu atribuţii tehnico-

administrative şi de asigurare logistică. Sarcinile acestuia se stabilesc printr-un Plan de măsuri 

întocmit de Decanul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative. 

 

Art. 174 Pentru prelucrarea automată şi evidenţa centralizată a datelor referitoare la concursul 

de admitere, se constituie Colectivul de Informatică, în subordinea Comisiei de Admitere pe 

Facultate. Componenţa nominală a Colectivului de Informatică se stabileşte de Consiliul de 

administraţie, la propunerea facultăţii. 

 

Art. 175 Colectivul de Informatică are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

a) asigură primirea de la Centrul învăţământ frecvenţă redusă şi învăţământ la 

distanţă şi prelucrează baza de date privind candidaţii înscrişi, repartiţia computerizată pe săli 

şi editarea legitimaţiilor de concurs; 

b) întocmeşte listele candidaţilor; 

c) introduce în baza de date şi verifică punctele obţinute de candidaţi la proba scrisă; 

d) editează listele cu candidaţii „Admişi” şi „Respinşi”. 

 

Art. 176 Din comisiile de admitere şi din personalul destinat prelucrării automate şi evidenţei 

centralizate a datelor, nu pot face parte cei care au, printre candidaţi, soţul ori soţia, precum şi 



rude sau afini, până la gradul IV. Persoana cooptată pentru a face parte din aceste 

comisii/colective va semna o declaraţie pe propria răspundere că nu se află în vreuna din 

aceste situaţii. 

 

CAPITOLUL IX 

Dispoziţii finale 

 

Art. 177 În perioada concursului de admitere candidaţii beneficiază de asistenţă medicală de 

urgenţă gratuită. 

 

Art. 178 (1) După afişarea rezultatelor finale ale concursului, secretariatele Comisiilor de 

Admitere pe Facultate separă lucrările candidaţilor declaraţi admişi de cele ale candidaţilor 

respinşi. 

                 (2) După afişarea rezultatelor finale ale concursului, grilelele de răspuns ale 

candidaţilor declaraţi admişi la învăţământul cu frecvenţă se predau Serviciului Management 

Resurse Umane, respectiv Facultăţii de Arhivistică, iar cele ale candidaţilor declaraţi admişi la 

învăţământul cu frecvenţă redusă sau învăţământul la distanţă, se predau Secretariatului 

Centrului învăţământ frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă, pentru a fi introduse în 

dosarele personale ale acestora. 

                (3) Grilelele de răspuns ale candidaţilor declaraţi respinşi se păstrează şi se 

arhivează conform prezentului Regulament. 

 

Art. 179 (1) Toate documentele legate de organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 

se păstrează de comisiile de admitere în încăperi anume destinate. La încheierea concursului 

de admitere, aceste documente se arhivează şi se predau la arhiva Academiei, pe bază de 

proces-verbal şi inventar, de către secretarul Comisiei Centrale de Admitere, respectiv 

secretarii Comisiilor de Admitere pe Facultăţi. 

               (2) Aceste documente se păstrează în arhiva instituţiei, conform legislaţiei 

arhivistice în vigoare. 

 

Art. 180 În termen de 10 (zece) zile de la finalizarea concursului de admitere, Academia va 

prezenta conducerii M.A.I. „Raportul cu privire la organizarea, desfăşurarea şi finalizarea 

concursului de admitere”. 

 

Art. 181 (1) Candidaţii declaraţi admişi vor fi înmatriculaţi, prin Dispoziţia/Decizia 

Rectorului Academiei, în anul I de studii, la facultăţile la care au concurat, până la data 

începerii anului universitar. Data înmatriculării candidaţilor admişi la forma de învăţământ cu 

frecvenţă, la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept”, 

Facultatea de Poliţie, Facultatea Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi, şi la Facultatea 

de Pompieri, va fi anterioară datei începerii Modulului de pregătire militară generală. 

  (2) În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la 

buget au obligaţia să depună în original diploma de bacalaureat şi atestatul de recunoaştere a 

diplomei de bacalaureat, după caz.  

  (3) Totodată, pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii, candidaţii declaraţi admişi, 

cu excepţia celor care au absolvit studiile liceale în anul participării la concursul de admitere, 

trebuie să depună la secretariatul facultăţii la care au concurat, odată cu cererea de 

înmatriculare, dovada achitării, integral sau parţial, a contravalorii studiilor superioare de 

lungă durată, studiilor universitare de licenţă sau echivalente acestora, în situaţia în care au 

beneficiat gratuit de şcolarizare în cadrul unui astfel de program de studii universitare 

finanţate de la bugetul de stat sau, după caz, o declaraţie din care să rezulte că nu au 

beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de 

licenţă sau echivalent. 

 (4) Neprezentarea diplomei/adeverinţei de bacalaureat, în original, precum şi a 

celorlalte documente necesare în vederea înmatriculării, duce la pierderea locului finanaţat de 

la bugetul de stat câştigat prin concurs, precum şi neînmatricularea acestuia în Academie. 



Adeverinţa este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în 

sesiunea anului şcolar 2018 şi cărora nu le-a fost eliberată diploma de bacalaureat. 

(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, 

cu condiţia ca doar pentru un singur program de studii locul să fie subvenţionat de la bugetul 

de stat. 

 

Art. 182 În cazul în care candidatul declarat admis renunţă la locul ocupat prin concurs până 

la data înmatriculării, precum şi în cazul în care acesta nu este înmatriculat în condiţiile art. 

181 alin. (3) şi (4) din prezentul Regulament, locul rămas liber, în limita locurilor scoase 

iniţial la concurs, se ocupă în ordinea strict descrescătoare a mediilor obţinute la concursul de 

admitere cu următorul candidat, de la aceeaşi facultate/program de studiu/specialitate, care are 

media egală sau mai mică decât cea a ultimului admis (dar nu mai mică de 5,00), aplicându-se 

criteriile de departajare prevăzute de prezentul Regulament, în cazul mai multor candidaţi cu 

aceeaşi medie. 

Art. 183 Candidaţii declaraţi admişi, pe locurile cu taxă, au obligaţia să achite taxa, stabilită 

de Senatul Universitar, conform contractului de studii. La plata taxei se eliberează 

documentele contabile justificative care atestă acest lucru. 

     

Art. 184 La cerere, în cel mult 48 de ore de la depunerea acesteia, Serviciul Management 

Resurse Umane va elibera candidatului declarat „Respins” la o probă eliminatorie sau după 

afişarea rezultatelor la proba scrisă, actele de studii depuse la înscriere, în original sau în 

copie legalizată, personal, necondiţionat şi fără perceperea unor taxe, pe baza actelor de 

identitate. 

 

Art. 185 Candidaţii care îşi retrag actele de studii înainte de afişarea rezultatelor finale ale 

fiecărei etape a concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs. 

 

Art. 186 (1) Dosarele candidaţilor declaraţi „Respins” se restituie unităţilor de recrutare, în 

termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea concursului. 

   (2) Dosarele candidaţilor declaraţi „Respins” la învăţământul cu frecvenţă redusă se 

restituie structurilor de resurse umane ale inspectoratelor generale, în termen de cel mult 5 

zile de la finalizarea concursului. 

(3) Dosarele candidaţilor declaraţi “Respins” la Facultatea de Arhivistică se restituie 

candidaţilor de către Secretariatul Facultăţii. 

Art. 187 (1) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea concursului, Serviciul 

Management Resurse Umane trimite listele candidaţilor declaraţi admişi/respinşi şi restituie 

dosarele candidaţilor declaraţi admişi, structurilor de resurse umane de la care le-au primit, în 

vederea completării lor conform ordinelor în vigoare. 

 (2) Pentru candidaţii declaraţi „admis”, unităţile de recrutare vor efectua verificările 

specifice, completarea dosarelor de recrutare şi expedierea acestora la Academia de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”, însoţite de fişele de personal cu propunerea, după caz, de 

înmatriculare/neînmatriculare/exmatriculare în/din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan 

Cuza”, conform ordinelor în vigoare. Dosarele candidaţilor admişi, recrutaţi de structurile 

de resurse umane din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, 

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situaţii 

de Urgenţă şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, vor fi centralizate la nivel de 

Inspectorat General/Administraţie Naţională a Penitenciarelor urmând să fie trimise 

centralizat la Academie.  
 

Art. 188 La desfăşurarea concursului de admitere pot participa, în calitate de observatori, 

reprezentanţi ai M.A.I. şi M.E.N. cu delegaţie aprobată de cei în drept, conform 

competenţelor.  

 



Art. 189 (1) Pe perioada desfăşurării concursului de admitere este interzisă: 

- organizarea de inspecţii, controale, verificări şi alte activităţi care pot perturba 

desfăşurarea acestuia; 

- pătrunderea persoanelor străine sau a celor din Academie, care nu sunt angajate în 

organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, pe bazele sportive, în cabinetele 

medicale, în sălile de concurs, în timpul desfăşurării probelor şi în spaţiile destinate activităţii 

Comisiilor/Secretariatului tehnic general. 

(2) Pe perioada desfăşurării concursului de admitere accesul persoanelor în 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, cu excepţia angajaţilor instituţiei, se va face 

doar cu aprobarea conducerii respectiv rector, prorectori, director general administrativ. 

 

Art. 190 (1) Reprezentanţii mass-media vor avea acces în spaţiile Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza” doar în condiţiile stabilite de Biroul Relaţii Publice şi Cooperare 

Interuniversitară, sub directa coordonare a Direcţiei de Relaţii Publice din M.A.I., în perioada 

şi în spaţiile aprobate de Comisia Centrală de Admitere, astfel încât această activitate să nu 

perturbe desfăşurarea concursului. 

(2) Comunicarea cu mass-media se va realiza prin purtătorul de cuvânt sau o altă 

persoană desemnată de Comisia Centrală de Admitere. 

 
Art. 191 În situaţii deosebite, la propunerea Comisiei Centrale de Admitere, Consiliul de 

Administraţie poate aproba modificări ale datelor de desfăşurare a probelor concursului, pe 

care le vor aduce la cunoştinţa celor interesaţi, în timp util, prin afişare şi prin comunicări la 

structurile de resurse umane care au în sarcină recrutarea candidaţilor. 

 

Art. 192 În cazul apariţiei unei situaţii excepţionale nereglementată în prezentul Regulament, 

se va întocmi un proces-verbal conform modelului din Anexa nr. 13. 

 

Art. 193 Anexele fac parte integrantă din prezentul Regulament.  

 

Art. 194 Prezentul regulament va fi postat pe pagina de internet a Academiei. 

 

  

Regulamentul a fost dezbătut şi aprobat în şedinţa Senatului Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan 

Cuza” din data de 22.01.2018. 

 

                                                                                                                     

 

  AVIZAT, 

                                                                                                   în şedinţa Consiliului de 

Administraţie 

                                                                                                            din data de 15.01.2018 

 

                   PREŞEDINTELE SENATULUI,                                               PREŞEDINTE 

CONSILIU 

                           Comisar-şef de poliţie                                                     Comisar-şef de 

poliţie  
                                                                                                        

         Conf. univ. dr. IGNAT DRAGOŞ -ANDREI                Prof. univ. dr. TORJE 

DANIEL-COSTEL                

                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                    



      ANEXA 

NR. 1 

 

          CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 
 

   

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE – SPECIALIZAREA 

„DREPT”, FACULTATEA DE POLIŢIE, FACULTATEA POLIŢIE DE FRONTIERĂ, 

FACULTATEA DE JANDARMI 

Forma de învăţământ „cu frecvenţă” sau „cu frecvenţă redusă” 

 

 

PERIOADA DE CONCURS: 23.07-16.08.2018  

 

Înscrierea candidaţilor 23-24.07.2018, orele 8
00

-16
00

 

Etapa I – eliminatorie 26.07-05.08.2018 – conform graficului 

Afişarea listei candidaţilor admişi pentru 

susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora 

pe serii de concurs şi săli 

07.08.2018 

Etapa a II-a – Susţinerea probelor scrise 08-11.08.2018, începând cu ora 09.00 

Afişarea rezultatelor provizorii la probele 

scrise 

12-13.08.2018  

Depunerea contestaţiilor la probele scrise 13-14.08.2018 

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea 

rezultatelor finale  

15.08.2018 

Prezentarea candidaţilor declaraţi ”admis” în 

vederea efectuării măsurătorilor pentru 

uniformă 

16.08.2018 

 

 

 

FACULTATEA DE POMPIERI 

forma de învăţământ „cu frecvenţă” 

 

PERIOADA DE CONCURS: 24.07-16.08.2018 

 

Înscrierea candidaţilor 24.07.2018, orele 8
00

-16
00

 

Etapa I – eliminatorie 26.07-29.07.2018 – conform graficului 

Afişarea listei candidaţilor admişi pentru 

susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora 

pe serii de concurs şi săli 

30.07.2018 

Etapa a II-a – Susţinerea probelor scrise În intervalul 08.08 -11.08.2018, începând cu 

ora 09.00 

Afişarea rezultatelor provizorii la probele 

scrise 

12-13.08.2018 

Depunerea contestaţiilor la probele scrise 13-14.08.2018 

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea 

rezultatelor finale  

15.08.2018 

Prezentarea candidaţilor declaraţi ”admis” în 

vederea efectuării măsurătorilor pentru 

uniformă 

16.08.2018 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ 

forma de învăţământ „cu frecvenţă” 

 

PERIOADA DE CONCURS: 23.07 – 15.08.2018 

 

Înscrierea candidaţilor şi vizita medicală 23.07 – 28.07.2018, orele 8
00

-15
00

 

Testarea psihologică 31.07.2018 

Afișarea rezultatelor la testarea psihologică 

 

Depunerea contestațiilor la testarea psihologică 

 

Soluționarea contestațiilor la testarea psihologică 

 

Afişarea rezultatelor finale la testarea 

psihologică 

 

Afişarea listei candidaţilor declarați ”admis”  

pentru susţinerea probei scrise şi repartiţia 

acestora pe săli 

02.08.2018 

03.08.2018, orele 9.00-14.00 

 

06-07.08.2018 

07.08.2018 

 

07.08.2018 

 

Susţinerea probei scrise (90 minute) 08.08-09.08.2018 

Afişarea rezultatelor provizorii la probele scrise 12-13.08.2018  

Depunerea contestaţiilor la probele scrise 13-14.08.2018 

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea 

rezultatelor finale  

15.08.2018 

 

 

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE 

– specializarea „ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ”, forma de învăţământ „cu 

frecvenţă” 

 

 

 

PERIOADA DE CONCURS: 16.08.-24.08.2018 

 

 

Înscrierea candidaţilor  16-22.08.2018, orele 8
00

-15
00

 

Aprecierea candidaţilor pe baza notelor 

înregistrate în actele/documentele depuse la 

dosarele de concurs 

23.08.2018    

Afişarea rezultatelor  23.08.2018 – orele 14 



Depunerea contestaţiilor 23.08-24.08.2018 – orele 14 

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea 

rezultatelor finale  

24.08.2018 – orele 15 

 

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE 

 – specializarea „DREPT”, forma de învăţământ „la distanţă” 

 

 

 

PERIOADA DE CONCURS: 04.09.-23.09.2018 

 

 

Înscrierea candidaţilor  04-18.09.2018, orele 8
00

-15
00

 

Susţinerea probelor scrise 21.09.2018    

Afişarea rezultatelor provizorii 22.09.2018   

Depunerea contestaţiilor 22.09.-23.09.2018  

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea 

rezultatelor finale  

23.09.2018 

 

 

 

 

                                                                  



ANEXA NR. 2 

 

 

 

 

MODEL LEGITIMAŢIE CANDIDAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

             MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

          Academia de Poliţie  „Alexandru Ioan Cuza” 

Facultatea de …………... 

 

LEGITIMAŢIE DE CANDIDAT 

la concursul de admitere – Sesiunea 2018 
 

 

MARINESCU N. CIPRIAN-ADRIAN  

 

Alte elemente de identificare/organizare 

(grupă/program studii etc.) 

 

Data:                                Semnătura, 
 



                                                                                                                                                      

ANEXA NR. 3 

 

INSTRUCTAJ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 

CONCURSULUI DE ADMITERE 
 

 

I. Reguli de acces în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pe durata 

concursului de admitere 

- Accesul candidaţilor pentru susţinerea probelor din etapa I şi a II-a se face numai pe 

baza actului de identitate şi a legitimaţiei de concurs.  

- Accesul persoanelor care îl însoţesc pe candidat este permis doar la susţinerea probei 

de verificare a aptitudinilor fizice, numai pe baza actului de identitate şi în limita a cel mult 

doi însoţitori pentru fiecare candidat. 

II. Participarea la etapa I a concursului de admitere – probele eliminatorii 

- Probele eliminatorii se desfăşoară în perioada 26.07.-05.08.2018, potrivit graficului de 

concurs.  

- Prezentarea candidaţilor pentru susţinerea probelor eliminatorii se va face cu o oră 

înainte de începerea acestora, potrivit graficului de desfăşurare. 

- Pentru susţinerea probelor de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii se vor 

prezenta cu echipamentul sportiv necesar. Candidaţii nu pot susţine proba cu pantofi de sport 

cu crampoane sau cuie. 

- La probele eliminatorii nu se admit contestaţii sau vizionări ale casetelor prin care se 

asigură înregistrarea video a concursului. 

III. Participarea la etapa a II-a a concursului de admitere – proba de evaluare a 

cunoştinţelor 

- Proba se desfăşoară la datele menţionate în Calendarul de concurs, între orele 09.00-

13.00. Candidaţii se vor prezenta pentru susţinerea probei scrise până la ora 07.50, în ziua 

planificată, în ţinută decentă. 

- Listele cu repartizarea pe serii şi în sălile de examen a candidaţilor pentru susţinerea 

probei de evaluare a cunoştinţelor se afişează la avizierul Academiei şi la intrările în sălile de 

concurs cu cel puţin o zi înaintea începerii probei. 

- Proba constă în rezolvarea unui test-grilă la disciplinele: Istorie, Limba română şi 

Limba străină pentru care a optat candidatul. 

- Se interzice intrarea în sala de concurs cu aparatură electronică, telefoane mobile, 

materiale scrise (cărţi, caiete, însemnări etc.), precum şi cu orice alte materiale care ar putea 

servi la rezolvarea subiectelor. 

- Se interzice folosirea unor instrumente de calcul (rigle, calculatoare etc.) sau a altor 

coli de hârtie pentru ciorne decât cele ştampilate. 

- Pentru redactarea răspunsurilor se vor folosi numai stilouri sau pixuri cu cerneală 

sau pastă de culoare albastră. 

- Frauda sau tentativa de fraudă se constată de responsabilul de sală sau oricare dintre 

membrii personalului de supraveghere şi atrage eliminarea din concurs a candidatului în 

cauză. 

- Se consideră tentativă de fraudă şi intenţia candidatului de a comunica cu ceilalţi 

participanţi în concurs. 

- Pentru orice nelămurire candidatul este obligat să se adreseze doar responsabilului 

de sală/corector 1 sau personalului destinat cu supravegherea şi corectarea lucrărilor. 

IV. Alte date 

- Părăsirea de către candidat a locului de desfăşurare a oricărei probe de concurs, înainte 

de încheierea acesteia, atrage eliminarea din concurs. 

- Concursul de admitere se desfăşoară şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 319/2006 

a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă şi a H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor 



metodologice de aplicare a Legii  

nr. 319/2006. 

- Informaţii suplimentare privind concursul de admitere pot fi accesate pe site-ul 

instituţiei: www.academiadepolitie.ro 

 

 

VĂ DORIM SUCCES! 

 
 

 

                                                                                                                                                       

http://www.academiadepolitie.ro/


ANEXA NR. 4 

 

INSTRUCTAJ PRIVIND PROBA SCRISĂ ŞI MODUL DE 

COMPLETARE A GRILEI DE RĂSPUNS 

 

 

 

1. Candidaţii au obligativitatea de a marca o singură variantă de răspuns pentru 

fiecare întrebare din grilă. 

2. Fiecare întrebare are doar un răspuns corect. 

3. Varianta de răspuns considerată corectă se va marca cu un ,,X” ce va uni pe 

diagonală colţurile pătratului respectiv (din colţul stânga sus până la colţul 

din dreapta jos, respectiv din colţul stânga jos până în colţul din dreapta sus), 

în timp ce celelalte căsuţe de răspuns se barează cu o linie orizontală 

continuă, fără a depăşi pătratul respectiv, conform modelului de mai jos. 

                                             
 

 

4. Un răspuns poate fi anulat în următoarele situaţii: 

a. O întrebare fără niciun răspuns marcat se va anula (exemplul de mai 

jos): 
 

Nr a 

 

b 
 

c 
 

d 

1   

 

  
 

  
 

  
 

b. O întrebare la care au fost marcate mai multe răspunsuri, respectiv 

mai multe  

,,X”-uri, se va anula (exemplul de mai jos): 
 

 
 

         c.O întrebare care nu are barate cu linie orizontală continuă toate 

căsuţele, cu excepţia căsuţei unde se află ,,X-ul”, răspunsul considerat corect, 

se va anula (exemplu de mai jos); 

 

 
 

          d.O întrebare care are depăşit pătratul cu linia orizontală continuă sau 

,,X-ul” se va anula (exemplele de mai jos). 
 

  

  



 

 

 
 

5. Anularea răspunsului se face prin tăiere cu o linie orizontală de culoare roşie, 

iar în dreptul răspunsului anulat candidatul semnează pentru conformitate. 

 
6. Pentru ca un răspuns să fie considerat corect trebuie să conţină un singur X, 

iar celelalte trei căsuţe să fie barate cu o linie orizontală aşa cum apare în 

exemplele de mai jos. 

  

 

 

 

             
 

 

7. Punctele se stabilesc prin simpla numărare a ,,X”-urilor înscrise la 

răspunsurile corecte. 

8. Candidaţii care doresc să-şi transcrie lucrările pot face acest lucru numai în 

limita timpului stabilit pentru desfăşurarea probei, iar ultima imprimată 

pentru transcrierea lucrării se va înmâna cel târziu cu 15 minute înainte de 

expirarea timpului alocat probei scrise; în acest scop, celor în cauză li se 

distribuie imprimate noi, iar cele folosite iniţial se anulează, sub semnătura 

responsabilului de sală/corector 1 şi a candidatului; imprimatele anulate se 

predau responsabilului de sală la predarea lucrării. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 

ANEXA NR. 5 

 

NORME DE SIGURANŢĂ PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA 

ÎN MUNCĂ CE TREBUIE RESPECTATE DE CĂTRE CANDIDAŢI, PE 

TIMPUL DESFĂŞURĂRII PROBELOR EXAMENULUI DE ADMITER – 

2018,  

LA ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” 
                                      

                   

Pentru evitarea oricăror incidente sau accidente în urma accesului în unitate, este necesară 

respectarea următoarelor norme de securitate şi sănătate în muncă şi siguranţa circulaţiei 

interne: 

 

      1. În incinta instituţiei, deplasarea se face cu atenţie numai pe căile de acces special 

amenajate; 

      2. Să nu vă deplasaţi decât în locul unde aţi fost anunţaţi că se desfăşoară proba de 

examen!  

      3. Trecerea prin spaţiile verzi sau zone neamenajate este interzisă; 

      4. Traversarea căilor de circulaţie se va efectua, după asigurarea că nu există autovehicule 

care se deplasează în apropiere, numai prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje. Când 

acestea lipsesc, traversarea se va efectua cu atenţie sporită; 

      5.  Să respectaţi regulile de acces şi de securitate în zonele în care participaţi la examen! 

      6. Orice deplasare dintr-o încăpere în alta se va efectua atent, cu faţa înainte; 

      7. Circulaţia pe scări se va efectua numai pe partea dreaptă, se va merge încet, în şir 

simplu, unul după altul, iar sprijinul se va face cu mâna curentă. Pe timpul deplasării nu se vor 

efectua alte activităţi care abat atenţia de la deplasare şi pot genera accidente; 

      8. Să respectaţi regulile de securitate şi sănătate în muncă, cu caracter general, aplicabile 

oricărui loc de muncă! 

      9. Să nu folosiţi niciun dispozitiv sau aparat din baza sportivă decât în prezenţa unui cadru 

didactic! 

    10. Să nu procedaţi la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a aparatelor sau 

dispozitivelor cu care îşi desfăşoară activitatea personalul instituţiei! 

    11. Să refuzaţi executarea oricărei activităţi sau sarcini de lucru, chiar la cererea vreunui 

angajat al instituţiei noastre!  

    12. Să respectaţi regulile privind fumatul, acesta fiind admis doar în locurile special 

amenajate! 

    13. Probele sportive se vor executa în ţinuta sportivă adaptată fiecărei discipline şi probe 

potrivit anotimpului şi condiţiilor meteorologice; 

   14. Probele sportive încep numai în prezenta profesorilor examinatori şi după efectuarea 

încălzirii; 

   15. Pe timpul probelor sportive este interzis portul obiectelor de orice natură (lanţuri, cercei 

mari, inele ceasuri, telefoane mobile etc.), care pot constitui surse de accidentare; 

   16. În timpul probelor sportive este interzis consumul gumei de mestecat şi alimentelor; 

   17. Continuarea executării exerciţiilor după încheierea probelor sportive este interzisă; 

   18. Este interzis consumul de medicamente şi substanţe dopante care pot modifica 

performanţele motrice şi pot determina alterarea stării de sănătate fizică şi psihică, precum şi 

creşterea riscului producerii de accidente. 
 

 

 

 

 

  RESPONSABIL CU ACTIVITATEA  

DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, 

 



 

                                                                                                                                                    

ANEXA NR. 6 

 

PROBELE ŞI BAREMELE 
 pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la admiterea în instituţiile de 

învăţământ proprii, cât şi în cele ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc 

specialişti pentru nevoile  

Ministerului Afacerilor Interne 

 

TRASEU UTILITAR APLICATIV (potrivit schiței anexate) ce trebuie parcurs într-un timp 

limită de 2’25”, conform       OMAI  nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse 

umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne și OMAI nr. 177/2016 privind 

activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor 

Interne; 

 

 
 

Proba, normele și baremele 

pentru evaluarea performanței fizice a candidaţilor la admiterea în instituţiile de 

învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, precum şi ale candidaţilor 

recrutaţi în în vederea ocupării prin concurs a posturilor vacante 

 

I. Prevederi generale cu privire la organizarea probei de evaluare a performanței fizice 

1. Evaluarea performanței fizice a candidaților constă în parcurgerea traseului practic-

aplicativ. 

2. Proba se execută în ţinută sportivă decentă adecvată anotimpului (pantofi de sport, 

tricou, pantaloni scurţi sau trening). 

3. Este declarat „promovat” candidatul care îndeplineşte baremul minim de 2’25”. 

Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul acordat („promovat”, „nepromovat”) se 

consemnează în tabelul prevăzut în anexa nr. 27 la ordin. 

4. Pentru evaluarea performanței fizice a candidaţilor, indiferent de cauze/motive, nu se 

admit reexaminări, repetări sau contestaţii. 

5. Abandonul, accidentarea sau neîndeplinirea bremului minim duce la eliminarea 

candidatului din concurs şi declararea acestuia „nepromovat”. Trecerea de la alergare la mers 

a candidaţilor nu se consideră abandon. 

     6. Instructajul privind normele de securitate şi sănătate în muncă se face de către lucrătorul 

desemnat sau de un membru al comisiei/subcomisiei desemnat în acest sens, înainte de 

începerea probei, pe bază de semnătură. 

     7. Candidaţii sunt răspunzători de eventualele accidentări pe timpul desfăşurării probei, 

datorate nerespectării normelor prelucrate sau a execuţiilor greşite. 

     8. Pregătirea organismului pentru efort şi influenţarea selectivă a aparatului locomotor se 

desfăşoară individual, în spaţiul destinat acestei activităţi, altul decât cel de desfăşurare a 

probei. 



    9. Înaintea parcurgerii traseului practic aplicativ, unul dintre evaluatori prezintă 

candidaţilor elementele, modul de execuţie a acestora, restricţiile, penalizările, precum şi 

procedura de apreciere/măsurare. 

10. Pe timpul desfăşurării probei, supravegherea medicală în vederea acordării primului ajutor 

în caz de nevoie este obligatorie și se asigură gratuit. 

11. Rezultatele obținute se aduc la cunoștința candidaților, la finalul probei, pe bază de 

semnătură. 

Notă: În cazul în care condiţiile meteo împiedică organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 

evaluare a performanței fizice (pe timpul ploilor torenţiale, pe timp de ceaţă, la temperaturi de 

peste +30°C sau sub 0°C, ori în alte condiţii de natură să favorizeze producerea de accidente), 

acestea se desfăşoară în sala de sport. 

Desfășurarea probei se poate amâna, la propunerea comisiei, cu acordul președintelui 

comisiei, până la momentul când proba se poate desfășura în condiții normale. Candidații vor 

fi anunțați de modificările care pot să apară. 

II. Organizarea şi desfăşurarea probei „traseu practic-aplicativ” 

 

A. Precizări generale referitoare la proba traseu practic-aplicativ 

 

1. Candidaţii trebuie să parcurgă în întregime traseul practic-aplicativ şi elementele care îl 

compun şi să abordeze obligatoriu toate obstacolele, în ordinea stabilită, conform schiţei de 

mai jos. Parcurgerea unui obstacol în alt mod decât cel descris, duce la penalizarea cu 3 (trei) 

secunde/obstacol a candidatului, la final penalizările acumulate fiind consemnate în tabelul 

prevăzut în anexa nr. 27 la ordin şi adunate la timpul realizat. În situaţia în care candidatul nu 

parcurge un obstacol va fi declarat „nepromovat”. 

2. În situaţia constituirii mai multor subcomisii, suprafaţa şi condiţiile de amenajare şi 

desfăşurare a traseelor practic-aplicative vor fi identice. 

3. Fiecare candidat parcurge traseul aplicativ în prezenţa a cel puţin 2 candidaţi martori. 

 

B. Descrierea elementelor care compun traseul practic-aplicativ, a algoritmului de 

desfăşurare şi a modului de evaluare a execuţiei: 

 

1. Săritura în lungime de pe loc (obstacolul nr. 1): 

 

De la linia de START, la semnalul evaluatorului, candidatul execută săritura în lungime de pe 

loc, în spaţiul delimitat. În situaţia în care se calcă linia de start, se depăşeşte lateral spaţiul 

delimitat sau nu este îndeplinit baremul minim obligatoriu, candidatul va fi penalizat cu 3 

(trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză să execute săritura este declarat 

„nepromovat”. 

Cronometrarea începe la prima mişcare a candidatului. Barem minim: 1,80 metri. 

 

2. Alergare 18 metri. 

 

3. Ocolire jalon. 

 

4. Alergare 8 metri. 

 

5. Trecerea prin pas sărit peste saltea (obstacolul nr. 2): 

 

După executarea săriturii în lungime de pe loc, de la locul de aterizare, se continuă cu 

alergare, trecerea prin pas sărit peste saltea după trecerea peste obstacol în mod corect. În 

situaţia în care, pe timpul alergării, se ating marginile saltelei, candidatul va fi penalizat cu 3 

(trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză să execute săritura sau ocolește obstacolul 

este declarat „nepromovat”. 

Caracteristici tehnice ale saltelei: lungime = 2 m, lăţime = 1 m, grosime = 3-5 cm. 



 

6. Alergare 10 metri. 

 

7. Ocolire jalon. 

 

8. Alergare 4 metri. 

 

9. Două rostogoliri succesive înainte (obstacolul nr. 3): 

 

Din alergare, candidatul va executa 2 (două) rostogoliri succesive înainte. În situaţia în care, 

pe timpul execuţiei, se depăşeşte spaţiul saltelelor cu întreg corpul, candidatul va fi penalizat 

cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză executarea rostogolirilor sau ocolește 

obstacolul este declarat „nepromovat”. 

Caracteristici tehnice ale sectorului: lungime = 4 m, lăţime = 1 m. 

 

10. Alergare 5 metri. 

 

11. Deplasarea în echilibru pe banca de gimnastică cu transport de greutăţi (obstacolul nr. 

4): 

Se execută ridicarea celor 2 (două) greutăţi de câte 5 kilograme fiecare, depozitate în faţa 

băncii de gimnastică la 0,50 metri, urcarea pe banca de gimnastică, deplasarea în echilibru cu 

transportul simultan al greutăţilor, coborârea şi depozitarea greutăţilor pe sol. În situaţia în 

care, pe timpul execuţiei, candidatul atinge solul, scapă una din greutăţi sau pe ambele, va fi 

penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză executarea deplasării sau 

transportul de greutăți pe tot parcursul este declarat „nepromovat”. 

Caracteristici tehnice ale băncii de gimnastică: lungime = 4 m, lăţime = 0,25 m, înălţimea de 

la sol în partea superioară = 0,30 m. 

 

12. Alergare 2 metri. 

 

13. Ocolire jalon. 

 

14. Alergare 20 de metri. 

 

15. Ocolire jalon. 

 

16. Deplasare între şicane (obstacolul nr. 5): 

 

Candidatul se deplasează fără a avea dreptul de a se sprijini pe jaloane. În situaţia în care, pe 

timpul execuţiei, candidatul se dezechilibrează şi cade, acesta va continua parcursul, fără a fi 

penalizat. În situaţia în care candidatul refuză să parcurgă distanța precizată este declarat 

„nepromovat”. 

Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 10 m, lăţimea culoarului = 1,20 m, jaloane 

tip con, din polietilenă. Toată lungimea şi lăţimea obstacolului va fi delimitată vizibil astfel 

încât candidatul să parcurgă întreaga distanţă. 

 

17. Ocolire jalon. 

 

18. Alergare 10 metri. 

 

19. Săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică (obstacolul nr. 6): 

 

Din alergare, candidatul va executa bătaia pe ambele picioare, sprijin pe obstacol cu ambele 

mâini şi săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică. Abordarea obstacolului 

presupune cel puţin urcarea pe aparat, traversarea acestuia şi coborârea pe la capătul depărtat. 



Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris, duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a 

candidatului. În situaţia în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocolește 

obstacolul este declarat „nepromovat”. 

Caracteristici tehnice ale obstacolului: înălţime capră de gimnastică = 1,20 m. La acest 

obstacol nu se vor folosi trambuline elastice. 

 

20. Alergare 2 metri. 

 

21. Ocolire jalon. 

 

22. Alergare 2 metri. 

 

23. Trecerea pe sub un obstacol marcat (obstacolul nr. 7): 

Din alergare, candidatul se deplasează pe sub un obstacol marcat, acoperit şi închis la 

ieşire. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris, duce la penalizarea cu 3 (trei) 

secunde a candidatului. În situaţia în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau 

ocolește obstacolul este declarat „nepromovat”. 

Caracteristici tehnice ale obstacolului: lăţime = 1 m, înălţime = 0,80 m, lungime = 4 m. 

 

24. Alergare 4 metri. 

 

25. Escaladarea unei lăzi de gimnastică (obstacolul nr. 8): 

 

Din alergare, candidatul execută escaladarea obstacolului aşezat transversal pe direcţia de 

deplasare, printr-un procedeu la alegere. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris, 

duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. În situaţia în care candidatul refuză 

parcurgerea obstacolului sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat”. 

 

Caracteristici tehnice ale lăzii de gimnastică: lungime = 1,60 m, lăţimea părţii superioare = 

0,40 m, înălţime = 1,20 m. La acest obstacol nu se vor folosi trambuline elastice şi saltele de 

gimnastică. 

 

26. Alergare 4 metri. 

 

27. Ocolire Jalon. 

 

28 Alergare 10 metri. 

 

29. Transportul unui manechin prin târâre (obstacolul nr. 9): 

 

Din alergare, candidatul execută priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini. 

Transportul manechinului pe distanţa de deplasare se face cu spatele, picioarele manechinului 

trebuind să depăşească în mod obligatoriu linia de sosire. În situaţia în care candidatul trece 

linia de sosire fără manechin este declarat „nepromovat”. 

Caracteristici tehnice ale obstacolului: distanţa de parcurs = 10 m, înălţimea manechinului = 

1,60 m, lăţimea umerilor manechinului = 0,60 m, greutatea manechinului = 40 kg. 

 

30. Ocolire jalon. 

31. Aruncarea mingii de handbal de pe loc la ţintă (obstacolul nr. 10): 

Candidaţii se vor opri în faţa pragului dispus transversal pe direcţia de aruncare şi vor 

arunca la ţinta aflată la 7 (șapte) metri, prin procedeul azvârlire, cu o singură mână, una 

dintre cele 2 mingi de handbal avute la dispoziţie. O aruncare este considerată reuşită dacă 

mingea a atins ţinta, cu condiţia să nu fi atins solul înainte de ţintă. Fiecare candidat are 

dreptul la două încercări, a doua încercare executându-se doar în situaţia în care prima 

aruncare este nereuşită. În situaţia în care, la prima aruncare, mingea nu atinge ţinta, 



atinge solul înainte de ţintă, este scăpată spre înainte/înapoi, cu depăşirea pragului care 

delimitează sectorul de aruncare, candidatul se va opri la semnalul acustic (fluier) al 

supraveghetorului de traseu şi mai are dreptul la o singură aruncare. Dacă şi la următoarea 

încercare va repeta una din situaţiile prevăzute anterior, candidatul va fi penalizat cu 3 

(trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocolește 

obstacolul este declarat „nepromovat”. 

Caracteristici tehnice ale liniei de aruncare: lungime = 1,20 m, lăţimea = 0,10 m. Ţinta 

este dispusă la o distanţă de 7 metri de prag (linia de aruncare). Caracteristici tehnice ale 

ţintei: lungime = 1 m, lăţimea = 1 m, dispusă la 1 m de sol (măsurată de la sol până la 

baza inferioară, fixă). 

Pentru aruncare se vor utiliza 2 (două) mingi de handbal, tip 3. 

31. Alergare 20 metri. 

33. Navetă 10 repetări x 20 de metri cu transport de jaloane (obstacolul nr. 11): 

Din alergare, candidatul ridică un jalon și aleargă cu acesta până la o linie aflată la 20 de metri 

distanţă, depune jalonul și preia un alt jalon de culoare diferită și revine în alergare 20 de 

metri. Se efectuează 5 cicluri dus-întors. 

În situaţia în care, pe timpul execuţiei, candidatul se dezechilibrează şi cade, acesta va 

continua parcursul, fără a fi penalizat. În situația neschimbării culorii în mod succesiv după 

parcurgerea fiecărei distanțe de 20 de metri, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În 

situaţia în care candidatul refuză să parcurgă distanța precizată sau trece linia de sosire fără 

jalon, este declarat „nepromovat”. 

Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 20 m, lăţimea culoarului = 1,00 m, 10 

jaloane tip con, din polietilenă, având 2 culori diferite în proporții egale (ex.:5 de culoare 

roșie, 5 de culoare verde), distribuite câte 5 din aceeași culoare la fiecare dintre cele două 

capete ale culoarului. Toată lungimea şi lăţimea obstacolului va fi delimitată vizibil astfel 

încât candidatul să parcurgă întreaga distanţă. 

Pentru ca traseul practic-aplicativ să poată fi parcurs de 2 candidați, obstacolul nr. 11 se 

amenajează de două ori, pe două culoare distincte. 

34. Sosire. 

 

                                                                                                                                                



 ANEXA NR. 7 

       MANUALELE ŞCOLARE ŞI TEMATICILE 
pentru concursul de admitere, sesiunea iulie 2018, 

la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept”, Facultatea de 

Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi 

forma de învăţământ „cu frecvenţă; „cu frecvenţă redusă” şi „învăţământ la distanţă” 

 

 Elaborarea subiectelor pentru examenul de admitere la Academia de Poliţie în 2018 se 

va realiza în conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4792 /2017 privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat naţional – 2018. 

 Examenul de bacalaureat naţional - 2018 se desfăşoară în conformitate cu prevederile 

Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin 

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, şi cu 

prevederile ordinului sus menționat. 

 Programa de admitere 2018 pentru evaluarea  la  Limba şi literatura Română este 

aceeaşi precum cea prevăzută pentru sesiunile examenului de bacalaureat naţional din anul 

2017, conform anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.4.923/2013 privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2014. 

 Programele pentru celelalte discipline de admitere 2018 sunt aceleaşi ca programele 

prevăzute pentru disciplinele examenului de bacalaureat valabile în sesiunile anului 2017, 

aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010. 

             Pentru proba scrisă de evaluare a cunoştinţelor sunt recomandate oricare dintre 

manualele aprobate prin Ordinele Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 

Subiectele vor fi elaborate conform tematicilor şi nu vizează conţinutul unui 

anumit manual. 
 Manualul şcolar reprezintă doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori 

şi de elevi care ajută la parcurgerea programei şcolare, prin însuşirea de cunoştinţe şi formarea 

de competenţe. 
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II LIMBA ROMÂNĂ 

Elemente de structură a 

limbii 

1. Lexicul 

Vocabularul fundamental şi masa vocabularului 

Cuvântul. Sensul cuvintelor în context. Tipuri de sens (de bază, secundar, figurat) şi rolul 

contextului în realizarea fiecăruia. Dubletele etimologice. Cuvinte polisemantice. Mijloace 

interne de îmbogăţire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii 

gramaticale (conversiunea). Familia lexicală. 

Mijloace externe de îmbogăţire a vocabularului. Împrumuturile lexicale (vechi şi noi). 

Neologismele. Pronunţarea corectă a neologismelor. Greşeli de pronunţie. 

Sinonime. Antonime. Omonime. Paronime. 

Pleonasmul. Tautologia. 

Regionalisme. Arhaisme. 

Unităţi frazeologice (locuţiuni, expresii) 

2. Noţiuni de fonetică 

Vocale. Consoane. Semivocale. Diftongul. Triftongul. Hiatul. 

Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe. Accentul; accentuarea 

corectă în limba română. 

3. Morfosintaxa 

Părţile de vorbire flexibile. Clasificare/fel (verb, substantiv, articol, pronume, numeral, 

adjectiv). Locuţiunile. Categorii morfologice (diateză, conjugare, mod, timp, persoană, număr, 

gen, caz, grad de comparaţie). Funcţii sintactice. 

Părţile de vorbire neflexibile. Clasificare/fel (adverb, prepoziţie, conjuncţie, interjecţie). 

Locuţiunile. Funcţii sintactice (adverb, interjecţie). 

4. Noţiuni de sintaxă; sintaxa propoziţiei şi a frazei 

Relaţii sintactice. Mijloace de realizare a relaţiilor sintactice în propoziţie şi în frază. Fraza. 

Propoziţia principală şi cea secundară/subordonată. Elemente de relaţie în frază. Propoziţia 

regentă şi cea subordonată. Elementul regent. 

Propoziţia şi părţile de propoziţie. Tipuri de propoziţii şi de părţi de propoziţie. Subiectul şi 

propoziţia subiectivă. Predicatul şi propoziţia subordonată predicativă. Atributul şi propoziţia 

subordonată atributivă. Complementul direct si propoziţia subordonată completivă directă. 

Complementul indirect si propoziţia subordonată completivă indirectă. Complementele 

circumstanţiale de loc, de timp, de mod (actualizare), de cauză, de scop. Propoziţiile 

circumstanţiale de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop. Propoziţiile subordonate 

circumstanţiale condiţionale, concesive, consecutive. 

Acordul gramatical; acordul prin atracţie, acordul logic. 

Anacolutul. Bibliografie: 

DOOM, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2010 (ediţia a II-a revizuită şi 

adăugită); Dicţionarul explicativ al limbii romane, ediţia a III-a, Editura Univers Enciclopedic 

Gold, Bucureşti, 2016; Marele dicţionar de neologisme, Florin Marcu, Editura Saeculum, 

2000; Dicţionar de sinonime, Luiza şi Mircea Seche, Editura Litera Internaţional, 2002; 

Dicţionar de antonime, Luiza şi Mircea Seche, Editura Litera Internaţional, 2002. 



 

III  LIMBA STRĂINĂ 

1. LIMBA ENGLEZĂ 
I. MORFOLOGIE 

SUBSTANTIVUL: număr, caz; substantive cu prepoziţii obligatorii; substantive colective 

ARTICOLUL: hotărât, nehotărât, zero; cazuri de omisiune. 

ADJECTIVUL: tipuri, grade de comparaţie; comparaţia intensivă; adjective cu prepoziţii 

obligatorii. 

PRONUMELE: personal, reflexiv, reciproc, posesiv, demonstrativ, relativ, nehotărât 

NUMERALUL: cardinal, ordinal, multiplicativ. 

VERBUL: modurile şi timpurile diatezei active; diateza pasivă; verbele cauzative (have, get); 

construcţii cu subjonctivul; verbe modale, modalitatea; construcţii cu infinitivul şi cu 

participiul; verbe cu prepoziţii obligatorii; "phrasal verbs". 

ADVERBUL : tipuri; locuţiuni; ordinea adverbelor de loc, mod şi timp în propoziţie; 

folosirea adverbelor în poziţie accentuată la începutul propoziţiei; grade de comparaţie 

CUVINTE DE LEGATURĂ: prepoziţii, conjuncţii, locuţiuni. 
 

II. SINTAXA 

PROPOZIŢIA ŞI 

FRAZA 

Ordinea cuvintelor în propoziţii 

Acordul 

Propoziţii declarative, interogative, exclamative, imperative; tag-questions (întrebări 

disjunctive) 

Propoziţii subordonate 

Propoziţia condiţională (I, II, III); construcţii condiţionale mixte 

Propoziţia temporală 

Concordanţa timpurilor 

Vorbire directă şi indirectă 

Inversiunea 

Construcţii emfatice 

Construcţii cu "it" şi "there" 

III. ELEMENTE DE VOCABULAR 

Colocaţii, sinonime, antonime, omonime, paronime 

Polisemie; familii de cuvinte 

Cuvinte şi expresii idiomatice 

 

2. LIMBA 
FRANCEZĂ 

Substantivul 

gen, număr (inclusiv cazuri particulare) 

exprimarea cazurilor  

Articolul 

articolul hotărât şi nehotărât 

articolul partitiv (forme, înlocuirea articolului partitiv cu prepoziţia « de »)  

Adjectivul calificativ şi pronominal 

acordul adjectivului calificativ, gradele de comparaţie 



adjective pronominale (posesive, demonstrative, nehotărâte)  

Numeralul 

numeralul cardinal şi ordinal  

Pronumele 

pronumele personal subiect 

pronumele personal complement direct şi indirect (locul lor în fraza asertivă, interogativă 

şi imperativă) 

pronumele reflexive, posesive, demonstrative, relative, interogative, nehotărâte, 

pronumele "en" şi "y" 

     Verbul 

moduri (indicativ, imperativ, condiţional, subjonctiv, infinitiv, gerunziu, participiu) 

timpuri (simple şi compuse), folosirea lor 

forme verbale perifrastice 

acordul participiului trecut 

construcţii impersonale 

diateza activă, reflexivă şi pasivă 

discurs direct şi indirect 

Adverbul 

- tipuri (de mod, cantitate, timp, loc, afirmaţie, negaţie) 

- grade de comparaţie Prepoziţii şi 

conjuncţii 

- prepoziţii şi conjuncţii (locuţiuni prepoziţionale şi conjuncţionale) cu mare frecvenţă în 

comunicare / folosirea lor 

- conjuncţia « si » de interogaţie indirectă Elemente 

de sintaxă 

concordanţa timpurilor la indicativ 

concordanţa timpurilor la subjonctiv 

"si" condiţional / "si" dubitativ 

folosirea subjonctivului în propoziţia completivă şi relativă 

- exprimarea cauzei, scopului, consecinţei, condiţiei, concesiei 

Tipuri de fraze 

- fraza asertivă (afirmativă şi negativă), fraza interogativă (directă şi indirectă), fraza 

imperativă, impersonală, emfatică (principalele procedee ale emfazei) 

Lexic 

cuvinte şi expresii 

sinonime, antonime, omonime, familii de cuvinte, cuvinte polisemantic. 

3. LIMBA GERMANĂ 

I. Gramatică 

Substantivul 

Gen, număr, declinare, substantive compuse. 

Articolul 

Hotărât, nehotărât. 

Negaţia.  

Adjectivul 

Poziţie, folosire şi grade de comparaţie, declinare.  

Verbul 

Poziţia în propoziţie(topică), indicativ, conjunctiv 1(vorbirea indirectă) şi 2 

(exprimarea unei dorinţe nerealizabile şi a unei condiţii), diateze, recţiune. Verbe 

modale 



Verbe cu particulă separabilă şi neseparabilă.  

Adverbul 

Timp, loc, mod, cauză. 

Adverbe pronominale.  

Cuvinte de legătură 

Prepoziţia (cu genitivul, dativul, acuzativul şi/sau dativ şi acuzativ). 

Conjuncţia (coordonatoare şi subordonatoare).  

Pronumele 

Personal, posesiv, demonstrativ, impersonal, reflexiv, indefinit, declinare.  

 

II. Sintaxă 

Propoziţii secundare. 

Construcţii infinitivale şi participiale (participiul 1 şi 2). 

Topica propoziţiei principale şi subordonatoare. 

III. Lexic 

Cuvinte şi expresii; sinonime; antonime; familii de cuvinte; omonime, paronime, 

schimbarea categoriei gramaticale, formarea cuvintelor prin derivare şi compunere. 

Traducere/retroversiune. 
 

4. LIMBA RUSĂ  

I. Gramatică 

Substantivul 

Gen, număr, declinare.  

Adjectivul 

Poziţie, gradele de comparaţie, declinarea.  

Verbul 

Conjugare, aspectele verbale, verbele reflexive, verbele impersonale, verbele de 

mişcare. 

Adverbul 

Mod, loc, timp, cauză, cantitate, scop, gradele de comparaţie, adverbele relative, 

pronominale, interogative, demonstrative, nehotărâte, predicative. CUVINTE DE 

LEGĂTURĂ 

Prepoziţia. 

Conjuncţia. 

Particula. 

Pronumele 

Personal, reflexiv „ce6a", posesiv, demonstrativ, interogativ, relativ, negativ, 

nehotărât - declinare. 

Numeralul 

Cardinal şi 

ordinal.  

II. Sintaxă 

Sintaxa propoziţiei (subiect, atribut, apoziţie, complement, construcţii active şi 

pasive, tipuri de propoziţii); 

Sintaxa frazei (fraza formată prin coordonare, fraza formată prin subordonare, fraza 

formată prin juxtapunere); 

Vorbirea directă şi indirectă. 

III. Lexic 

Cuvinte şi expresii; sinonime; antonime; familii de cuvinte; cuvinte polisemantice; 

omonime, paronime. 



 

5. LIMBA 

SPANIOLĂ:  

I. Gramatică 

Articolul 

hotărât şi nehotărât 

modificări eufonice 

valorile articolului neutru lo 
 

Substantivul 

substantive defective de număr 

formarea prin derivare şi compunere 

genul şi numărul substantivelor 
 
 
 

Adjectivul 

apocopare 

modificarea de sens în funcţie de poziţia faţă de substantiv 

grade de comparaţie (forme regulate/ neregulate) 

adjectivul posesiv 

adjective nehotărâte şi distributive 
 

Pronumele 

personal - forme neaccentuate (dativ, acuzativ) 

reflexiv 

posesiv 

nehotărât şi negativ 

interogativ 

relativ 

valorile lui „se” 

 

Verbul 

- formele şi folosirea timpurilor şi modurilor 

folosirea verbelor ser şi estar cu valoare predicativă 

folosirea verbelor ser/ estar cu valoare copulativă 

perifraze verbale (estar, seguir, ir + gerunziul; perifraze incoative şi terminative) 

diateza pasivă cu ser - estar 

 

Adverbul 

de timp, de loc, de mod 

negativ 

relativ 

interogativ 

 

Prepoziţia 

sensuri de bază ale prepoziţiilor a, con, de, en, por, para... 

opoziţiile a/ en, por/ para 

corelaţiile de/ a, desde/ hasta 

prepoziţii grupate 



 

Sintaxa 

coordonarea 

subordonarea temporală, cauzală, condiţională, concesivă, consecutivă, relativă 

si condiţional 

stil direct/indirect - corespondenţa timpurilor 
 

Lexicologie 

familia de cuvinte 

sinonime 

antonime 

omonime 

câmpuri semantic 
 

MORFOLOGIE 

Articolul: folosirea şi omiterea articolului cu nume proprii. 

Substantivul: substantive cu forme speciale de plural, pluralul substantivelor compuse. 

Adjectivul: adjective calificative - adjective cu forme speciale de comparativ şi superlativ, 

adjective cu superlative neregulate; adjective determinative (posesive, demonstrative, 

nehotărâte). 

Pronumele: pronume personale, poziţia formelor neaccentuate (atone), combinaţii de pronume 

neaccentuate; pronumele posesive, pronumele demonstrative, pronumele nehotărâte, 

pronumele relative, pronumele interogative. 

Verbul: folosirea modului indicativ şi a modului conjunctiv; modul imperativ; moduri 

nepersonale. 

Adverbul: grade de comparaţie ale adverbelor. 

Prepoziţia: sistematizarea si actualizarea principalelor prepoziţii. 

Conjuncţia: conjuncţiile coordonatoare şi subordonate. 
 

SINTAXĂ 

Concordanţa timpurilor la modul indicativ şi la modul conjunctiv. 

Vorbirea directă şi indirectă. 

Exprimarea cauzei, a consecinţei, a scopului şi a condiţiei. 
 

TIPURI DE TEXTE 

Informativ, explicativ, descriptiv, incitativ (reţete, instrucţiuni de folosire), publicitar, 

argumentativ. 

                                                                       

 



                                                                                                                                                      

ANEXA NR. 8                                        

    MANUALELE ŞCOLARE ŞI TEMATICILE 
valabile pentru concursul de admitere, sesiunea iulie 2018,  

la Facultatea de Pompieri 

 

 Elaborarea subiectelor pentru examenul de admitere la Academia de Poliţie în 2018 se 

va realiza în conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4792 /2017 privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2018. 

 Examenul de bacalaureat naţional - 2018 se desfăşoară în conformitate cu prevederile 

Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin 

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, şi cu 

prevederile prezentului ordin. 

 Programa de admitere 2018 pentru disciplina Matematică, este cea valabilă în sesiunile 

examenului de bacalaureat naţional din anul 2017 în conformitate cu anexa nr. 2 la Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale nr. 4.430/2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului 

de bacalaureat naţional - 2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Programa de admitere 2018 pentru disciplina fizică este cea valabilă în sesiunile 

examenului de bacalaureat naţional ale anului 2017, conform anexei nr. 2 la Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea şi 

desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2013. 

             Pentru proba scrisă de evaluare a cunoştinţelor sunt recomandate oricare dintre 

manualele aprobate prin Ordinele Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 

Subiectele vor fi elaborate conform tematicilor şi nu vizează conţinutul unui 

anumit manual. 

 

 

DISCIPLINA 1: MATEMATICĂ 

1. Numere reale: operaţii algebrice cu numere reale, ordonarea numerelor reale, modulul 

unui număr real, puteri, aproximări raţionale pentru numere iraţionale sau reale, partea 

întreagă şi partea fracţionară a unui număr real, operaţii cu intervale de numere reale, radicali, 

logaritmi.  

 

2. Inducţia matematică.  

 

3. Şiruri particulare: progresii aritmetice, progresii geometrice, formula termenului general în 

funcţie de un termen dat şi raţie, suma primilor n termeni ai unei progresii, condiţia ca n 

numere să fie în progresie aritmetică sau geometrică pentru  n ≥ 3. 

 

4. Mulţimea numerelor complexe: numere complexe sub formă algebrică, conjugatul unui 

număr complex, modulul unui număr complex, operaţii cu numere complexe.  

 

5. Funcţii: funcţia de gradul I, funcţia de gradul II, funcţia putere, funcţia radical, funcţia 

exponenţială, funcţia logaritmică, injectivitate, surjectivitate, bijectivitate, funcţii inversabile, 

compunerea funcţiilor. 

 

6. Ecuaţii: ecuaţii iraţionale care conţin radicali de ordinul 2 sau 3, ecuaţii exponenţiale, 

ecuaţii logaritmice, ecuaţii algebrice având coeficienţi in Z, Q, R, C, ecuaţii binome, ecuaţii 

reciproce, ecuaţii bipătrate. 

 

7. Elemente de combinatorică: permutări, aranjamente, combinări, binomul lui Newton.  

 

http://idrept.ro/00137654.htm
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8. Elemente de calcul matriceal şi sisteme de ecuaţii liniare: operaţii cu matrice (adunarea, 

înmulţirea, înmulţirea unei matrice cu un scalar, proprietăţi), determinanţi  (determinantul 

unei matrice pătratice de ordin cel mult 4, proprietăţi), matrice inversabile din Mn(C), n ≤ 4, 

ecuaţii matriceale, sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute, sisteme de tip Cramer, rangul 

unei matrice, studiul compatibilităţii şi rezolvarea sistemelor ( proprietatea Kroneker-Capelli, 

proprietatea Rouche). 

 

9. Limite de funcţii, continuitate şi derivabilitate: limita unei funcţii într-un punct, limite 

laterale, cazuri exceptate în calculul limitelor de funcţii, asimptotele graficului unei funcţii, 

continuitatea unei funcţii, operaţii cu funcţii continue, derivata unei funcţii într-un punct, 

derivabilitatea unei funcţii, calculul derivatelor de ordinul I şi II, regulile lui L'Hospital, 

studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor.  

 

10. Primitivele unei funcţii şi integrala definită: primitive uzuale, proprietatea de liniaritate a 

integralei nedefinite, proprietăţi ale integralei definite (liniaritate, monotonie, aditivitate în 

raport cu intervalul de integrare), metode de calcul al integralelor definite (integrarea prin 

părţi, integrarea prin schimbare de variabilă, integrarea prin metoda descompunerii în fracţii 

simple), aplicaţii ale integralei definite (aria unei suprafeţe plane, volumul unui corp de 

rotaţie).  

 

NOTĂ: 

* Rezolvarea subiectelor pentru admitere se va realiza în conformitate cu prevederile 

prezentei programe, care este parte a programei şcolare IX-XII. Subiectele nu vizează 

conţinutul unui manual anume. Manualul şcolar reprezintă doar unul dintre suporturile 

didactice utilizate de profesori şi de elevi care ajută la parcurgerea programei şcolare, prin 

însuşirea de cunoştinţe şi formarea de competenţe. 

** Materia este inclusa in Programa de bacalaureat –2018. 

 

DISCIPLINA 2: FIZICĂ 

I. ELEMENTE DE MECANICĂ 

I.1. PRINCIPII ŞI LEGI ÎN MECANICA CLASICĂ 

vector de poziţie, vector deplasare 

viteză, vectorul viteză, unitate de măsură 

acceleraţie, vectorul acceleraţie, unitate de măsură 

modelul punctului material 

principiul inerţiei (Principiul I) 

principiul fundamental al mecanicii clasice (Principiul al II-lea) 

unitatea de măsură a forţei 

principiul acţiunilor reciproce (Principiul al III-lea) 

greutatea corpurilor 

forţe de contact între corpuri 

legile frecării la alunecare 

legea lui Hooke, forţa elastică 

forţa de tensiune mecanică 

mişcarea rectilinie uniformă 

mişcarea rectilinie uniform variată (aplicaţii la mişcarea pe plan înclinat, 

căderea liberă, aruncarea pe verticală). 

I.2. TEOREME DE VARIAŢIE ŞI LEGI DE CONSERVARE ÎN MECANICĂ 

lucrul mecanic, mărime de proces 

unitatea de măsură a lucrului mecanic 

interpretarea geometrică a lucrului mecanic 



expresia matematică a lucrului mecanic efectuat de forţa de greutate în câmp 

gravitaţional uniform 

lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare la alunecare 

puterea mecanică, unitatea de măsură a puterii în S I 

randamentul planului înclinat 

energia cinetică a punctului material 

teorema de variaţie a energiei cinetice a punctului material 

energia potenţială 

variaţia energiei potenţiale gravitaţionale a sistemului corp - Pământ 

energia mecanică, mărime de stare 

legea conservării energiei mecanice. 

II. ELEMENTE DE 

TERMODINAMICĂ 

II. 1.NOTIUNI FUNDAMENTALE 

masă moleculară 

masă moleculară relativă 

cantitate de substanţă 

masă molară 

volum molar 

numărul lui Avogadro 

echilibrul termic 
 

corespondenţa între valoarea numerică a temperaturii în scara Celsius şi 

valoarea numerică a acesteia în scara Kelvin 

modelul gazului ideal 

II.2. PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII 

lucrul mecanic în termodinamică, mărime de proces 

interpretarea geometrică a lucrului mecanic în termodinamică 

energia internă a unui sistem termodinamic, mărime de stare 

căldura, mărime de proces 

unitatea de măsură a lucrului mecanic, căldurii şi energiei interne 

învelişul adiabatic 

principiul I al termodinamicii 

coeficienţi calorici (relaţii de definiţie, unităţi de măsură în SI) 

relaţia Robert – Mayer. 

II.3. APLICAREA PRINCIPIULUI I AL TERMODINAMICII LA 

TRANSFORMĂRILE GAZULUI IDEAL 

transformările simple ale gazului ideal (izobară, izocoră, izotermă, adiabatică) 

energia internă a gazului ideal (monoatomic, diatomic, poliatomic) 

variaţia energiei interne, lucrul mecanic şi cantitatea de căldură pentru 

transformările simple ale gazului ideal (izotermă, izobară, izocoră, adiabatică) 

II.4. MOTOARE TERMICE 

Ciclul Carnot 

descrierea principalelor cicluri termodinamice - Otto, Diesel - pe baza cărora 

funcţionează motoarele termice 

           • calculul randamentului unui motor termic. 



 

 III. CURENTUL ELECTRIC CONTINUU 

III.1.  CURENTUL ELECTRIC 

curentul electric 

intensitatea curentului electric 

unitatea de măsură a intensităţii curentului electric 

circuitul electric simplu 

tensiunea electromotoare a unui generator electric, tensiunea la bornele 

generatorului, căderea de tensiune în interiorul generatorului, unitatea de 

măsură 

 

III.2. LEGEA LUI OHM 

rezistenţa electrică 

legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit şi pentru întreg circuitul 

unitatea de măsură pentru rezistenţa electrică 

rezistenţa electrică a unui conductor 

• rezistivitatea electrică, dependenţa rezistivităţii electrice de temperatură, 

unitatea de măsură a rezistivităţii 

III.3. LEGILE LUIKIRCHHOFF 

reţeaua electrică 

nodul de reţea 

ochiul de reţea 

legile lui Kirchhoff 

III.4. GRUPAREA REZISTOARELOR ŞI GENERATOARELOR ELECTRICE 

rezistenţa electrică echivalentă grupării serie, paralel sau mixtă a mai multor 

rezistori 

rezistenţa electrică echivalentă şi t.e.m. echivalentă corespunzătoare grupării 

serie / paralel a mai multor generatoare electrice. 

 

III.5. ENERGIA ŞI PUTEREA ELECTRICĂ 

expresia energiei transmise de generator consumatorului într-un interval de 

timp 

expresia energiei disipate în interiorul generatorului 

randamentul unui circuit electric simplu 

puterea electrică; relaţii ce caracterizează puterea electrică 
 

NOTĂ: 

* Rezolvarea subiectelor pentru admitere se va realiza în conformitate cu 

prevederile prezentei programe, care este parte a programei şcolare IX-XII. 

Subiectele nu vizează conţinutul unui manual anume. Manualul şcolar reprezintă 

doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori şi de elevi care ajută la 

parcurgerea programei şcolare, prin însuşirea de cunoştinţe şi formarea de 

competenţe. 
** Materia este inclusa in Programa de bacalaureat -2018. 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                  

ANEXA NR. 9 

 

CERERE DE PARTICIPARE  
Concursul de admitere la Academia de Poliţie  

„Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Arhivistică 

 
DOMNULE RECTOR, 

 

Subsemnatul(a): _______________________________________________ fiul (fiica) 

lui ______________________ şi al (a) _________________ născut(ă) la data de 

______________, în localitatea _________________, judeţul/sectorul ___________ , 

posesor al cărţii de identitate seria ____, nr. _____________, eliberată de 

________________, la data de _____________,                          CNP 

__________________________, cetăţenia _____________   naţionalitatea 

_________________, etnie____________, cu domiciliul în localitatea 

_______________________________, str._____________________, nr._____, 

bl.______, ap._____, judeţul/sectorul___________, telefon___________________, e-

mail ________________________ şi reşedinţa în 

_____________________________________________________________________

_______ absolvent(ă)/elev(ă) în ultimul an al(a) liceului 

______________________________________ curs de_________, Sesiunea 

_________________; de profesie ____________________, salariat(ă) 

la____________________________, starea civilă __________________________,  

 vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de admitere organizat de către Academia 

de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea ____________________ la
 
Facultatea de 

Arhivistică pe locurile bugetate  /cu taxă (Se bifează varianta cu taxă, dacă, în cazul 

admiterii la facultate, candidatul optează, indiferent de media obţinută, pentru 

înmatricularea pe locurile cu taxă, sau dacă, în conformitate cu Legea nr. 1/2011, nu 

poate fi înmatriculat pe locurile bugetate (ex. a mai urmat cursuri universitare de 

licenţă la alte instituţii de învăţământ superior din România pe un loc bugetat) 
/destinate minorităţii maghiare .  

Totodată, am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de participare la 

concursul de admitere şi cu drepturile şi obligaţiile ce-mi revin pe perioada 

şcolarizării. 

De asemenea, am luat la cunoştinţă că informaţiile furnizate de mine reprezintă 

date cu caracter personal, care sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 

677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date, precum şi de modalitatea de exercitare a 

drepturilor prevăzute de acest act normativ, astfel: dreptul de acces, dreptul de a nu fi 

supus unei decizii individuale, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de 

opoziţie. 

Mă oblig ca, în situaţia nepromovării unei probe eliminatorii sau a concursului, 

să mă prezint în maximum 60 de zile de la susţinerea probei (probelor) la secretariatul 

Facultăţii de Arhivistică pentru a ridica documentele depuse. 

  Îmi asum răspunderea asupra exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere. 

 
 

 

                 Data  ______________      Semnătura, 

                                       _______________  
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MANUALELE ŞCOLARE ŞI TEMATICILE 
valabile pentru concursul de admitere, sesiunea iulie 2018,  

la Facultatea de Arhivistică  

 

 Elaborarea subiectelor pentru examenul de admitere la Academia de Poliţie în 2018 se 

va realiza în conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4792 /2017 privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2018. 

 Examenul de bacalaureat naţional - 2018 se desfăşoară în conformitate cu prevederile 

Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin 

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, şi cu 

prevederile prezentului ordin. 

 Programa de admitere 2018 pentru disciplina istorie este aceeaşi programă ca pentru 

disciplina examenului de bacalaureat valabilă în sesiunile anului 2017, aprobate prin Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010. 

             Pentru proba scrisă de evaluare a cunoştinţelor sunt recomandate oricare dintre 

manualele aprobate prin Ordinele Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 

Subiectele vor fi elaborate conform tematicilor şi nu vizează conţinutul unui 

anumit manual. 
 Manualul şcolar reprezintă doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori 

şi de elevi care ajută la parcurgerea programei şcolare, prin însuşirea de cunoştinţe şi formarea 

de competenţe. 

 

ISTORIE 

A. POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE 

1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor. 

Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 6-

11. 

Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu, 

2007, p. 8-11. 

Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi 

Pedagogică, R.A., 2007, p. 4-13. 

Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian Osanu, 

Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium, 2007, 

p. 14-16. 

Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan 

Teodorescu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 4-9. 

Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel Constantin 

Soare, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007, p. 

12-16. 

Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corvin, 

2007, p. 16-23. 
 

B. OAMENII, SOCIETATEA SI LUMEA IDEILOR 

1. Secolul XX - între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România 

şi în Europa. 

• Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007,p. 

56-59. 

http://idrept.ro/00137654.htm
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Magda Stan, Cristian Vornicii, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu, 

2007, p. 45-51. 

Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi 

Pedagogică, R.A., 2007, p. 100-109. 

Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian Osanu, 

Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium, 2007, 

p. 57-59; 61-63. 

Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan Teodorescu, 

Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 40-47. 

Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel Constantin 

Soare, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007, p. 

52-55. 

Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corvin, 

2007, p. 70-73. 
 

2. Constituţiile din România. 

Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 62-

67. 

Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu, 

2007, p. 55-57. 

Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi 

Pedagogică, R.A., 2007, p. 121-129. 

Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian Osanu, 

Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium, 2007, 

p. 65-67. 

Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan Teodorescu, 

Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 50-55. 

Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel Constantin 

Soare, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007, p. 

61-64. 

Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corvin, 

2007, p. 76-79. 
 

C. STATUL SI POLITICA 

1. Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII). 

Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 74-

83. 

Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu, 

2007, p. 63-66. 

Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi 

Pedagogică, R.A., 2007, p. 142-152. 

Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian Osanu, 

Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium, 2007, 

p. 74-76. 

Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan Teodorescu, 

Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 60-63. 

Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel Constantin 

Soare, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007, p. 

70-73. 



Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corvin, 

2007, p. 84-95. 
 

2. Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari (secolele 

XVIII-XX). 

Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 84-

89. 

Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu, 

2007, p. 67-71. 

Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi 

Pedagogică, R.A., 2007, p. 153-164. 

Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian Osanu, 

Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium, 2007, 

p. 74-91. 

Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan Teodorescu, 

Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 64-70. 

Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel Constantin 

Soare, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007, p. 

74-83. 

Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corvin, 

2007, p. 96-123. 

 

3. România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă. 

Construcţia democraţiei postdecembriste. 

Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 

100-107. 

Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu, 

2007, p. 79-85. 

Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi 
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ANEXA NR. 11 

 

Academia de 

Poliţie 

,,Alexandru 

Ioan Cuza”  

Nr.  

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 
în vederea susţinerii examenului de admitere  

la programul de studii universitare de licenţă „Administraţie publică” 

 – forma de învăţământ „cu frecvenţă” 

 

 Subsemnatul(a) ………………………………………………………………vă rog să-

mi aprobaţi înscrierea la examenul de admitere la programul de studii universitare de licenţă 

„Administraţie publică” – forma de învăţământ „cu frecvenţă”, în regim cu taxă. 

 Alăturat anexez următoarele documente: 
 diploma de bacalaureat, 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; 

 În locul diplomei de bacalaureat, absolvenţii promoţiei 2018 pot prezenta o adeverinţă eliberată de 

liceu, în care se menţionează notele obţinute la disciplinele din cadrul examenului de bacalaureat, media 

generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost 

eliberată diploma. Candidaţii care s-au înscris şi la alte facultăţi, vor prezenta diploma de 

bacalaureat/adeverinţa eliberată de liceu în original sau copia legalizată; copia documentului va fi certificată 

cu originalul de către personalul desemnat şi se semnează de către acesta şi de candidat; 

 foaia matricolă a studiilor liceale, în original; copia documentului 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; 

 copie a actului de identitate;  

 copia certificatului de naştere; 

 copia certificatului de căsătorie, pentru femeile/bărbaţii 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; 

 cazierul judiciar al candidatului; 

 cetăţenii străini au obligaţia să prezinte atestatul de recunoaştere a studiilor şi certificatul de competenţă 

lingvistică pentru limba română, eliberate de instituţiile abilitate de M.E.N.C.Ş. 

 
1. DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI: 

Numele din 

certificatul de naştere 

 Numele de familie 

actual 

 

Iniţiala  tatălui/mamei  Prenumele   

Fiul/fiica lui  şi al/a  

Actul de identitate  Serie  Număr  

Eliberat de   La data  Valabil până la  

Cod Numeric Personal 

(CNP) 
               

Data naşterii  Locul 

naşterii 

Ţara 

Judeţul  Localitatea  

Cetăţenia  Etnia  Starea civilă                     

Telefon fix (inclusiv prefixul 

localităţii) 

 Telefon 

mobil 

 

Email  
 

Starea socială 

specială 

Orfan (de un părinte sau de ambii părinţi)  

Provenit din centre de plasament  



(numai dacă este 

cazul) 

Provenit din familie monoparentală  

 

2. DOMICILIUL (conform act de identitate): 
 

Ţara  Localitatea  

Strada  Nr.  

Bl

. 

 Sc.  Et.  Ap.  Judeţ/ 

Sector  

 Cod  

 

3.   INFORMAŢII DESPRE STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ANTERIOARE. Se 

completează după caz numai de candidaţii care au avut sau au calitatea de student, înmatriculat 

la un alt program de studii universitare/echivalente: 
 

a) candidatul este student 

la Universitatea   Ţara  

Localitatea  

Facultatea de  Forma de învăţământ  

Domeniul  
 

 

Numărul de ani 
La buget  

 Cu taxă  
 

b) candidatul a fost student 

la Universitatea  Ţara  

Localitatea  

Facultatea de   Forma de învăţământ  

Domeniul  
 

 

Numărul de ani 
La 

buget 

 

 Cu taxă  

Candidatul a promovat examenul de licenţă/absolvire 

(DA/NU) 
 în sesiunea (luna, anul)  

în specializarea  Posedă diploma de licenţă (seria / 

numărul) 

 

emisă de  la data   
 

 

4. INFORMAŢII DESPRE LICEU: 

Am absolvit liceul  Ţara  

Localitatea  Judeţul  

Am promovat examenul de bacalaureat în sesiunea (luna, 

anul) 

 cu media generală  

Domeniul/Profilul                                                          Durata 

studiilor 

 Forma de învăţământ  

Posed diplomă de bacalaureat  seria  nr.  emisă la data   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Data                             Semnătura candidat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                    

ANEXA NR. 12 

Academia de 

Poliţie 

,,Alexandru Ioan 

Cuza”  

Nr.  

CENTRUL ÎNVĂŢĂMÂNT FRECVENŢĂ REDUSĂ ŞI  

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 
în vederea susţinerii examenului de admitere  

la programul de studii universitare de licenţă „Drept” – forma de învăţământ „la 

distanţă” 

 

 Subsemnatul(a) ………………………………………………………………vă rog să-

mi aprobaţi înscrierea la examenul de admitere la programul de studii universitare de licenţă 

„Drept” – forma de învăţământ „la distanţă”, în regim cu taxă. 

Limba străină la admitere: …………………………….... 

 Alăturat anexez următoarele documente: 
 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); 

 diploma de bacalaureat, 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; 

  În locul diplomei de bacalaureat, absolvenţii promoţiei 2018 pot prezenta o adeverinţă eliberată de 

liceu, în care se menţionează notele obţinute la disciplinele din cadrul examenului de bacalaureat, media 

generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a 

fost eliberată diploma. Candidaţii care s-au înscris şi la alte facultăţi, vor prezenta diploma de 

bacalaureat/adeverinţa eliberată de liceu în original sau copia legalizată; copia documentului va fi 

certificată cu originalul de către personalul desemnat şi se semnează de către acesta şi de candidat; 

 foaia matricolă a studiilor liceale, în original; copia documentului 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; 

 copia certificatului de naştere; 

 copia certificatului de căsătorie, pentru femeile/bărbaţii 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; 

 cazierul judiciar al candidatului;  

 adeverinţă din care să reiasă că este personal/student din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi 

Siguranţă Naţională;  

 adeverinţă care să ateste nivelul de acces la informaţii clasificate. 

 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 şi numărul de telefon. 

 
1. DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI: 

Numele din 

certificatul de naştere 

 Numele de familie 

actual 

 

Iniţiala tatălui/mamei  Prenumele   

Fiul/fiica lui  şi al/a  

Actul de identitate  Serie  Număr  

Eliberat de   La data  Valabil până la  

Cod Numeric Personal 

(CNP) 
               

Data naşterii  Locul 

naşterii 

Ţara 

Judeţul  Localitatea  



Cetăţenia  Etnia  Starea civilă                     

Telefon fix (inclusiv prefixul 

localităţii) 

 Telefon 

mobil 

 

Email  
 

Starea socială 

specială 

(numai dacă este 

cazul) 

Orfan (de un părinte sau de ambii părinţi)  

Provenit din centre de plasament  

Provenit din familie monoparentală  

 

2. DOMICILIUL (conform act de identitate): 

Ţara  Localitatea  

Strada  Nr.  

Bl.  Sc.  Et.  Ap.  Judeţ / 

Sector  

 Cod  

      3.   INFORMAŢII DESPRE STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ANTERIOARE. 

Se completează după caz numai de candidaţii care au avut sau au calitatea de student, 

înmatriculat la un alt program de studii universitare/echivalente: 
 

a) candidatul este student 

la Universitatea   Ţara  

Localitatea  

Facultatea de  Forma de învăţământ  

Domeniul  
 

 

Numărul de ani 
La buget  

 Cu taxă  
 

b) candidatul a fost student 

la Universitatea  Ţara  

Localitatea  

Facultatea de   Forma de învăţământ  

Domeniul  
 
 

Numărul de ani 
La 

buget 

 

 Cu taxă  

Candidatul a promovat examenul de licenţă/absolvire 

(DA/NU) 
 în sesiunea (luna, anul)  

în specializarea  Posedă diploma de licenţă (seria/ 

numărul) 

 

emisă de  la data   
 

 

4. INFORMAŢII DESPRE LICEU: 

Am absolvit liceul  Ţara  

Localitatea  Judeţul  

Am promovat examenul de bacalaureat în sesiunea (luna, 

anul) 

 cu media generală  

Domeniul/Profilul                                                          Durata 

studiilor 

 Forma de învăţământ  

Posed diplomă de bacalaureat  seria  nr.  emisă la data   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Data        Semnătura candidat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               

ANEXA NR. 13 

 

 

 

         APROB ,    

                                                                               Preşedintele Comisiei Centrale de 

Admitere 

 

 

 

 

Proces-Verbal 
 

 

 

Încheiat astăzi ___________, de _________________________________, 

cu ocazia ____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Semnături  _______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                

ANEXA NR. 14 

 

INSTRUCTAJ CU MEMBRII COMISIILOR DE SUPRAVEGHERE A 
CANDIDAŢILOR ŞI DE CORECTARE A TESTELOR GRILĂ 

 

Atribuţii Responsabil de sală/Corector 1 

 

1. Responsabil de sală/corector 1 cumulează şi funcţia de Şef de sală; 

2. Responsabil de sală/corector 1 coordonează şi răspunde de întreaga activitate 

desfăşurată în sala în care a fost repartizat; 

3. Responsabil de sală/corector 1 se prezintă, în ziua examenului, la Secretariatul tehnic 

general la ora 7.00, pentru a lua la cunoştinţă de repartiţia pe sală; 

4. Preia împreună cu corectorul 2 mapa cu documentele şi materialele sălii de examen 

(borderoul de consemnare a rezultatelor concursului, grilele de concurs în număr egal 

cu numărul candidaţilor din sală plus o rezervă, ciornele etc.); 

5. Asigură accesul candidaţilor în sala de examen şi verifică identitatea acestora pe baza 

actului de identitate şi a legitimaţiei de concurs; 

6. Dispune aranjarea în sală a candidaţilor în ordinea de pe borderou, lăsând libere 

locurile absenţilor; 

7. În dreptul candidaţilor absenţi consemnează în borderou cu „Absent”, la rubrica 

„Observaţii”; 

8. Face candidaţilor următorul instructaj: 

- se interzice intrarea în sala de concurs cu aparatură electronică, telefoane mobile, 

materiale scrise (cărţi, caiete, însemnări etc.), precum şi cu orice alte materiale 

care ar putea servi la rezolvarea subiectelor; 

- se interzice folosirea unor instrumente de calcul (rigle, calculatoare etc.) sau a altor 

coli de hârtie pentru ciorne decât cele ştampilate; 

- pentru redactarea răspunsurilor se vor folosi numai stilouri sau pixuri cu cerneală 

sau pastă de culoare albastră; 

- frauda sau tentativa de fraudă se constată da responsabilul de sală sau oricare 

dintre membrii personalului de supraveghere şi atrage eliminarea din concurs a 

candidatului în cauză; 

- se consideră tentativă de fraudă şi intenţia candidatului de a comunica cu ceilalţi 

participanţi în concurs; 

- pentru orice nelămurire candidatul este obligat să se adreseze doar responsabilului 

de sală/corector 1 sau personalului destinat cu supravegherea şi corectarea 

lucrărilor. 

9. Citeşte candidaţilor Instructajul cu privire la modul de completare a grilei de răspuns 

prevăzut în Anexa nr. 4 şi prezintă toate exemplele corecte şi incorecte de completare 

a grilei de răspuns; 

10. Se prezintă cu un candidat desemnat, la ora 08.30, la Sala de multiplicare a 

chestionarelor (xerox Academie) pentru a ridica mapele cu subiectele, care se 

distribuie în intervalul 08.55-09.00; 

11. Prezintă candidaţilor mapele cu grilele de întrebări sigilate şi le distribuie acestora; 

12. Verifică distribuirea corectă a subiectelor în raport cu limba străină pentru care 

candidatul a optat şi varianta la care se încadrează (A1/B1; A2/B2) 

13. Asigură liniştea şi desfăşurarea în condiţii optime a examenului; 

14. Solicită sprijinul membrilor Comisiei centrale de admitere pentru orice problemă 

neprevăzută; 

15. Aprobă părăsirea sălii pentru necesităţi fiziologice şi ia măsuri ca această părăsire să se 

facă numai cu însoţitor; 

16. Verifică fiecare lucrare predată împreună cu titularul grilei de răspuns; 

17. Dacă în urma verificării constată unele nereguli cu privire la modul de completare a 

grilei de răspuns, va lua măsuri în consecinţă, mergând până la anularea unor 



răspunsuri. În vederea anulării unui răspuns, responsabilul de sală are obligaţia de a-l 

atenţiona pe candidat cu privire la neregulile constatate şi de a-l înştiinţa, de îndată, pe 

preşedintele Comisiei de admitere pe facultate, solicitând prezenţa acestuia în sala de 

concurs; 

18. În vederea evaluării lucrărilor, desfăşoară următoarele activităţi: 

- cheamă la catedră, în ordinea strictă din borderou, candidatul a cărui lucrare 

urmează a fi corectată şi candidatul următor de pe listă, în calitate de martor; 

- aplică grila de corectare şi numără punctele pentru fiecare disciplină de concurs 

împreună cu titularul grilei de răspuns, în prezenţa martorului şi a corectorului 2; 

- la suprapunerea grilei folie de corectare are obligaţia să arate candidatului tipul de 

grilă folie utilizat, încredinţându-l că aceasta corespunde în totalitate cu grila de 

concurs (ex: Grilă folie de corectare pentru Facultatea de Poliţie, limba germană, 

varianta A1); 

- consemnează atât în borderou, cât şi în grila de răspuns, punctele obţinute de 

candidat care se stabilesc prin simpla numărare a X-urilor înscrise de candidat la 

răspunsurile corecte; 

- solicită candidatului şi martorului semnătura de confirmare în borderou a 

punctajului obţinut şi a corectitudinii modului de calculare;  

19. Îşi înscrie numele şi prenumele cu majuscule în rubrica „Nume şi prenume corectori” 

destinată responsabilului de sală/corectorului 1. Semnează la rubrica „semnătură 

responsabil de sală/corector 1” după înscrierea pe grilă a punctelor obţinute de 

candidat la disciplina sau disciplinele de concurs. Semnează la rubrica „responsabil de 

sală/corector 1” de pe borderoul în care se consemnează rezultatele concursului; 

20. Completează procesele-verbale de predare-primire a grilelor valide de răspuns către 

secretarul comisiei pe facultate, a grilelor nefolosite şi anulate şi a procesului-verbal 

de fraudă, dacă este cazul, către Secretariatul tehnic general; 

21. Efectuează predarea documentelor de concurs în prezenţa unui candidat; 

22. Ultima grilă de răspuns pentru transcrierea lucrării se va înmâna cel mai târziu cu 15 

minute înainte de expirarea timpului alocat probei scrise. 

 

Atribuţii Corector 2/ Supraveghetor 

 

1. Participă la instructajul organizat pentru această activitate;  

2. Se prezintă, în ziua de examen, la Secretariatul tehnic general la orele 07.00, pentru a 

lua la cunoştinţă de repartiţia pe săli; 

3. Execută dispoziţiile responsabilului de sală/corector 1; 

4. Verifică şi confruntă documentele de identitate ale candidaţilor la intrarea în sala de 

concurs, dispune aranjarea în sală a candidaţilor şi informează responsabilul de sală în 

legătură cu eventualele probleme constatate; 

5. Îşi scrie numele şi prenumele cu majuscule în rubrica destinată corectorului 2; 

6. Semnează la rubrica „Semnătură corector 2” după înscrierea pe grilă a punctelor 

obţinute de candidat la disciplina sau disciplinele de concurs.  

 

Atribuţii supraveghetor 

 

1. Participă la instructajul organizat pentru această activitate;  

2. Se prezintă, în ziua de examen, la comisia tehnică la orele 07.00, pentru a lua la 

cunoştinţă de repartiţia pe săli; 

3. Execută dispoziţiile Responsabilului de sală; 

4. Verifică şi confruntă documentele de identitate ale candidaţilor la intrarea în sala de 

concurs, dispune aranjarea în sală a candidaţilor şi informează responsabilul de sală în 

legătură cu eventualele probleme constatate; 

5. Ajută Responsabilul de sală şi Corectorul 2 la verificarea corectitudinii modalităţii de 

completare a grilei de concurs. 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243725 din 31.01.2018 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Regulament de admitere – 2018, cu modificările efectuate de către DGMRU. 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

            1.Se aprobă Regulamentul nr. 5174400 din 22.01.2018, privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile 

Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2018, după efectuarea modificărilor 

precizate de către DGMRU și după modificarea calendarului desfășurării activităților, 

conform documentului anexat. 

 

 2. Documentul prevăzut la pct. nr. 1 se publică pe site-ul oficial al Academiei. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa la Hotărârea Senatului Universitar nr.  5243721 din 22.01.2018,  

modificată prin HSU nr. 5243725 din 31.01.2018 
 

  

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     REGULAMENT
*
 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere  

la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie  

,,Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2018 

                                                      

                                                

                                                             Nr. 5174400  din  22.01.2018 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

*Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de 

licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2018, este întocmit în baza 

legislaţiei în vigoare incidente domeniului şi a experienţei sesiunilor de admitere anterioare. În măsura în 

care, până la desfăşurarea admiterii, sunt adoptate noi dispoziţii/măsuri legale specifice, acestea vor fi 

publicate pe pagina de internet a instituţiei, respectiv www.academiadepolitie.ro. 

 

http://www.academiadepolitie.ro/


CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

 

Art. 1 Admiterea în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, denumită în 

continuare Academia, se face prin concurs. Concursul este organizat şi se desfăşoară 

potrivit prezentului Regulament, aprobat de către Senatul Universitar, elaborat în 

conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: 

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

- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie 

,,Alexandru Ioan Cuza” din cadrul M.A.I., cu modificările și completările ulterioare; 

        - O.G. nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de 

informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, cu modificările și completările 

ulterioare; 

       - Ordinul M.E.N. nr. 4792/2017 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de 

bacalaureat naţional – 2018;  

        - Ordinul M.E.N.C.Ş. nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

      - Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management 

resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și 

completările ulterioare;  

     - Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management 

resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate 

poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor 

poliţiştilor decedaţi, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate 

personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul 

militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihosociologie 

în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziţia-cadru a directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/17278/2017 privind 

recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal 

pentru nevoile M.A.I.; 

- Dispoziţia directorului general al D.G.M.R.U. privind recrutarea candidaţilor pentru 

admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I. – 

sesiunea 2018. 

          

Art. 2 În Academie, concursul de admitere se organizează pe Facultăţi, după cum urmează: 

a) La Facultatea de Poliţie: 

- În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea 

„Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ 

cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă;  

b) La Facultatea de Poliţie de Frontieră: 



- În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea 

„Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ 

cu frecvenţă. 

c) La Facultatea de Jandarmi: 

- În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea 

„Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ 

cu frecvenţă. 

d) La Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative: 

- În domeniul de licenţă ,,Drept”, specializarea „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de 

credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă; 

- În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe administrative”, specializarea „Administraţie 

publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă. 

e) La Facultatea de Pompieri:  
- În domeniul de licenţă ,,Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru 

construcţii - Pompieri”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu 

frecvenţă. 

f) La Facultatea de Arhivistică: 
- În domeniul de licenţă ,,Istorie”, specializarea „Arhivistică”, cu durata de 3 ani (180 

de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă. 

 

 Art. 3 (1) Facultăţile Academiei organizează concurs de admitere în limita locurilor stabilite 

de către Ministerul Afacerilor Interne (denumit în continuare M.A.I.) în raport cu dinamica de 

personal.  

           (2) Numărul de locuri scoase la concurs în anul 2018 va fi publicat pe pagina web a 

Academiei (http://www.academiadepolitie.ro/), la data aprobării prin Hotărâre a 

Guvernului, conform legii.   

(3) Candidaţii care în perioada studiilor liceale au obţinut distincţii (premiile I, II, III, 

menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei 

Naţionale (denumit în continuare M.E.N.) beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără 

susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de 

stat, dacă au fost declaraţi „apt” sau, după caz, „promovat”, la probele eliminatorii şi 

îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de 

învăţământ ale M.A.I.  

(4) Candidaţii care în perioada studiilor liceale au obţinut distincţii (premiile I, II, III, 

menţiune) la olimpiadele şcolare naţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale, la 

disciplinele din cadrul probelor de evaluare a cunoștințelor pentru facultățile unde se înscriu, 

precum și copiii polițiștilor/ personalului militar rănit sau decedat într-un accident de muncă, 

beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a 

cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „apt” sau, după 

caz, „promovat”, la probele eliminatorii şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii 

specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.  

(5) După susținerea probelor eliminatorii, Comisia Centrală de Admitere pe Academie, 

prin Comisiile de admitere pe Facultăţi, va asigura informarea, prin afişarea pe site-ul şi la 

avizierul Academiei, cu privire la numărul de locuri care au fost declarate rezervate pentru 

candidaţii aflați în situațiile prevăzute la alin. (3) și (4), precum și cu privire la numărul de 

locuri pentru care se candidează la proba scrisă de evaluare a cunoștințelor. 

  (6) Pentru locurile alocate distinct candidaţilor din alte ţări, admiterea se face în 

condiţiile protocoalelor/acordurilor încheiate cu beneficiarii externi. 

 

Art. 4 Perioadele de desfăşurare a concursului de admitere sunt cele prevăzute în Anexa nr. 1.  

 

Art. 5 Admiterea se susţine în Limba română, cu excepţia probei de evaluare a cunoştinţelor 

la Limba străină. 

 



CAPITOLUL II 

Dispoziţii specifice privind admiterea la Programele de studii universitare de licenţă 

„Drept”,            „Ordine şi siguranţă publică” şi „Instalaţii pentru construcţii - 

Pompieri” 

– formele de învăţământ „cu frecvenţă” și „cu frecvenţă redusă” 

 

Secţiunea 1 

Recrutarea şi selecţia candidaţilor  

 

 

Art. 6 La concursul de admitere la forma de învăţământ – cu frecvenţă, specializările 

„Drept”, „Ordine şi siguranţă publică” şi „Instalaţii pentru construcţii - Pompieri”, pot 

participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, precum şi absolvenţii 

studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul 

M.E.N. ca fiind studii/diplome de bacalaureat, care îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile 

specifice de recrutare prevăzute de Ordinul ministrului afacerilor interne  

nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale 

M.A.I., Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management 

resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., Dispoziţia directorului general al Direcţiei 

Generale Management Resurse Umane (denumit în continuare D.G.M.R.U.) privind 

recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ, 

care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile M.A.I., sesiunea 2018 şi, după 

caz, dispoziţiile altor structuri beneficiare.  

 

Art. 7 La concursul de admitere la forma de învăţământ – cu frecvenţă redusă, programul 

de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică” organizat de Facultatea de 

Poliţie, pot participa agenţii/subofiţerii/maiştrii militari din M.A.I., care îndeplinesc condiţiile 

legale şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 

140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., 

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse 

umane în unităţile militare ale M.A.I. şi de Dispoziţia directorului general al D.G.M.R.U. 

privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru concursurile de admitere în instituţiile de 

învăţământ, care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile M.A.I., sesiunea 

2018. 

 

Art. 8 (1) Recrutarea candidaţilor pentru participarea la concursul de admitere se realizează 

de către unităţile/compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare 

stabilite prin Dispoziţia-cadru a Directorului General al D.G.M.R.U. privind modul de 

organizare şi desfăşurare a recrutării candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ. 

(2) Pentru specialitatea „Penitenciare” (beneficiar Ministerul Justiţiei) recrutarea 

candidaţilor se realizează de structurile de resurse umane ale unităţilor penitenciare din cadrul 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 

 

Secţiunea 2 

Întocmirea şi transmiterea dosarelor de concurs  

 

Art. 9 (1) Candidaţii vor depune dosarul de concurs, cu toate documentele solicitate, la 

unităţile care desfăşoară activităţi de recrutare şi vor ţine legătura cu acestea, pentru a se 

informa cu privire la data şi locul unde se va susţine testarea psihologică. 

(2) Termenul de depunere a dosarului de concurs este stabilit de fiecare beneficiar în 

parte. 

 



Art. 10 Dosarele de recrutare ale candidaţilor se constituie în conformitate cu prevederile 

Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management 

resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 

177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., a 

Dispoziţiei-cadru a directorului general al D.G.M.R.U. de organizare şi desfăşurare a 

recrutării şi selecţiei candidaţiilor pentru instituţiile de învăţământ care asigură formarea 

profesională a personalului necesar M.A.I. – 2017, precum și a Dispoziţiei anuale a 

directorului general al D.G.M.R.U. care stabileşte aspectele procedurale cu privire la 

recrutarea candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ – 2018. 

    

Art. 11 (1) Pentru fiecare candidat la învăţământul cu frecvenţă, unitatea care a efectuat 

recrutarea va trimite la Academie un dosar plic cuprinzând următoarele documente:  

- cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, înregistrată la Secretariatul unităţii cu 

atribuţii de recrutare; 

- documentele care atestă absolvirea programului de studii liceale: 

1. Pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoţiile 

anterioare anului 2018 – diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, 

în copii certificate pentru conformitate cu originalul sau copii legalizate; 

2. Pentru candidaţii care au absolvit, cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă 

acesteia), studii liceale în afara României, în promoţiile anterioare anului 2018: 

a. atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din 

cadrul M.E.N., în copie, certificată cu originalul de către funcţionarul competent; 

în cazul în care se prezintă copie legalizată, aceasta se acceptă; 

b. diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată; 

c. foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în traducere legalizată; 

- fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I., în original, concluzionată de medic, cu avizul „Apt 

pentru instituţii de învăţământ din M.A.I.”;  

- copie după cartea de identitate (pentru cei care şi-au schimbat numele – copie după hotărârea 

judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui); 

- copie după certificatul de naştere; 

- copie după certificatul de căsătorie, pentru candidații care şi-au schimbat numele în urma 

căsătoriei; 

- avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane, în cazul în care rezultatele 

examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal; 

- cazierul judiciar al candidatului/extrasul de pe cazierul judiciar, solicitat de către 

compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului; 

- două fotografii color 3/4 cm (având scrise pe verso:  numele, prenumele tatălui și prenumele 

candidatului, înscrise cu majuscule, precum și codul numeric personal al acestuia); 

- declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare. 

            (2) La dosarul de recrutare se pot depune copii ale documentelor solicitate la alin. (1), 

certificate pentru conformitate și semnate de către persoana desemnată și de către candidat. 

            (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), dosarele candidaţilor recrutaţi de 

structurile de resurse umane din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, 

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor vor fi centralizate la nivel de Inspectorat 

General/Administraţie Naţională a Penitenciarelor, și ulterior trimise la Academia de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”. 

  
Art. 12 (1) În cazul  candidaţilor înscriși pe locuri distincte (romi, maghiari, alte minorităţi 

naţionale etc.), dosarul de recrutare va conține, suplimentar, şi documentele, în original, care 

atestă îndeplinirea condiţiilor de participare pe aceste locuri, solicitate prin Dispoziţia-cadru a 

directorului general al D.G.M.R.U. de organizare şi desfăşurare a recrutării şi selecţiei 

candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ care asigură formarea profesională a 

personalului necesar M.A.I. – 2017 şi Dispoziţia anuală a directorului general al D.G.M.R.U. 



care stabileşte aspectele procedurale cu privire la recrutarea candidaţilor pentru instituţiile 

de învăţământ – 2018. 

 

Art. 13 (1) În urma aprobărilor solicitărilor beneficiarilor O.M.A.I. nr. 35/2014 şi O.M.A.I. 

nr. 108/2014 aceştia vor depune suplimentar, în fotocopie, la dosarul de recrutare, şi 

documentele solicitate de actele normative menţionate. 

(2) Pentru olimpici, dosarul de recrutare va cuprinde copia diplomei care atestă 

premiile obţinute la olimpiadele şcolare naţionale/internaţionale (conform prevederilor art. 3 

alin. (3) şi alin. (4) din prezentul Regulament), certificată cu originalul de către lucrătorul de 

resurse umane care efectuează recrutarea. În cazul în care se prezintă copie legalizată, aceasta 

se acceptă. 

 

Art. 14 (1) Pentru fiecare candidat la învăţământul cu frecvenţă redusă, structurile de resurse 

umane vor trimite, la Academie, câte un dosar plic, cuprinzând următoarele documente:  

- cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, înregistrată la Secretariatul unităţii cu 

atribuţii de recrutare; 

- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate cu originalul 

de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate; 

- copie după cartea de identitate (pentru cei care şi-au schimbat numele – copie după hotărârea 

judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui); 

- copie după certificatul de naştere; 

- copie după certificatul de căsătorie, pentru candidații care şi-au schimbat numele în urma 

căsătoriei; 

-  cazierul judiciar al candidatului/extrasul de pe cazierul judiciar, solicitat de către 

compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului; 

- două fotografii color 3/4 cm pe suport de hârtie (în ţinută civilă); pe verso, lucrătorul de 

resurse umane care a efectuat recrutarea scrie cu majuscule următoarele date ale candidatului: 

numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, codul numeric personal; 

- fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I., în original, concluzionată de medic, cu avizul „Apt 

pentru admiterea în instituțiile de învățământ militare/de poliție”;  

- avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane, în cazul în care rezultatele 

examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal; 

- adeverinţa privind îndeplinirea criteriilor specifice de recrutare, eliberată de structura care 

asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea în care este încadrat candidatul; 

- o copie a borderoului, conformă cu originalul, pentru candidaţii declaraţi „promovat” de 

către o comisie de evaluare a performanței fizice constituită prin ordin/dispoziţie de zi pe 

unitate a unităţii în care sunt încadraţi; 

- declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare. 

(2) La dosarul de recrutare se pot depune copii ale documentelor solicitate la alin. (1), 

certificate pentru conformitate și semnate de către persoana desemnată și de către candidat.   

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), dosarele candidaţilor recrutaţi de structurile de 

resurse umane din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi Inspectoratul 

General al Jandarmeriei Române, vor fi centralizate la nivel de Inspectorat General, și ulterior 

trimise la Academie. 

 

Art. 15 La sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se vor trimite numai dosarele 

candidaţilor declaraţi „Apt” din punct de vedere psihologic. 

 

Art. 16 (1) Unităţile de recrutare vor prelucra datele cu caracter personal ale candidaţilor în 

sistemul informatic – e-Management Resurse Umane – Modul unic admitere şcoli – e-

Admitere, conform cererii de înscriere, până la data de 29.06.2018. 

              (2) Pentru candidaţii la învăţământul cu frecvenţă redusă se vor prelucra datele 

separat.  

  (3) Unităţile cu sarcini de recrutare a candidaţilor sau structurile de resurse umane 

ale inspectoratelor generale de armă, după caz, vor trimite la Academia de Poliţie „Alexandru 



Ioan Cuza” – Serviciul Management Resurse Umane, în format letric, tabelul nominal cu 

datele candidaţilor selecţionaţi, pe facultăţi, separat pentru forma de învăţământ cu frecvenţă, 

respectiv forma de învăţământ cu frecvenţă redusă. 

(4) Opţiunea candidatului, consemnată în Cererea-tip de înscriere la concurs şi 

transmisă Academiei de către unitatea care a efectuat recrutarea, în tabelul nominal cu datele 

candidaţilor recrutaţi, nu poate fi modificată. 

             (5) Dosarele candidaţilor la învăţământul cu frecvenţă şi la învăţământul cu frecvenţă 

redusă, cuprinzând documentele solicitate la art. 11-14 şi tabelele cuprinzând datele 

candidaţilor se vor transmite la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” până la data de 

29.06.2018. 

 

Secţiunea 3 

Acte/documente necesare înscrierii candidaţilor  

 

 

Art. 17 (1) Candidaţii la concursul de admitere la forma de învăţământ „cu frecvenţă” la 

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept”, Facultatea de Poliţie, 

Facultatea de Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi sau Facultatea de Pompieri, la 

prezentarea la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru înscriere, vor avea 

asupra lor, în mod obligatoriu, următoarele:  

- cartea de identitate în original sau paşaportul în original; 

- contravaloarea taxei de înscriere la concurs, pentru cei care nu sunt scutiţi; 

- acte doveditoare, din care să rezulte că se află într-una din situaţiile în care beneficiază de 

scutire de plata taxei, după caz. 

(2) Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2018 vor prezenta şi 

următoarele documente: 

- diploma de bacalaureat, în original; sau în copie legalizată; în locul diplomei de bacalaureat, 

candidaţii pot prezenta și o adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează notele 

obţinute la disciplinele de examen, media generală de la bacalaureat, termenul de valabilitate 

şi faptul că nu a fost eliberată diploma; 

- foaia matricolă a studiilor liceale, în original; copia documentului 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.  

(3) Toţi candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României, cu diplomă de 

bacalaureat (sau echivalentă acesteia), promoţia 2018, au obligaţia de a prezenta la înscrierea 

la concurs, suplimentar, următoarele acte: 

a) atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din 

cadrul M.E.N., în original; copia documentului 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; 

b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată; 

c) foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în traducere legalizată. 

(4) Originalele actelor de studii prezentate în vederea înscrierii se restituie 

candidatului după realizarea copiilor xerox şi certificarea acestora de personalul desemnat. 

(5) Candidaţii pentru învăţământul „cu frecvenţă redusă”, la prezentarea la sediul 

Academiei, pentru înscriere, vor avea asupra lor, în mod obligatoriu, următoarele: 

- cartea de identitate în original sau paşaportul în original; 

- contravaloarea taxei de înscriere la concurs.  

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

identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în prezentul Regulament. 

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

către o altă persoană, pe bază de procură. 

 

Art. 18 (1) Prezentarea de înscrisuri false atrage după sine eliminarea din concurs a 

candidatului respectiv şi se pedepseşte conform legii. 



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

respectiv pierde locul obţinut prin fraudă. 

 

Secţiunea 4 

Taxa de înscriere la concurs 

 

Art. 19 (1) În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii sunt obligaţi să achite o 

Taxă de înscriere la concurs, în valoare de 350 lei.   

               (2) Taxa de înscriere la concurs se achită la prezentarea candidaţilor la sediul 

Academiei, în vederea înscrierii la concursul de admitere. 

  (3) Sunt scutiţi de plata taxei candidaţii aflaţi într-una din situaţiile enumerate mai 

jos: 

a) sunt orfani de unul sau ambii părinţi; 

b) provin din casele de copii sau din plasament familial; 

c) sunt copii ai personalului didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionaţi; 

d) sunt copii ai personalului M.A.I., în activitate sau pensionat; 

e) sunt copii ai funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor, în activitate, pensionaţi sau decedaţi (numai pentru 

candidaţii la specializarea Penitenciare). 

(4) Prevederile alin. (3) nu sunt aplicabile şi candidaţilor pentru învăţământul cu 

frecvenţă redusă, care nu beneficiază de scutire de plată a taxelor prevăzute de prezentul 

Regulament.  

 

Art. 20 (1) Actele doveditoare pentru scutirea de taxă trebuie prezentate la sediul Academiei 

în ziua înscrierii, iar termenul de valabilitate al acestora este de 60 de zile, calculat din ziua 

înscrierii în urmă. 

               (2) Actele doveditoare sunt: 

a) pentru orfani de unul sau ambii părinţi – certificatele de deces ale părinţilor şi 

certificatul de naştere al candidatului – original şi fotocopie; 

b) pentru cei care provin din casele de copii sau din plasament familial – 

documentele specifice din care reiese situaţia în care se află – original şi fotocopie; 

     c) pentru copiii personalului didactic sau didactic auxiliar în activitate, copiii 

personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi 

copiii orfani de unul sau ambii părinţi care au activat în sistemul de învăţământ – adeverinţă 

în care se precizează calitatea/fosta calitate de personal didactic, personal didactic auxiliar sau 

personal didactic de conducere, îndrumare şi control a părintelui, ţinând cont de prevederile 

art. 88 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) pentru copiii personalului M.A.I., în activitate sau pensionat: 

- pentru personalul în activitate – adeverinţă în care se precizează calitatea 

părintelui în cadrul M.A.I.; 

- pentru personalul pensionat – talon de pensie al părintelui eliberat de Casa de 

Pensii Sectorială a M.A.I. – original şi fotocopie, vechi de cel mult 2 luni; 

- pentru personalul decedat – adeverinţă în care se precizează calitatea pe care a 

avut-o cadrul M.A.I./talon de pensie al părintelui eliberat de Casa de Pensii Sectorială a 

M.A.I. – original şi fotocopie, şi certificatul de deces al părintelui – original şi fotocopie;  

e) sunt copii ai funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor, în activitate, pensionaţi sau decedaţi (numai pentru candidaţii la 

specializarea Penitenciare); 

- pentru personalul în activitate – adeverinţă în care se precizează calitatea 

părintelui în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; 

- pentru personalul pensionat – talon de pensie al părintelui eliberat de Casa de 

Pensii  – original şi fotocopie, vechi de cel mult 2 luni; 

- pentru personalul decedat – adeverinţă în care se precizează calitatea pe care a 

avut-o cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor/talon de pensie al părintelui eliberat 



de Casa de Pensii – original şi fotocopie, şi certificatul de deces al părintelui – original şi 

fotocopie.  

   f) documentele în original prezentate de către candidați în vederea scutirii de taxă se 

rețin ca documente justificative la dosarul de înscriere, în situația în care se aprobă scutirea de 

taxa de înscriere; 

 g) documentele în original prezentate de către candidați în vederea scutirii de taxă se 

rețin ca documente justificative (în original sau doar în copie, după caz) la dosarul de înscriere 

în situația în care se respinge scutirea de taxă de înscriere; 

 

Art. 21 Precizări privind conţinutul şi forma adeverinţelor: 

- adeverinţa se primeşte la înscriere doar în original, nu se acceptă fotocopie, fax sau e-

mail; 

- documentul trebuie să fie eliberat cu maxim 60 zile înainte de data înscrierii; 

- în document să se precizeze scopul pentru care a fost eliberat, respectiv înscrierea la 

concursul de admitere; 

- să conţină pe lângă numele şi prenumele părintelui, numele şi prenumele candidatului 

care va utiliza adeverinţa la înscriere; 

- în situaţia în care candidatul nu are acelaşi nume cu părintele căruia i s-a eliberat 

adeverinţa, să fie ataşate documente din care să reiasă că este fiul/fiica titularului/titularei 

adeverinţei; 

- nu este cazul să se precizeze în adeverinţă venitul părintelui; 

- adeverințele neconforme prezentate de candidați se vor copia xerox fiind reținute la 

dosar de membrii Colectivului anume desemnat de la Serviciul Financiar.  

 

Art. 22 Taxa de înscriere la concurs nu se restituie. 

 

Secţiunea 5 

Prezentarea candidaţilor pentru înscriere 

 

Art. 23 Candidaţii de la învăţământul cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă, recrutaţi 

de unităţile teritoriale pentru Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea 

„Drept”, Facultatea de Poliţie, Facultatea Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi şi 

Facultatea de Pompieri, se prezintă pentru înscriere la sediul Academiei, în zilele de 31.07 şi 

01.08.2018, între orele 08.00 – 16.00, după cum urmează: 

a. Candidaţii de la Facultatea de Poliţie, precum și cei de la OSP-Frecvență redusă, în 

ziua de 31.07.2018; 

b. Candidaţii de la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea 

„Drept”, Facultatea de Jandarmi, Facultatea Poliţie de Frontieră şi Facultatea de 

Pompieri în ziua de 01.08.2018. 

 

Art. 24 Înscrierea unui candidat la concursul de admitere este condiţionată de primirea de 

către Academie a dosarului candidatului de la unitatea de recrutare. 

 

Art. 25 La înscriere, candidatului i se eliberează o Legitimaţie de concurs (model Anexa nr. 

2), tipărită pe carton de culoare diferită pentru fiecare facultate (alb - Facultatea de 

Ştiinţe Juridice şi Administrative; gri -  Facultatea de Poliţie; verde - Facultatea Poliţie 

de Frontieră; albastru - Facultatea de Jandarmi; roșu - Facultatea de Pompieri; galben 

– Facultatea de Arhivistică) de către personalul desemnat pentru primirea candidaţilor, 

numai după: 

          - verificarea identităţii candidaţilor (pe baza cărţii de identitate în original sau a 

paşaportului în original) şi a datelor din cataloagele de primire; 

          - preluarea actelor de studii pentru candidaţii de la învăţământul cu frecvenţă care au 

promovat examenul de bacalaureat în anul şcolar curent; 

         - încasarea, pe bază de chitanţă, a taxei de înscriere la concurs sau prezentarea de către 

candidat a actelor doveditoare pentru scutirea de taxă. 



 

Art. 26 (1) Odată cu operaţiunile de înscriere candidatul primeşte şi semnează de primire 

următoarele instructaje: 

a. Instructajul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere; 

b. Instructajul privind proba scrisă şi modul de completare a grilei de răspuns; 

c. Instructajul privind normele de sănătate şi securitate în muncă. 

             (2) Instructajul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere cuprinde 

repartiţia candidaţilor pe detaşamente, graficul privind susţinerea probelor eliminatorii şi 

regulile care trebuie respectate pe timpul concursului (Anexa nr. 3). 

            (3) Instructajul privind proba scrisă şi modul de completare a grilei de răspuns 

cuprinde regulile pe care candidatul trebuie să le respecte atunci când participă la proba scrisă, 

regulile privitoare la modul de consemnare a răspunsurilor pe grilă, precum şi regulile de 

numărare şi confirmare a răspunsurilor de către candidat şi de către comisie (Anexa nr. 4). 

            (4) Instructajul privind normele de sănătate şi securitate în muncă cuprind informaţii şi 

reguli de comportament în incinta Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pe durata 

desfăşurării concursului de admitere (Anexa nr. 5). 

 

Secţiunea 6 

Etapele concursului de admitere 

 

Subsecţiunea 1 

Susţinerea probelor eliminatorii 

 

Art. 27 Concursul de admitere se desfăşoară în două etape, după cum urmează: 

 a. Etapa I – probele eliminatorii;  

 b. Etapa a II-a – proba de evaluare a cunoştinţelor. 

 

Art. 28 (1) Probele eliminatorii sunt: contravizita medicală şi evaluarea performanței fizice. 

 (2) Aceste probe eliminatorii se desfăşoară la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru 

Ioan Cuza”, situat în Bucureşti, sectorul 1, Aleea Privighetorilor nr. 1A. 

 (3) Probele eliminatorii se susţin în ordinea prezentată în graficul de concurs; 

(4) Candidații pentru susținerea probelor eliminatorii, se vor prezenta la sediul 

Academiei cu o oră înainte de ora prevăzută în graficul de desfășurare a probelor din etapa I.  

 

Art. 29 Candidaţii pentru admiterea la învăţământul cu frecvenţă redusă efectuează 

contravizita medicală şi susţin proba de verificare a cunoştinţelor la Academia de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”, în aceleaşi condiţii şi potrivit aceloraşi criterii aplicate candidaţilor 

înscrişi la forma cu frecvenţă a programului de studii universitare de licenţă „Ordine şi 

siguranţă publică”, fără evaluarea performanței fizice.  

 

Art.30 (1) Contravizita medicală se realizează, conform baremelor medicale prevăzute în 

Ordinul nr. 107 din 9 iulie 2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea 

examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de 

informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi 

studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de 

securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru 

candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în 

activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul 

administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, de către o comisie 

formată din medici specialişti desemnaţi de Direcţia Medicală din cadrul M.A.I., potrivit 

graficului întocmit de fiecare comisie de admitere.  

(2) După examinarea medicală pe detaşamente de candidaţi, conform graficului de 

concurs, Comisia de contravizită medicală întocmeşte un proces-verbal în care se înscriu 

nominal candidaţii declaraţi ,,Inapt” şi motivele acestei hotărâri. 

(3) Lista candidaţilor declaraţi ,,Inapt” se afişează zilnic la avizierul Academiei. 



(4) Candidaţii care poartă ochelari sunt obligaţi să se prezinte la contravizita medicală 

cu ochelarii. 

(5) Nu se acceptă prezentarea la contravizita medicală cu lentile de contact. 

 

Art. 31 Nu se admit contestaţii sau derogări de la decizia Comisiei de contravizită care se 

desfăşoară potrivit dispoziţiilor prezentului Regulament. 

 

Art. 32 (1) Evaluarea performanței fizice se realizează numai pentru candidaţii care au 

promovat contravizita medicală. 

 (2) În raport de numărul candidaţilor se vor constitui Subcomisii pentru evaluarea 

performanței fizice formate din minim 3 membri.  

(3) Evaluarea performanței fizice va respecta dispozițiile legale, precum și baremele şi 

precizările stabilite anual de către D.G.M.R.U. din M.A.I.  

  (4) Aprecierea candidaţilor se face prin acordarea calificativului ,,promovat” sau 

,,nepromovat”. 

 

Art. 33 Pentru susţinerea probelor de evaluarea performanței fizice, candidaţii se vor prezenta 

la Academie cu echipamentul sportiv necesar. Nu se admite purtarea pantofilor de sport cu 

crampoane sau cuie.  

 

Art. 34 Pe tot parcursul desfăşurării probei de evaluare a performanței fizice, pe baza sportivă 

va fi prezent un membru al Comisiei Centrale de Admitere/Comisiei de Admitere pe Facultate 

şi cel puţin un cadru medical, care va avea la dispoziţie o autosanitară cu mijloacele necesare 

acordării primului ajutor. 

 

Art. 35 (1) La probele fizice se întocmesc borderouri, în care se consemnează 

rezultatele/performanţele candidatului. În cazul nepromovării unei probe, candidatul 

semnează de luare la cunoştinţă. Dacă refuză să semneze, acest aspect se menţionează în 

borderou de către preşedintele Subcomisiei. 

    (2) Candidatului care nu promovează una dintre probele fizice i se consemnează 

rezultatul şi pe legitimaţia de concurs, pe care se aplică ştampila cu menţiunea „Eliminat din 

concurs”, data şi semnătura Preşedintelui Subcomisiei de evaluare a performanței fizice, iar 

acesta nu mai poate participa la probele următoare. 

    (3) Borderourile pentru probele fizice completate cu rezultatele candidaţilor şi 

semnăturile acestora sunt semnate de către membrii subcomisiilor predate la finalul zilei 

Colectivului de informatică, care le publică pe site-ul Academiei iar ulterior sunt depuse la 

secretarul Comisiei de Admitere pe Facultate de către preşedintele comisiei, pe bază de 

proces-verbal. Aceste documente au regimul actelor de evidenţă primară şi se păstrează în 

dosarul admiterii pe facultate. 

   (4) La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit reexaminări, repetări, 

contestaţii sau vizionări ale casetelor prin care se asigură înregistrarea audiovideo a 

concursului. 

 

 

 

 

Subsecţiunea 2 

Proba de evaluare a cunoştinţelor 

 

Art. 36 (1) Etapa a II-a a concursului de admitere – proba de evaluare a cunoştinţelor se 

desfăşoară la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” situat în Bucureşti, sectorul 

1, Aleea Privighetorilor  

nr. 1A; 



  (2) În funcţie de numărul de candidaţi înscrişi şi de capacitatea sălilor disponibile 

pentru concurs, facultăţile pot organiza susţinerea probei în una sau mai multe serii de 

concurs. 

 

Art. 37 (1) Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi 

Administrative – specializarea „Drept”, Facultatea de Poliţie, Facultatea Poliţie de 

Frontieră şi Facultatea de Jandarmi constă în aplicarea unui Test-grilă la disciplinele: 

Istorie, Limba română şi Limba străină.  

              (2) Proba la limba străină va fi susţinută la disciplina la care a optat candidatul prin 

Cererea de participare la concursul de admitere, depusă la unitatea de recrutare. Candidatul 

poate opta doar pentru una din următoarele discipline: Limba engleză, Limba franceză, Limba 

germană, Limba rusă şi Limba spaniolă.   

 

Art. 38 (1) Testul-grilă se elaborează sub forma unui chestionar cu întrebări din cadrul celor 

trei discipline ale probei de concurs. 

 (2) Întrebările din chestionar se întocmesc, se evaluează şi se notează separat, pe 

discipline. 

 (3) Timpul alocat desfăşurării probei este de 4 ore.  

 (4) Manualele şcolare şi tematica pentru disciplinele de concurs sunt cele prevăzute 

pentru examenul de bacalaureat 2018 (Anexa nr. 8).  

 

Art. 39 (1) Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Pompieri constă în aplicarea 

unui Test grilă la disciplinele: Algebră şi Elemente de analiză matematică şi Fizică 

(Mecanică, Fizică moleculară şi Termodinamică, Electricitate); 

  (2) Testul grilă se elaborează sub forma unui chestionar cu întrebări din cadrul celor 

două discipline ale probei de concurs. 

  (3) Întrebările din chestionar se întocmesc, se evaluează şi se notează separat, pe 

discipline. 

  (4) Timpul alocat desfăşurării probei este de 4 ore. 

  (5) Manualele şcolare şi tematica pentru disciplinele de concurs sunt cele prevăzute 

pentru examenul de Bacalaureat 2018 (Anexa nr. 9). 

 

 

CAPITOLUL III 

Dispoziţii privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în anul 2018 la 

programul de studii universitare de licenţă „Arhivistică”, forma de învăţământ „cu 

frecvenţă”   

 

Secţiunea 1 

Condiţiile de înscriere la concurs 

 

Art. 40 (1) La admitere pot candida numai absolvenţii de liceu care au promovat examenul de 

bacalaureat şi care prezintă la înscriere diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă sau, 

pentru promoţia 2018, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ la care a susţinut 

examenul de bacalaureat. La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa 

absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, precum şi absolvenţii studiilor 

efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului 

Educaţiei Naţionale, ca fiind studii/diplome de bacalaureat. 

             (2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, pot candida la admitere în aceleaşi condiţii 

prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. 

Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către 



Direcţia de specialitate din cadrul M.E.N., înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de 

admitere, fiecare candidat având obligaţia să prezinte, la înscrierea la concurs, atestatul de 

recunoaştere a studiilor. 

           (3) Cetăţenii străini au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, prin 

prezentarea unui certificat de competenţă lingvistică, eliberat de instituţiile abilitate de 

M.E.N.. 

 

Art.41 Pentru locurile „cu taxă”, în anul universitar 2018-2019, Senatul universitar  a stabilit 

suma de 3.000 lei. 

 

Art. 42 Pentru participarea la concursul de admitere, candidaţii sunt obligaţi să achite o Taxă 

de înscriere la concurs în valoare de 350 lei. Taxa se achită în numerar la sediul Academiei, 

la data înscrierii la concurs. 

                                    

Secţiunea 2 

Acte/documente necesare înscrierii candidaţilor 
 

Art. 43  Candidaţii pentru concursul de admitere la Facultatea de Arhivistică se adresează 

pentru informaţii la Secretariatul Facultăţii de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza” şi/sau la Serviciile Judeţene ale Arhivelor Naţionale.  

 

Art. 44 Candidaţii pentru Facultatea de Arhivistică se prezintă pentru înscriere în perioada 

23.07-28.07.2018, între orele 8.00-15.00, la sediul Academiei. 

 

Art. 45 (1) Dosarul de concurs pentru înscriere la Facultatea de Arhivistică cuprinde 

următoarele acte: 

a) cererea-tip de participare la concursul de admitere (Anexa nr. 10); 

b) 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); 

c) diploma de bacalaureat, 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; 

În locul diplomei de bacalaureat, absolvenţii promoţiei 2018 pot prezenta o adeverinţă 

eliberată de liceu, în care se menţionează notele obţinute la disciplinele din cadrul examenului 

de bacalaureat, media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul 

de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Candidaţii care s-au înscris şi la alte 

facultăţi vor prezenta diploma de bacalaureat/adeverinţa eliberată de liceu în original în care 

se menţionează notele obţinute la disciplina/disciplinele de examen. Copia documentului va fi 

certificată cu originalul de către personalul desemnat şi se semnează de către acesta şi de 

candidat. Se acceptă şi copia legalizată. 

d) foaia matricolă a studiilor liceale, în original; copia documentului 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; 

e) copia certificatului de naştere; 

f) copia certificatului de căsătorie, pentru femeile/bărbaţii care şi-au schimbat numele în 

urma căsătoriei; 

g) cazierul judiciar al candidatului; 

h) fişă medicală tip M.A.I.; 

i) patru fotografii color ¾ cm, pe suport de hârtie; 

j) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi regimul de înmatriculare 

(buget/taxă), pentru studenţii care urmează a doua specializare; 



k) 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 şi numărul de telefon; 

l) dovada plăţii taxei de înscriere la concurs, pentru cei care nu sunt scutiţi; 

m) acte doveditoare, conform art. 20 şi 21 din prezentul regulament, din care să rezulte 

că se află  

într-una din situaţiile (a se vedea art. 19 alin. 3 din prezentul Regulament) în care beneficiază 

de scutire de plata taxei, după caz.   

n) pentru locurile alocate minorităţilor se vor prezenta acte doveditoare în original; 

copia documentului 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; 

(2) Originalele actelor de studii precum şi a actelor doveditoare (art. 45, lit. m şi lit. n) 

prezentate în vederea înscrierii se restituie candidatului după realizarea copiilor xerox şi 

certificarea acestora de personalul desemnat. 

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

identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în prezentul Regulament. 

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

o altă persoană, pe bază de procură. 

 

Art. 46 Fişa medicală se eliberează personal candidaţilor, în baza adresei structurii de resurse 

umane a Serviciului Municipiului Bucureşti al Arhivelor Naţionale şi/sau a serviciilor 

judeţene ale Arhivelor Naţionale. 

 

Art. 47 În vederea înscrierii la concursul de admitere la Facultatea de Arhivistică candidaţilor 

nu li se cere îndeplinirea vreunui criteriu specific de înălţime şi greutate.  

 

Art. 48 (1) Prezentarea de înscrisuri false atrage după sine eliminarea din concurs a 

candidatului respectiv şi se pedepseşte conform legii. 

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

respectiv pierde locul obţinut prin fraudă. 

 

Secţiunea 3 

Etapele concursului de admitere 

 

Subsecţiunea 1 

Susţinerea probelor eliminatorii 

 

Art. 49 Concursul de admitere la Facultatea de Arhivistică se desfăşoară în două etape, 

după cum urmează: 

 a. Etapa I – probele eliminatorii;  

 b. Etapa a II-a – proba de evaluare a cunoştinţelor. 

 

Art. 50 (1) Probele eliminatorii sunt: Examenul medical şi Evaluarea psihologică. 

             (2) Examenul medical şi evaluarea psihologică se desfăşoară la sediul Academiei de 

Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, situat în Bucureşti, sectorul 1, Aleea Privighetorilor nr. 1A. 

             (3) Probele se susţin în ordinea prezentată şi fiecare dintre acestea este eliminatorie. 

  

Art. 51 Examinarea medicală se efectuează în ziua înscrierii candidatului în perioada de 

înscriere. 

 

Art. 52 Nu se admit contestaţii sau derogări de la decizia Comisiei de examinare medicală, 

care se desfăşoară potrivit dispoziţiilor  prezentului Regulament. 

 

Art. 53 Evaluarea psihologică se efectuează de către specialiştii desemnaţi de Centrul de 

Psihosociologie al M.A.I. . Eventualele contestaţii cu privire la avizul psihologic de 



inaptitudine emis de către specialiştii desemnaţi se adresează Centrului de Psihosociologie al 

Ministerului Afacerilor Interne şi se depun la sediul Academiei, conform calendarului 

desfăşurării examenului de admitere la Facultatea de Arhivistică. 

 

 

 

 

 

 

Subsecţiunea 2 

Proba de evaluare a cunoştinţelor 

 

Art. 54 (1) Etapa a II-a a concursului de admitere – proba de evaluare a cunoştinţelor, 

se desfăşoară la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, situat în Bucureşti, 

sectorul 1, Aleea Privighetorilor  

nr. 1A; 

 

Art. 55 (1) Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Arhivistică constă în aplicarea 

unui Test-grilă la disciplina Istorie. 

             (2) Timpul alocat desfăşurării probei este de 90 de minute. 

             (3) Manualele şcolare şi tematica pentru disciplina de concurs sunt cele prevăzute 

pentru examenul de bacalaureat 2018 (Anexa nr. 10). 

 

CAPITOLUL IV  

Comisii cu sarcini şi atribuţii în organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la 

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept”,  

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

Facultatea de Pompieri şi Facultatea de Arhivistică  

forma de învăţământ cu frecvenţă şi forma de învăţământ cu frecvenţă redusă 

 

Art. 56 (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi Administrative – specializarea „Drept”, Facultatea de Poliţie, Facultatea Poliţie de 

Frontieră, Facultatea de Jandarmi, Facultatea de Pompieri şi Facultatea de Arhivistică, se 

constituie Comisia Centrală de Admitere care coordonează, controlează şi are în subordine 

următoarele: 

a) Comisia pentru contravizită medicală; 

b) Comisia pentru evaluarea performanței fizice; 

c) Comisiile de admitere pe facultăţi; 

d) Secretariatul tehnic general;  

e) Comisiile de elaborare a subiectelor la probele de verificare a cunoştinţelor; 

f ) Comisiile de soluţionare a contestaţiilor; 

g) Comisiile de supraveghere a candidaţilor şi de corectare a testelor-grilă; 

h) Colectivul de informatică; 

i) Personalul angrenat în activităţile privind accesul şi însoţirea candidaţilor; 

j) Personalul angrenat în activitatea de înscriere a candidaţilor.  

           (2) Componenţa nominală a comisiilor, cu excepţia comisiilor de supraveghere a 

candidaţilor şi de corectare a testelor-grilă, se stabileşte de Consiliul de Administraţie, pe baza 

propunerilor făcute de conducerea Academiei şi de către Consiliile facultăţilor. Numirea 

membrilor comisiilor se face prin Dispoziţia Zilnică a Rectorului, cu cel puţin o săptămână 

înainte de prezentarea candidaţilor. 

          (3) Componenţa Comisiilor de supraveghere a candidaţilor şi de corectare a testelor-

grilă se stabileşte de Comisia Centrală de Admitere cu o zi înainte de susţinerea probei scrise.  



          (4) Modificarea structurii sau a componenţei nominale a oricărei comisii constituite este 

de competenţa Consiliului de Administraţie şi se face la propunerea Comisiei Centrale de 

Admitere. 

(5) Personalul angrenat în activităţile privind accesul şi însoţirea candidaţilor şi 

personalul angrenat în activitatea de înscriere a candidaţilor este numit prin Dispoziţia Zilnică 

a Rectorului, de regulă, din rândul personalului Biroul Mobilizare Organizare, Serviciul 

Management Resurse Umane, Serviciul Financiar, instructorilor şi comandanţilor, pe baza 

propunerilor făcute de şefii structurilor menţionate. 

 

Art. 57 (1) Comisia Centrală de Admitere este formată din: 

- preşedintele comisiei (rectorul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”); 

- doi vicepreşedinţi; 

- 5 (cinci) membri;  

- un secretar. 

 

Art. 58 (1) Comisia Centrală de Admitere are următoarele atribuţii: 

- conduce nemijlocit şi controlează întreaga activitate de organizare şi desfăşurare a 

concursului de admitere; 

- coordonează Comisiile de admitere pe facultate, celelalte comisii constituite, precum 

şi Secretariatul tehnic general; 

- coordonează activitatea de primire a candidaţilor, activitatea de asigurare logistică, 

activitatea de prelucrarea automată şi evidenţa centralizată a datelor din sistemul informatic şi 

activitatea  

tehnico-administrativă; 

- stabileşte Comisiile de supraveghere a candidaţilor şi de corectare a testelor-grilă;  

- coordonează activitatea de elaborare a testelor/subiectelor, a grilelor şi baremelor de 

corectare, pentru probele de evaluare a cunoştinţelor; 

- stabileşte măsuri de distribuire la sălile de concurs, în timp util, a testelor/subiectelor, 

precum şi a grilelor de corectare; 

- verifică documentele candidaţilor care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, 

menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale la disciplinele din cadrul probelor de evaluare 

a cunoştinţelor, în condiţiile art. 151 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi întocmeşte tabelul nominal cu persoanele care sunt 

exceptate de la susţinerea probei scrise de evaluare a cunoştinţelor; 

- instruieşte preşedinţii Comisiilor de admitere constituite pe facultăţi; 

- asigură aplicarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de 

admitere; 

- propune Consiliului de Administraţie, dacă este cazul, schimbări în componenţa 

oricărei comisii/subcomisii de admitere; 

- validează rezultatele concursului de admitere; 

- analizează şi soluţionează petiţiile candidaţilor; 

 - stabileşte, dacă este cazul, alte sarcini Comisiilor, Colectivelor de admitere, 

Secretariatului tehnic general etc. care au atribuţii în organizarea şi/sau desfăşurarea 

concursului de admitere la nivelul facultăţilor Academiei.   

  (2) Membrii Comisiei Centrale de Admitere răspund de legalitatea concursului de 

admitere. 

 

Art. 59 (1) Comisia pentru Contravizită Medicală este condusă de un medic, cu atribuţii de 

Preşedinte, desemnat de Direcţia Medicală a M.A.I. şi este formată din cadre medicale cu 

pregătire în specialităţile care fac obiectul acestei examinări, puse la dispoziţie de către 

Direcţia Medicală. 

 (2) Componenţa nominală a comisiei se stabileşte de Direcţia Medicală a M.A.I. şi se 

înscrie în Dispoziţia Zilnică a Rectorului Academiei, cu cel puţin o săptămână înainte de 

prezentarea candidaţilor. 



 (3) Comisia are atribuţii în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de examinare 

medicală a candidaţilor, în conformitate cu normele privind încadrarea în M.A.I. 

 

Art. 60 (1) Comisia pentru evaluarea performanței fizice acționează potrivit dispozițiilor 

legale. 

         (2) Comisia este condusă de directorul Departamentului educaţie fizică sau de către o 

altă persoană desemnată de Consiliul de Administraţie şi este alcătuită din subcomisii, în 

funcție de numărul de candidați. 

         (3) Subcomisia este compusă din cadre didactice de specialitate ale departamentului 

de profil, din cadre ale instituţiei şi/sau specialişti în educaţie fizică din alte instituţii. 

        (4) Componenţa nominală a subcomisiilor este aprobată de Consiliul de Administraţie, 

cu cel puţin o săptămână înainte de începerea concursului de admitere şi se înscrie în 

Dispoziţia Zilnică a Rectorului Academiei. 

 

Art. 61 La nivelul următoarelor facultăţi: Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, 

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

Pompieri şi Facultatea de Arhivistică se constituie Comisia de Admitere pe Facultate, 

compusă din:  

- preşedinte (Decanul Facultăţii); 

- un vicepreşedinte; 

- 1-3 membri;  

- un secretar. 

 

Art. 62 (1) Comisia de Admitere pe Facultate are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

- răspunde de pregătirea şi desfăşurarea concursului de admitere la facultate; 

- coordonează activitatea colectivelor de lucru constituite pentru buna desfăşurare a 

concursului de admitere (preluarea grilelor de răspuns de la sălile de examen etc.); 

- pune la dispoziţia celor interesaţi, prin site-ul Academiei (www.academiadepolitie.ro) 

şi prin afişare, datele referitoare la concursul de admitere; 

- afişează, în locurile stabilite, datele şi informaţiile privind desfăşurarea şi rezultatele 

concursului prin grija Secretariatului tehnic general; 

- acordă sprijin membrilor Comisiilor de supraveghere a candidaţilor şi de corectare a 

testelor-grilă pe facultate. 

 (2) Comisia de Admitere pe Facultate aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin 

afişare şi prin grija Secretariatului tehnic general, următoarele date şi informaţii: 

a. Începând cu data prezentării candidaţilor: 

- lista candidaţilor înscrişi, în ordine alfabetică, întocmită de Colectivul de 

informatică; 

- graficul desfăşurării probelor eliminatorii; 

- materialele necesare susţinerii probelor etc. 

b. Zilnic, după încheierea activităţilor prevăzute în graficul admiterii: 

- listele cuprinzând candidaţii neprezentaţi, respinşi/inapţi, precum şi cei care s-au 

retras ori au fost eliminaţi din concurs întocmite de Colectivul de informatică. 

c. După finalizarea etapei I – probe eliminatorii: 

- lista cu repartizarea pe săli a candidaţilor care au promovat etapa I – prin grija 

Secretariatului tehnic general; 

- numărul de locuri pentru care se candidează şi numărul de locuri rezervate pentru 

olimpici şi beneficiarii O.M.A.I. nr. 35/2014 şi O.M.A.I. nr. 108/2014 în sesiunea de admitere 

2018. 

d. După finalizarea etapei a II-a – susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor: 

            - listele cuprinzând candidaţii în ordinea strict descrescătoare a mediilor obţinute după 

susţinerea probei de evaluare a cunoştinţelor. 

e. După soluţionarea contestaţiilor: 

            - listele cuprinzând candidaţii declaraţi „Admis” şi „Respins”; 

           - hotărârea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

http://www.academiadepolitie.ro/


 (3) Documentele de organizare, planificare şi desfăşurare a examenului şi orice alte 

comunicări afişate vor fi ştampilate şi semnate de preşedintele şi secretarul Comisiei de 

Admitere pe Facultate. 

 

Art. 63 (1) Pentru buna desfăşuare a concursului de admitere se constituie Secretariatul 

tehnic general, cu atribuţii tehnico-administrative şi de asigurare logistică, în subordinea 

Comisiei Centrale de Admitere.  

  (2) Secretariatul tehnic general are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

a) solicită Serviciului logistic necesarul de rechizite şi materiale utilizate pentru 

concursul de admitere; 

b) centralizează listele cu necesarul de supraveghetori de la fiecare structură a 

Academiei; 

c) transmite Serviciului logistic capacitatea sălilor, iar agenţii/subofiţerii 

administrativi de la formaţiunile studenţi, după ce s-au asigurat de buna îndeplinire a acestei 

sarcini, predau cheile de la fiecare sală şefului Secretariatului tehnic general; 

d) verifică condiţiile de organizare a concursului pentru fiecare sală de concurs în 

parte, le etichetează şi afişează listele cu candidaţii repartizaţi pe săli; 

e) afişează la avizierul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” repartizarea 

candidaţilor pe sălile de concurs, condiţiile de acces în săli (ora, documente, instrumente de 

scris etc.) şi rezultatele finale; 

f) ştampilează ciornele folosite în timpul concursului de admitere; 

g) multiplică, înseriază şi ştampilează grilele de răspuns; 

h) multiplică chestionarele de întrebări şi asigură repartiţia lor în mape pentru fiecare 

sală de concurs; 

i) participă la pregătirea mapelor pentru fiecare sală de concurs, ce conţin: materiale, 

grile de răspuns, procese-verbale, instructaj supraveghetori şi borderouri de prezenţă; 

j) distribuie şefilor de sală, în ziua concursului şi la ora stabilită, mapele 

corespunzătoare sălilor de concurs, pe bază de semnătură; 

k) distribuie la fiecare sală în parte, la ora stabilită, foliile de corectare în plicuri 

sigilate; 

l) primeşte mapele ce conţin:  

- grilele de răspuns ştampilate, în număr egal cu numărul candidaţilor repartizaţi în 

sala respectivă, plus o rezervă de minim 50%; 

- borderouri de predare-primire a grilelor de răspuns; 

- borderouri de corectare a formularelor de răspuns; 

- proces-verbal de fraudă/tentativa de fraudă; 

- proces-verbal de grile anulate/înlocuite; 

- proces-verbal de grile primite/nefolosite; 

- instrucţiuni responsabil de sală/corector 1 şi corector 2; 

- ciorne;  

- cretă/marker; 

- pixuri. 

 (3) Biroul Mobilizare Organizare va asigura securitatea accesului în biroul unde 

îşi desfăşoară activitatea Secretariatul tehnic general pe timpul concursului. 

 

Art. 64 (1) Conducerea fiecărei facultăţi va constitui Secretariate tehnice pe facultate, cu 

atribuţii tehnico-administrative şi de asigurare logistică, în subordinea Comisiei de Admitere 

pe Facultate.  

              (2) Sarcinile acestora se stabilesc printr-un Plan de măsuri aprobat de Decanul 

Facultăţii.  

 

Art. 65 Pentru proba de verificare a cunoştinţelor se constituie Comisia de elaborare a 

subiectelor şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor. 
 



Art. 66 (1) Comisia de elaborare a subiectelor este formată din profesori de specialitate din 

reţeaua naţională a instituţiilor de învăţământ preuniversitar, nominalizaţi de M.E.N., prin 

structurile din subordine, care au cel puţin definitivatul în învăţământ şi sunt titulari ai 

disciplinelor respective, un preşedinte şi un secretar – cadre didactice din Academie şi doi 

membri ai colectivului de informatică.  

 

           (2) Membrii Comisiei de elaborare a subiectelor (cadrele didactice de specialitate) 

îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de furnizare servicii și răspund civil sau penal, 

după caz, de modul defectuos în care au fost elaborate subiectele în cazul în care una sau mai 

multe întrebări au fost formulate greșit sau răspunsul indicat ca fiind corect este altul decât cel 

prevăzut în grila de corectare. 

 

(3) Membrii Comisiei de elaborare a subiectelor au următoarele obligaţii: 

a. să elaboreze subiectele pentru testele-grilă, cu respectarea prevederilor legale incidente 

în materie, în conformitate cu instrucţiunile primite şi în timpul de lucru stabilit; 

b. să elaboreze subiectele în strictă concordanţă cu conţinutul manualelor şcolare şi 

tematica disciplinelor de concurs, stabilite în prezentul regulament, în aşa fel încât să 

asigure cuprinderea echilibrată a tematicii, să nu fie interpretabile, să poată fi rezolvate 

în timpul de lucru stabilit şi să permită aprecierea răspunsurilor pe baza unui barem; 

c. să remedieze imediat orice deficienţă semnalată, astfel încât să nu fie afectată 

desfăşurarea în condiţii de normalitate a examenului de admitere; 

d. să încheie, prin grija Secretarului comisiei, un proces-verbal în care să fie menţionate 

variantele care au fost stabilite pentru proba de evaluare a cunoştinţelor; 

e. să păstreze deplina confidenţialitate în legătură cu informaţiile la care au acces pe 

durata desfăşurării activităţilor specifice elaborării subiectelor, până la momentul când 

aceste informaţii vor fi făcute publice de către Academia de Poliţie „Alexandru Ioan 

Cuza”; 

 

Art. 67 (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie din profesori de specialitate 

din reţeaua naţională a instituţiilor de învăţământ preuniversitar, nominalizaţi de M.E.N., prin 

structurile din subordine, care au cel puţin definitivatul în învăţământ şi sunt titulari ai 

disciplinelor respective, un preşedinte şi un secretar – cadre didactice din Academie şi doi 

membri ai colectivului de informatică.  

 (2) Din cele două comisii pot face parte şi cadre didactice universitare de specialitate, 

nominalizate de M.E.N. 

 (3) Cadrele didactice nominalizate de M.E.N. nu pot face parte doi ani consecutivi din 

oricare din cele două comisii şi nici nu pot să facă parte, în acelaşi timp, din ambele comisii. 

 

Art. 68 (1) Membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor au următoarele obligaţii: 

a. să participe, alături de Comisia de elaborare a subiectelor, la corectarea subiectelor 

care au fost stabilite pentru proba de evaluare a cunoştinţelor; 

b. să analizeze contestaţiile depuse de candidaţi în prezenţa acestora; absenţa candidaţilor 

care au formulat contestaţii, de la data şi locul stabilit, va avea drept urmare 

soluţionarea contestaţiilor, hotărârea fiind definitivă. 

c. să ofere explicaţii în legătură cu toate aspectele semnalate de candidaţi în contestaţiile 

formulate; 

d. să păstreze deplina confidenţialitate în legătură cu informaţiile la care au acces pe 

durata desfăşurării activităţilor specifice elaborării subiectelor, până la momentul când 

aceste informaţii vor fi făcute publice de către Academia de Poliţie „Alexandru Ioan 

Cuza”; 

e. să emită o decizie sub forma unei hotărâri, care se consemnează într-un proces verbal, 

referitoare la aspectele constatate în urma analizării contestaţiilor. 

(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este singura în măsură să se pronunţe cu 

privire la soluţionarea contestaţiilor, iar hotărârea comisiei este definitivă. 

 



Art. 69 (1) Comisiile de supraveghere a candidaţilor şi de corectare a testelor-grilă sunt 

stabilite de Comisia centrală de admitere cu o zi înainte de desfăşurarea probei scrise. 

(2) Comisiile de supraveghere a candidaţilor şi de corectare a testelor-grilă vor fi 

formate din personal didactic, didactic auxiliar şi tehnic-administrativ din serviciile-suport; 

(3) Personalul din Comisiile de supraveghere a candidaţilor şi de corectare a testelor-

grilă vor asigura verificarea şi supravegherea candidaţilor pe timpul desfăşurării probelor de 

concurs, precum şi corectarea testelor-grilă; 

(4) Membrii comisiilor de supraveghere a candidaţilor şi de corectare a testelor-grilă 

vor fi de altă specialitate decât disciplinele de concurs. 

 

Art. 70 (1) Comisia Centrală de Admitere desfăşoară instructajul cu întregul personal 

angrenat în Comisiile de supraveghere a candidaţilor şi de corectare a testelor-grilă 

(Anexa nr. 14); 
(2) Activitatea de instruire va fi înregistrată audiovideo; 

(3) Personalul angrenat în Comisiile de supraveghere a candidaţilor şi de 

corectare a testelor-grilă semnează de luare la cunoştinţă în procesul-verbal întocmit cu 

ocazia prelucrării şi răspunde de modul de îndeplinire şi respectare a tuturor sarcinilor şi 

responsabilităţilor stabilite prin instructaj. 

 

Art. 71 (1) O comisie de supraveghere a candidaţilor şi de corectare a testelor-grilă este 

formată din cel puţin două persoane din care una este responsabil de sală/corector 1. 

(2) La sălile de concurs mari se pot organiza două sau mai multe comisii de 

supraveghere a candidaţilor şi corectare a testelor-grilă. 

 

Art. 72 Responsabilul de sală/corector 1 desfăşoară următoarele activităţi: 

a) organizează activitatea supraveghetorilor;  

b) precizează candidaţilor faptul că este interzis accesul în sala de concurs cu aparate 

de fotografiat, filmat, înregistrat audiovideo, de copiat din baza de date informatice sau de 

comunicare la distanţă, telefoane mobile, materiale scrise (cărţi, caiete, însemnări etc.), 

precum şi cu orice alte materiale care ar putea servi la rezolvarea subiectelor; 

c) înmânează fiecărui candidat, cu ajutorul supraveghetorilor, câte un formular de 

răspuns (după caz şi hârtie pentru ciorne); 

d) precizează candidaţilor că este interzisă folosirea altor coli de hârtie pentru ciorne 

decât cele ştampilate; 

e) precizează candidaţilor condiţiile de desfăşurare a probelor şi de predare a 

lucrărilor; 

f) atrage atenţia candidaţilor că frauda, inclusiv tentativa, atrag eliminarea din 

concurs; se consideră tentativă de fraudă şi intenţia candidatului de a comunica cu ceilalţi 

participanţi în concurs; pentru orice nelămurire candidatul este obligat să se adreseze doar 

responsabilului de sală/corector 1 sau personalului destinat cu supravegherea şi corectarea 

lucrărilor; 

g) precizează candidaţilor modul în care se completează formularul de răspuns, dând 

citire instructajului prevăzut în Anexa nr. 4; 

h) precizează în mod clar timpul alocat pentru desfăşurarea probei scrise; 

i) precizează candidaţilor care doresc să-şi transcrie lucrările că pot face acest lucru 

numai în limita timpului stabilit pentru desfăşurarea probei, iar ultima grilă de răspuns 

pentru transcrierea lucrării se va înmâna cel târziu cu 15 minute înainte de expirarea 

timpului alocat probei scrise; în acest scop, celor în cauză li se distribuie grile de răspuns 

noi, iar cele folosite iniţial se anulează, sub semnătura responsabilului de sală/corector 1; 

grilelele anulate se predau responsabilului de sală/corector 1 după transcriere; 

    

Art. 73 (1) Pentru prelucrarea automată şi evidenţa centralizată a datelor referitoare la 

concursul de admitere, se constituie Colectivul de Informatică, în subordinea Comisiei 

Centrale de Admitere. 

(2) Colectivul de Informatică are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 



a) asigură primirea de la Serviciul Management Resurse Umane şi prelucrează baza de 

date privind candidaţii înscrişi, repartiţia computerizată pe detaşamente şi grupe a acestora şi 

editarea legitimaţiilor de concurs; 

b) întocmeşte listele de primire a candidaţilor; 

c) întocmeşte un document tipizat – Fişă medicală pentru fiecare candidat; 

d) realizează listele cu rezultatele obţinute de candidaţi în fiecare etapă a concursului; 

e) introduce zilnic în baza de date rezultatele obţinute de candidaţi la probele 

eliminatorii; 

f) introduce în baza de date şi verifică punctele obţinute de candidaţi la proba scrisă; 

g) editează listele cu candidaţii „Neprezentaţi”, „Inapţi”, „Eliminaţi”, „Admişi” şi 

„Respinşi”; 

h) întocmeşte liste şi situaţii centralizatoare cu rezultatele finale în urma concursului 

de admitere pentru compartimentele interesate. 

i) asigură instalarea şi mentenanţa staţiilor de lucru şi funcţionarea aplicaţiei 

informatice de admitere, pe toată perioada concursului de admitere.   

(3) Biroul Mobilizare Organizare va asigura securitatea accesului în încăperea unde 

îşi desfăşoară activitatea Colectivul de Informatică pe timpul concursului.  

 

Art. 74 (1) Personalul desemnat în activităţile privind accesul candidaţilor este numit 

prin Dispoziţia Zilnică a Rectorului din rândul personalului Biroul Mobilizare Organizare. 

             (2) Personalul desemnat în activităţile privind însoţirea candidaţilor este numit prin 

Dispoziţia Zilnică a Rectorului din rândul comandanţilor şi instructorilor şi din alte persoane 

din instituţie sau din afara ei, care participă la examenul de admitere pe baza unor documente 

legale aprobate de conducerea Academiei. 

(3) Personalul desemnat pentru accesul şi însoţirea candidaţilor se subordonează 

Comisiei Centrale de Admitere cu privire la îndeplinirea sarcinilor care rezultă din dispoziţiile 

prezentului Regulament. 

(4) Personalul desemnat pentru accesul candidaţilor are următoarele atribuţii: 

 a. La prezentarea pentru înscriere:  

         - realizează dispozitivul de acces (intrare şi defluire) al candidaţilor; 

         - afişează la intrarea în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” repartiţia 

candidaţilor pe structuri cu sarcini de recrutare şi punctele organizate pentru înscriere; 

         - verifică şi permite accesul candidaţilor pe baza documentelor de identificare (cartea de 

identitate sau paşaportul în original) şi legitimaţiei de candidat, conform modelului prevăzut 

în Anexa nr. 2. 

                 b. La prezentarea pentru susţinerea probelor eliminatorii (medicală şi sportivă):  

          - realizează dispozitivul de acces (intrare şi defluire) al candidaţilor; 

          - afişează la intrarea în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” planificarea 

susţinerii probelor eliminatorii pe grupe de candidaţi/specializări/profiluri; 

          - verifică şi permite accesul candidaţilor pe baza documentele de identificare (cartea de 

identitate sau paşaportul în original) şi legitimaţiei de concurs, tipărită pe carton de culoare 

diferită pentru fiecare facultate, primită  cu ocazia înscrierii, precum şi planificarea grupei din 

care aceştia fac parte la probele eliminatorii din ziua respectivă sau, dacă aceştia au fost 

replanificaţi, conform procedurii, cu altă grupă; 

          - verifică şi permite accesul, în spaţiul special amenajat, pe baza documentelor de 

identificare (cartea de identitate sau paşaportul în original), însoţitorilor (părinţilor, rudelor 

etc.) candidaţilor pe timpul probelor de evaluare a performanței fizice. Accesul însoţitorilor se 

va face simultan cu al candidaţilor, numărul acestora fiind de maxim doi însoţitori pentru un 

candidat;   

          - nu permite însoţitorilor să iasă din spaţiul special amenajat în timpul desfăşurării 

probelor de evaluare a performanței fizice decât în situaţii deosebite, sau să tulbure buna 

desfăşurare a probelor sportive, prin orice fel de manifestări.  

           c. La prezentarea pentru susţinerea probelor scrise: 

          - realizează dispozitivul de acces al candidaţilor; 



          - verifică documentele de identificare a candidaţilor (cartea de identitate sau paşaportul 

în original) şi legitimaţia de concurs eliberată de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

cu ocazia înscrierii; 

         - îndrumă candidaţii, pe traseele stabilite din incinta Academiei de Poliţie „Alexandru 

Ioan Cuza”, spre sălile de examen. 

(5) Personalul desemnat pentru însoţirea candidaţilor are următoarele atribuţii: 

- se prezintă cu o oră înaintea începerii probelor de evaluarea performanței fizice şi 

medicale la punctul de control acces al candidaţilor, respectiv Punctul Control Acces nr. 3 

(aleea care duce la bazinul de înot); 

- ridică cataloagele şi graficul de desfăşurare a probelor de evaluare a performanței 

fizice şi medicale pentru grupele repartizate; 

- efectuează prezenţa şi verifică identitatea candidaţilor confruntând datele de pe 

cartea de identitate sau paşaport cu cele de pe legitimaţia de concurs; 

- raportează situaţia candidaţilor absenţi sau întârziaţi comandantului de detaşament 

desemnat; 

- aduce la cunoştinţa candidaţilor ziua şi ora desfăşurării probelor medicale şi de 

evaluare a performanței fizice; 

- deplasează grupele de candidaţi de la locul de primire la locul de desfăşurare a 

probelor planificate, iar după încheierea acestora asigură deplasarea detaşamentelor către 

ieşirea din instituţie; 

- prezintă detaşamentul de candidaţi Comisiilor/Subcomisiilor de admitere de la 

probele eliminatorii, menţionându-le numele candidaţilor absenţi; 

- identifică, dacă este cazul, candidaţii declaraţi „respins” şi interzice participarea 

acestora la următoarea probă; 

- ţine legătura permanent cu ofiţerul desemnat pentru comanda formaţiunilor de 

candidaţi; 

- execută toate dispoziţiile Comisiei centrale de admitere transmise prin comandatul 

formaţiunilor de candidaţi; 

- poartă în permanenţă ţinuta de reprezentare a instituţiei curată şi îngrijită; 

- în dialogul cu participanţii la concursul de admitere foloseşte un limbaj adecvat şi 

adoptă un comportament demn de statutul de ofiţer; 

- la încheierea fiecărei probe raportează comandatului formaţiunilor de candidaţi dacă 

sunt sau nu probleme deosebite. 

(6) Personalul desemnat pentru însoţirea candidaţilor nu are voie: 

- să-şi exprime părerea despre modalitatea de desfăşurare a activităţilor; 

- să acorde alte informaţii decât cele care se afişează la avizierul instituţiei sau pe site-

ul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; 

- să pătrundă în locurile unde se desfăşoară probele eliminatorii; 

- să permită accesul candidaţilor în alte locuri decât cele prevăzute pentru susţinerea 

probelor; 

- să permită altor cadre din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” să ia legătura 

cu unul sau mai mulţi candidaţi înainte de desfăşurarea probelor respective; 

- să permită staţionarea în incinta Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” a 

candidaţilor după terminarea probelor eliminatorii sub diferite pretexte sau prin intermediul 

altor persoane din cadrul instituţiei; 

- să permită accesul altor persoane în spaţiile de depunere a echipamentului pe 

perioada desfăşurării probelor de evaluarea performanței fizice. 

 

Art. 75 (1) Personalul angrenat în activitatea de înscriere a candidaţilor este numit prin 

Dispoziţia Zilnică a Rectorului, de regulă, din rândul angajaţilor de la Serviciul Management 

Resurse Umane şi Serviciul Financiar, la propunerea şefilor serviciilor respective, cu cel puţin 

o săptămână înainte de prezentarea participanţilor la concurs pentru înscriere. 

(2) Personalul desemnat pentru primirea candidaţilor se subordonează Comisiei 

Centrale de Admitere cu privire la îndeplinirea sarcinilor care rezultă din dispoziţiile 

prezentului Regulament. 



 

Art. 76 Colectivul constituit la nivelul Serviciului Management Resurse Umane, pentru 

înscrierea candidaţilor, are următoarele atribuţii şi responsabilităţii: 

- primeşte de la structurile cu sarcini de recrutare, verifică şi gestionează dosarele de 

candidaţi pentru Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept”, 

Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi şi Facultatea 

de Pompieri; 

- operează modificări şi actualizează informaţiile din sistemul informatic – e-

Management Resurse Umane – Modul unic admitere şcoli – e-Admitere; 

- transmite, în timp util, Colectivului de Informatică datele necesare despre candidaţi, 

pentru emiterea cataloagelor de primire a candidaţilor şi a legitimaţiilor de concurs; 

 - verifică identitatea candidaţilor (pe baza cărţii de identitate sau a paşaportului, în 

original), preia actele de studii de la candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în 

anul şcolar curent şi le înmânează acestora, după achitarea taxei de participarea la concursul 

de admitere, legitimaţiile de concurs; 

- realizează copii certificate conform cu originalul;   

- verifică corectitudinea datelor din cataloagele de primire a candidaţilor şi transmite 

Colectivului de Informatică eventualele corecturi, împreună cu situaţia candidaţilor înscrişi; 

- la solicitarea Comisiei pentru contravizita medicală, pune la dispoziţia acesteia fişele 

medicale ale candidaţilor. 

 

Art. 77 Colectivul constituit la nivelul Serviciului Financiar organizează, pentru zilele de 

prezentare a candidaţilor, activitatea de încasare, pe bază de chitanţă, a taxei de înscriere de la 

candidaţi sau, după caz, primirea actelor doveditoare pentru scutirea de taxă, în conformitate 

cu prevederile prezentului Regulament.  

 

Art. 78 (1) Din comisiile de admitere, din personalul destinat supravegherii candidaţilor pe 

timpul desfăşurării probei de verificare a cunoştinţelor şi din personalul destinat prelucrării 

automate şi evidenţei centralizate a datelor, nu pot face parte cei care au, printre candidaţi, 

soţul ori soţia, precum şi rude sau afini, până la gradul IV.  

 (2) De asemenea, nu pot face parte din comisiile de admitere cei care au pregătit în 

mod direct candidaţii la examenul de admitere, prin meditaţii sau alte forme de pregătire.  

 (3) Personalul desemnat pentru a face parte din comisiile/colectivele de admitere vor 

semna declaraţii pe propria răspundere că nu se află în vreuna din situaţiile descrise la alin. (1) 

şi (2).  

 (4) Dacă situaţia de incompatibilitate prevăzută la alin. (1) şi (2) se iveşte ulterior 

desemnării membrilor comisiilor/colectivelor de admitere, membrul în cauză are obligaţia să 

se retragă şi să comunice de îndată această situaţie Comisiei Centrale de Admitere în vederea 

înlocuirii sale. 

                                                                                                                                                         

CAPITOLUL V 

Proba de evaluare a cunoştinţelor la concursul de admitere la 

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept”,  

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

Facultatea de Pompieri şi Facultatea de Arhivistică 

forma de învăţământ cu frecvenţă şi forma de învăţământ cu frecvenţă redusă 

 

Secţiunea 1 

Stabilirea subiectelor pentru proba de evaluare a cunoştinţelor  

 

Art. 79 (1) Subiectele pentru testele-grilă se elaborează în strictă concordanţă cu conţinutul 

manualelor şcolare şi tematica disciplinelor de concurs, stabilite prin prezentul Regulament, în 

aşa fel încât să asigure cuprinderea echilibrată a tematicii, să fie rezolvate în timpul stabilit şi 

să permită aprecierea răspunsurilor pe baza unui barem. 



(2) Subiectele se elaborează de Comisia de elaborare a subiectelor, cu maxim 48 ore 

înainte de începerea probei de evaluare a cunoştinţelor.   

(3) Subiectele vor fi introduse în calculator, în vederea extragerii variantelor pentru 

concurs şi realizarea Chestionarului de întrebări, pentru fiecare facultate, urmând ca să fie 

tipărite pe variante în vederea multiplicării acestora. 

(4) Întreg personalul implicat în elaborarea subiectelor de admitere are obligaţia de a  

respecta regulile de confidenţialitate şi le este interzis accesul cu aparate de fotografiat, filmat, 

înregistrat audio-video (telefon, tabletă, smartwatch, memory stick etc.), precum şi cu orice 

alte materiale care ar putea servi la copierea, distribuirea sau transmiterea subiectelor. 

 

Art. 80 (1) Din setul de teste-grilă elaborate se trage la sorţi, pentru fiecare serie/facultate, 

varianta care se administrează candidaţilor. 

(2) După fiecare tragere la sorţi de către preşedintele comisiei de elaborare, secretarul 

Comisiei de elaborare a subiectelor întocmeşte un proces-verbal în care consemnează 

varianta de test-grilă care a fost aleasă în acest mod. Procesul-verbal va fi semnat de către 

toate persoanele prezente la activitatea de elaborare şi tragere la sorţi a subiectelor. 

 

Art. 81 (1) Testele-grilă stabilite prin tragere la sorţi, pentru fiecare serie/facultate, vor fi 

multiplicate, în funcţie de numărul de săli de concurs şi de numărul de candidaţi.  

 (2) Pentru fiecare sală de concurs Testele-grilă se pun în mape, sigilate de către 

membrii Secretariatului tehnic general. Pe mape se menţionează: sala pentru care este 

destinată mapa şi numărul comisiei; 

 (3) Mapele sigilate se păstrează într-o încăpere special destinată, supravegheată video, 

prevăzută cu încuietoare şi sigilată până la momentul distribuţiei acestora la sălile de concurs.

  

 

Art. 82 Toate persoanele care au participat, direct sau indirect, la elaborarea variantelor de 

subiecte pentru probele scrise sunt obligate să păstreze confidenţialitatea şi nu pot părăsi 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” decât după finalizarea probei scrise. 

 

Secţiunea 2 

Desfăşurarea probelor de evaluare a cunoştinţelor  

 

Art. 83 Mapele sigilate cu subiectele de concurs vor fi distribuite responsabililor de sală de 

către Secretariatul tehnic general, în prezenţa unui candidat de la fiecare sală de concurs, cu 

maxim 30 de minute înainte de ora începerii concursului. Responsabilii de sală verifică 

integritatea sigilării mapelor şi se deplasează la sălile de concurs.  

 

Art. 84 Secretariatul tehnic general distribuie responsabililor de săli, pe bază de proces-

verbal, înainte de deplasarea acestora la sălile de concurs, o mapă ce conţine: 

- grilele de răspuns ştampilate, în număr egal cu numărul candidaţilor repartizaţi în 

sala respectivă, plus o rezervă de minim 50%; 

- borderouri de predare-primire a grilelor de răspuns; 

- borderouri de corectare a formularelor de răspuns; 

- proces-verbal de fraudă/tentativa de fraudă; 

- proces-verbal de grile anulate/înlocuite; 

- proces-verbal de grile primite/nefolosite; 

- instrucţiuni responsabil de sală/corector 1 şi corector 2; 

- ciorne;  

- cretă/marker; 

- pixuri. 

 

Art. 85 Sălile pentru susţinerea probelor scrise vor fi adaptate acestei activităţi prin: 

 a) eliminarea oricăror materiale didactice care ar putea constitui surse de inspiraţie 

pentru candidaţi la rezolvarea subiectelor; 



b) afişarea la fiecare sală a listei nominale (în ordine alfabetică) cu candidaţii 

repartizaţi pentru susţinerea probei în sala respectivă.  

 

Art. 86 Repartizarea candidaţilor pe serii şi săli de concurs se comunică prin afişare pe site-ul 

şi la avizierele Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.  

 

Art. 87 (1) Accesul candidaţilor în săli se face cu cel mult o oră înaintea începerii probelor, pe 

baza cărţii de identitate şi a legitimaţiei de concurs, sub supravegherea responsabilului de 

sală/corector 1, în ordinea alfabetică prevăzută în tabel.  

  (2) Documentul de identitate şi legitimaţia de concurs rămân pe masa de lucru, la 

vedere, pe toată durata probei de concurs. 

    

Art. 88 Candidaţii nu au voie să introducă în sălile de concurs materiale (cărţi, caiete, 

însemnări etc.) care  

le-ar putea servi la rezolvarea subiectelor.  

 

Art. 89 (1) La ora stabilită de Comisia de Admitere pe Facultate, responsabilii de sală 

prezintă candidaţilor integritatea plicurilor cu subiecte, după care le desigilează şi, după caz, 

transcriu subiectele pe tablă ori distribuie, prin supraveghetori, exemplarele multiplicate. Din 

acest moment este interzis accesul în sală al oricărui candidat, iar ieşirea din sală se poate face 

numai cu însoţitor şi doar pentru necesităţi fiziologice având, în mod obligatoriu, aprobarea 

responsabilului de sală/corector 1. 

 (2) Candidaţii care renunţă să mai continue concursul au obligaţia să predea 

materialele primite la sala de concurs, să semneze şi să predea legitimaţia de concurs. 

 

Art. 90 Pe timpul desfăşurării probelor, preşedintele/vicepreşedintele Comisiei Centrale de 

Admitere, precum şi preşedintele/vicepreşedintele Comisiei de Admitere pe Facultate, însoţiţi 

de cadrele didactice de specialitate care au participat la formularea subiectelor, verifică la 

sălile de concurs modul cum se respectă regulile stabilite pentru desfăşurarea concursului şi 

dau explicaţii privind eventualele neclarităţi în formularea subiectelor. 

 

Art. 91 Pentru redactarea răspunsurilor se vor folosi numai stilouri sau pixuri cu cerneală sau 

pastă de culoare albastră. Se interzice folosirea unor instrumente de calcul (rigle, calculatoare 

etc.) sau a altor coli de hârtie pentru ciorne decât cele ştampilate. 

 

Art. 92 Responsabilii de sală şi supraveghetorii nu au voie să dea indicaţii cu privire la modul 

de rezolvare a subiectelor şi vor interzice candidaţilor să se consulte între ei. 

 

Art. 93 (1) La terminarea redactării răspunsului sau la expirarea timpului alocat probei, 

fiecare candidat predă grila de răspuns responsabilului de sală/corector 1 sau 

supraveghetorului stabilit, semnând în borderou pentru a certifica predarea la rubrica 

„semnătură”. 

              (2) Candidaţii care nu au terminat de completat grila de răspuns o predau în faza în 

care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit pentru proba respectivă. 

              (3) Penultimul candidat va rămâne în sală până la predarea lucrării de către ultimul 

candidat. 

  

Art. 94 (1) Frauda sau tentativa de fraudă se constată de responsabilul de sală sau oricare 

dintre membrii personalului de supraveghere şi atrage eliminarea din concurs a candidatului 

în cauză, consemnându-se acest fapt în procesul-verbal şi borderourile de predare a grilelelor 

de răspuns din sala respectivă de către responsabilul de sală.  

(2) Candidatul eliminat din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă va semna în 

borderou, iar materialele incriminatorii vor fi anexate la imprimatul de răspuns şi la procesul-

verbal ce se încheie cu această ocazie. În cazul în care candidatul refuză să semneze în 



borderou, responsabilul de sală va face această menţiune şi va chema un alt candidat în 

calitate de martor. 

(3) Se consideră tentativă de fraudă şi intenţia candidatului de a comunica cu ceilalţi 

participanţi în concurs; 

(4) Pentru orice nelămurire candidatul este obligat să se adreseze doar responsabilului 

de sală/corector 1 sau personalului destinat cu supravegherea şi corectarea lucrărilor; 

 

Art. 95 (1) La predarea lucrării, responsabilul de sală sau supraveghetorii desemnaţi au 

obligaţia de a verifica, împreună cu titularul grilei de răspuns, modul de completare a 

formularului de răspuns. 

(2) Dacă în urma verificării responsabilul de sală sau supraveghetorii desemnaţi 

constată unele nereguli cu privire la modul de completare a grilei de răspuns, vor lua măsurile 

prevăzute în prezentul Regulament.  

(3) În vederea anulării unui răspuns responsabilul de sală are obligaţia de a-l 

atenţiona pe candidat cu privire la neregulile constatate, aratându-i şi explicându-i în mod clar 

motivul anulării;  

(4) Un răspuns poate fi anulat în următoarele situaţii: 

a. O întrebare fără niciun răspuns marcat se va anula (exemplul de mai jos): 

 

 

Nr a 

 

b 
 

c 
 

d 

1   

 

  
 

  
 

  
 

b. O întrebare la care au fost marcate mai multe răspunsuri, respectiv mai multe 

,,X”-uri, se va anula (exemplul de mai jos): 

 

                                                             
 

c. O întrebare care nu are barate cu linie orizontală continuă toate căsuţele, cu 

excepţia căsuţei unde se află ,,X”, răspunsul considerat corect, se va anula (exemplu 

de mai jos); 

 

                                           

                                           
 

d. O întrebare care are depăşit pătratul cu linia orizontală continuă sau ,,X-ul” se 

va anula (exemplu). 

 

                                                            
 

                          
 



                                                           
 (4) Anularea răspunsului se face prin tăiere cu o linie orizontală de culoare roşie, iar 

în dreptul răspunsului anulat candidatul semnează pentru luare la cunoştinţă. 

 

                                          
 

(5) În cazul în care candidatul refuză să semneze, se va consemna acest lucru în 

dreptul răspunsului anulat (exemplu „Refuză”) şi semnează responsabilul de sală. 

(6) Grilele de răspuns anulate se strâng separat. 

(7) Pentru ca un răspuns să fie considerat corect trebuie să conţină un singur X, iar 

celelalte trei căsuţe să fie barate cu o linie orizontală aşa cum apare în exemplele de mai jos. 

  

                                     

                                             

                                        

                                       
 

Art. 96 (1) Responsabilul de sală/corector 1 şi supraveghetorii iau măsuri pentru ca niciun 

candidat să nu părăsească sala fără a preda lucrarea şi a semna de predarea ei. 

 (2) În cazul în care candidatul refuză să semneze de predarea lucrării sau de luarea la 

cunoştinţă a punctajului înscris pe grila de răspuns se va face menţiune, pe grila de examen şi 

pe borderou în dreptul rubricii destinate candidatului, de către responsabilul de sală/corector 

1. 

 

 

Secţiunea 3 

Evaluarea şi notarea 

 

Art. 97 (1) Evaluarea formularelor de răspuns se face, în fiecare sală de concurs, de Comisia 

de supraveghere a candidaţilor şi corectare a testelor-grilă, formată din doi corectori, 

constituită din personalul de supraveghere de la sala respectivă.  

    (2) La sălile de concurs mari se pot organiza două sau mai multe Comisii de 

supraveghere a candidaţilor şi corectare a testelor-grilă. 

 

Art. 98 (1) La ora prevăzută pentru începerea corectării, Comisia de supraveghere a 

candidaţilor şi corectare a testelor-grilă stabilită pentru sala respectivă primeşte 

mapele/plicurile cu grila de răspuns de la persoana desemnată de Secretariatul tehnic 

general.  

  (2) După ce se prezintă candidaţilor integritatea sigiliilor aplicate pe plicul cu grila de 

răspuns, se procedează la deschiderea acestuia.  

  (3) La aceeaşi oră, grila de răspunsuri se afişează la avizierul de la intrarea în 

Academie. 

 



Art. 99 Corectarea formularelor de răspuns se face în prezenţa candidaţilor, astfel: 

- se invită la catedră, în ordinea strictă prevăzută în borderou, candidatul al cărui 

formular de răspuns urmează a fi evaluat şi candidatul următor de pe listă, în calitate de 

martor; 

- se aplică grila pe formularul de răspuns al candidatului şi se numără, de către cei 

doi corectori, punctele obţinute de acesta, în prezenţa sa şi a martorului; 

- punctajul obţinut de candidat se consemnează de către corectori, atât în borderou, 

cât şi pe imprimatul de răspuns, în cifre şi în litere (pe imprimatul de răspuns punctajul se 

consemnează cu pastă/cerneală albastră); 

- cei doi corectori semnează în borderou, dar şi în dreptul numelui scris pe 

imprimatul de răspuns; 

- candidatul şi martorul confirmă prin semnătură, pe imprimatul de răspuns, 

corectitudinea numărării şi consemnării punctajului obţinut; pentru candidatul martor se 

consemnează şi numărul legitimaţiei de concurs; 

- în cazul în care candidatul, al cărui imprimat de răspuns a fost corectat, refuză să 

semneze, precum şi atunci când candidatul nu este prezent în sală pentru numărarea punctelor 

obţinute, este chemat un al doilea candidat martor, căruia i se consemnează numărul de 

legitimaţie şi care semnează ca martor; 

- la verificarea ultimului imprimat de răspuns, corectorii asigură prezenţa în sală a cel 

puţin doi candidaţi martori. 

   

Art. 100 (1) La încheierea evaluării, borderourile se semnează de responsabilul de sală, după 

confruntarea punctajelor scrise pe formularele de răspuns cu cele din borderou, după care, 

însoţit de supraveghetor şi de un candidat, se deplasează la Colectivul de primire a grilelor de 

răspuns din cadrul Secretariatului tehnic pe facultate, unde predă, sub semnătură, 

borderourile şi formularele de răspuns evaluate.  

  (2) Formularele nefolosite, lucrările anulate şi ciornele se predau la Secretariatul 

tehnic general. 
 

Art. 101 (1) Secretarul Comisiei de Admitere pe Facultate procedează la verificarea nominală 

şi numerică a formularelor de răspuns evaluate şi a borderourilor de corectare, raportează 

rezultatul acestei verificări Preşedintelui Comisiei de Admitere pe Facultate, după care 

asigură păstrarea acestora în condiţii de securitate, în dulapuri sau în fişete încuiate şi sigilate, 

într-o încăpere special destinată pentru aceasta. 

 (2) Pe durata concursului de admitere, cheile de la încăperea respectivă şi de la 

dulapurile/fişetele cu formularele de răspuns evaluate şi cu borderourile de corectare, vor fi 

deţinute de secretarul Comisiei de Admitere pe Facultate, iar sigiliul va fi aplicat de 

preşedintele acesteia. 

 

Art. 102 (1) Membrii Comisiei de Admitere pe Facultate confruntă punctajul înscris pe 

formularele de răspuns cu cel din borderouri. Fiecare borderou este semnat de către 

Preşedinte, care dispune introducerea rezultatelor în calculator. 

   (2) După calcularea punctajului, transformarea în note şi stabilirea mediilor de 

admitere, se listează rezultatele la proba de evaluare a cunoştinţelor, care se confruntă de 

către Comisie cu punctajul înscris pe formularele de răspuns. 

  (3) La încheierea confruntării, se editează lista cu rezultatelor obţinute de candidaţi la 

proba de verificare a cunoştinţelor, în ordinea strict descrescătoare a punctajelor realizate. 

 

Art. 103 (1) Lucrările administrate sub formă de test-grilă sunt evaluate astfel încât, indiferent 

de numărul de puncte alocat fiecărei întrebări din chestionar, nota acordată să se încadreze în 

sistemul de notare de la 1,00 la 10, un punct fiind atribuit din oficiu. 

  (2) Formula de calcul aplicată este următoarea: 

                         Nota = (punctele acordate : punctajul maxim) x 9 + 1 

  (3) Răspunsurile corecte, la disciplinele de concurs, se punctează astfel: 



 a) La Facultatea de Poliţie, Facultatea Poliţie de Frontieră, Facultatea de 

Jandarmi şi Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept” 

 - la disciplina Istorie – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. 

La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct, conform formulei de la aliniatul (2); 

 - la disciplina Limba română – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 

0,3 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct, conform formulei de la aliniatul 

(2); 

 - la disciplina Limba străină – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 

puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct, conform formulei de la aliniatul (2); 

b) La Facultatea de Pompieri 

 - la disciplinele Algebră şi Elemente de analiză matematică – 18 întrebări – 

fiecare întrebare are alocat 0,5 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct, 

conform formulei de la aliniatul (2); 

 - la disciplina Fizică (Mecanică, Fizică moleculară şi Termodinamică, 

Electricitate) – 18 întrebări – fiecare întrebare are alocat 0,5 puncte. La punctajul astfel 

obţinut se adaugă un punct, conform formulei de la aliniatul (2); 

c) La Facultatea de Arhivistică 

- la disciplina Istorie – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. 

La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct, conform formulei de la aliniatul (2); 

 (4) Nota se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 

 

Art. 104 (1) Media de admitere obţinută de fiecare candidat este media aritmetică a notelor 

obţinute la fiecare disciplină în parte, cu două zecimale, fără rotunjire. 

            (2) Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).   

(3) Listele sunt verificate şi validate de Comisia de Admitere pe Facultate, înainte de a 

fi supuse spre aprobare Preşedintelui Comisiei Centrale de Admitere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VI 

Afisarea si validarea rezultatelor concursului de admitere la 

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept”,  

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

Facultatea de Pompieri şi Facultatea de Arhivistică 

forma de învăţământ cu frecvenţă şi forma de învăţământ cu frecvenţă redusă 

 

Secţiunea 1 

Afişarea rezultatelor la probele de evaluare cunoştinţelor 

 

Art. 105 (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. 

  (2) Conform graficului de concurs, la data şi la ora fixată, rezultatele cu punctajul 

obţinut la probele de concurs (liste provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după 

admitere) se aduc la cunoştinţă candidaţilor prin afişare, în ordinea descrescătoare a mediilor 

obţinute, în limita locurilor finanţate de la buget şi aprobate. 

 

Secţiunea 2 



Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor 

 

Art. 106 (1) După afişarea rezultatelor cu punctajele obţinute la probele de concurs (liste 

provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere) candidaţii pot formula şi 

depune contestaţii numai cu privire la proba de evaluare a cunoştinţelor, în ceea ce 

privește baremul de corectare sau corectitudinea numărării și consemnării punctajului 

obținut. 

    (2) Contestaţiile vor fi adresate Comisiei de Admitere pe Facultate la care 

candidatul a susţinut proba de concurs şi se depun la Compartimentul Relaţii cu Publicul. 

    (3) Termenul de depunere a contestaţiei este de 24 de ore de la data şi ora afişării 

rezultatului cu punctajul obţinut la probele de concurs (liste provizorii – cu ierarhizarea 

candidaţilor, generate după admitere). 

Art. 107 Contestaţia se întocmeşte de candidat sub semnătură proprie şi se depune în original 

la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.  

 

Art. 108 Contestaţiile depuse de candidaţi sunt analizate de Comisia de soluţionare a 

contestaţiilor. 

 

Art. 109 (1) Reverificarea formularelor de răspuns, care fac obiectul unei contestaţii, se face 

de către Comisie în prezenţa candidatului în cauză. În situaţia în care candidatul care a depus 

o contestaţie nu se prezintă la data şi ora fixată, reverificarea formularului de răspuns se va 

face în lipsa acestuia, iar rezultatul se va afişa la sediul Academiei; 

 (2) Dacă la reverificarea formularelor de răspuns noul punctaj este mai mare decât 

punctajul iniţial, se acordă punctajul rezultat în urma reverificării; 

(3) În situația în care, urmare soluționării contestațiilor la barem, se anulează una sau 

mai multe întrebări din testul grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă 

tuturor candidaților. 

(4) În ipoteza în care, urmare soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că 

răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în barem, se corectează 

baremul și se va acorda punctaj corespunzător întrebării respective numai candidaților care 

au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv; 

(5) În situația în care, urmare soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că 

răspunsul indicat ca fiind corect în baremul inițial nu este singurul răspuns corect, punctajul 

corespunzător întrebării respective se acordă pentru oricare dintre variantele de 

răspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv. 

 

Art. 110 (1) În baza autonomiei universitare, Academia este singura instituție în măsură să 

decidă asupra temeiniciei contestaţiilor.  

   (2) Rezultatele analizei contestaţiilor şi hotărârile adoptate de Comisia de soluţionare 

a contestaţiilor sunt definitive şi se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele 

Comisiei de Admitere pe Facultate şi membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

 

Art. 111 Hotărârea cu privire la soluţionarea oricărei contestaţii depuse în condiţiile 

prezentului Regulament, va fi comunicată prin afişare la sediul Academiei, în termen de cel 

mult 48 de ore de la data depunerii contestatiei, de către secretarul Comisiei de Admitere pe 

Facultate. 

 

Secţiunea 3 

Validarea şi afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere 

 

Art. 112 După primirea procesului-verbal semnat de preşedintele Comisiei de Admitere pe 

Facultate şi membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Comisia Centrală de Admitere 

validează liste definitive – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea 

contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile ale concursului pentru fiecare 

facultate în parte, în ordinea strict descrescătoare a mediilor de admitere obţinute de candidaţi.  



 

Art. 113 Comisia Centrală de Admitere validează rezultatele finale ale concursului cu 

respectarea strictă a cifrei de şcolarizare aprobate. 

 

Art. 114 Ocuparea locurilor scoase la concurs se face în ordinea descrescătoare a mediilor 

obţinute la examen, separat pe fiecare formă de învăţământ (cu frecvenţă sau cu frecvenţă 

redusă), specializare şi, în cadrul acesteia, după caz, pe specialităţi, potrivit opţiunii exprimate 

de candidaţi, prin Cererea de participare la concursul de admitere.  

 

Art. 115 Pentru departajarea candidaţilor care obţin media generală egală, se aplică succesiv 

următoarele criterii: 

a. La Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept”, 

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

1. Nota obţinută la disciplina Limba română, în cadrul concursului de admitere; 

2. Nota obţinută la disciplina Istorie, în cadrul concursului de admitere; 

3. Media obţinută la examenul de bacalaureat; 

4. Nota obţinută la disciplina Limba română, în cadrul examenului de bacalaureat. 

b. La Facultatea de Pompieri 

1. Nota obţinută la disciplinele Algebră şi Elemente de Analiză Matematică, în cadrul 

concursului de 

 admitere;  

2. Media obţinută la examenul de bacalaureat; 

3. Nota obţinută la cea de-a doua probă scrisă, în cadrul examenului de bacalaureat. 

c. La Facultatea de Arhivistică 
1. Media obţinută la examenul de bacalaureat; 

2. Nota obţinută la disciplina Limba română, în cadrul examenului de bacalaureat. 

 

Art. 116 Locurile rămase neocupate de către candidaţii care au participat la concursul de 

admitere, pe locuri distincte alocate cetăţenilor români aparţinând unor minorităţi naţionale, 

pot fi completate prin redistribuirea candidaţilor declaraţi „respins” la aceeaşi facultate şi 

specialitate, pe baza opţiunilor acestora, în ordinea strict descrescătoare a mediilor obţinute 

(dar nu mai mică de 5,00), aplicându-se criteriile de departajare prevăzute de prezentul 

Regulament, în cazul mai multor candidaţi cu aceeaşi medie. 

 

Art. 117 Pentru candidaţii respinşi listele se întocmesc în ordine alfabetică pe facultăţi, 

separat pe fiecare formă de învăţământ (cu frecvenţă sau cu frecvenţă redusă), menţionându-

se în dreptul fiecăruia notele la disciplinele de concurs şi media obţinută. 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VII 

Dispoziţii privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în anul 2018 la 

programul de studii universitare de licenţă „Administraţie publică”, 

forma de învăţământ „cu frecvenţă” 

 

Secţiunea 1 

Oferta educaţională şi condiţiile de înscriere la concurs 

 

Art. 118 În sesiunea de admitere 2018 pentru Programul de studii universitare de licenţă 

„Administraţie publică” – forma de învăţământ „cu frecvenţă” (180 de credite de studii 

transferabile) sunt scoase la concurs numai locuri în regim cu taxă. 

 



Art. 119 (1) La admitere pot candida numai absolvenţii de liceu care au promovat examenul 

de bacalaureat şi care prezintă la înscriere diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu 

aceasta sau, pentru promoţia 2018, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ la 

care a susţinut examenul de bacalaureat. La admiterea în ciclul de studii universitare de 

licenţă pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, precum şi 

absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate 

din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, ca fiind studii/diplome de bacalaureat. 

         (2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la concursului de admitere în 

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

de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va 

realiza de către Direcţia de specialitate din cadrul M.E.N., înainte de înscrierea candidaţilor la 

concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia să prezinte, la înscrierea la concurs, 

atestatul de recunoaştere a studiilor. 

         (3) Cetăţenii străini au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, prin 

prezentarea unui certificat de competenţă lingvistică, eliberat de instituţiile abilitate de M.E.N. 

(4) Absolvenţii de la programul de studii universitare de licenţă „Administraţie 

publică” nu vor primi grad profesional sau militar şi nu vor fi repartizaţi în unităţi 

M.A.I. 

 

Art. 120 Taxa de studii stabilită de Senatul Universitar pentru anul universitar 2018-2019 este 

de 2.000 lei. 

 

Art. 121 Pentru participarea la concursul de admitere, candidaţii sunt obligaţi să achite o Taxă 

de înscriere la concurs în valoare de 120 lei. Taxa se achită în numerar la sediul Academiei, la 

data înscrierii la concurs. 

 

Secţiunea 2 

Perioada de înscriere şi actele/documentele necesare candidaţilor 

 

Art. 122 Candidaţii pentru concursul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi 

Administrative – programul de studii universitare de licenţă „Administraţie publică” se 

adresează pentru informaţii la Secretariatul facultăţii.  

 

Art. 123 Candidaţii se prezintă pentru înscriere în  perioada 16.08.-22.08.2018, între orele 

08.00 – 15.00, la sediul Academiei. 

 

Art. 124 (1) Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta: 

a) cererea de înscriere completată (cerere tip Anexa nr. 12) obţinută de la personalul 

Secretariatului facultăţii în momentul înscrierii;  

b) diploma de bacalaureat, în original; copia documentului, certificată cu originalul de 

către personalul desemnat, semnată atât de candidat, cât şi de personalul desemnat; în cazul în 

care se prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă; 

În locul diplomei de bacalaureat, absolvenţii promoţiei 2018 pot prezenta o adeverinţă 

eliberată de liceu, în care se menţionează notele obţinute la disciplinele din cadrul examenului 

de bacalaureat, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de 

valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Candidaţii care s-au înscris şi la alte 

facultăţi, vor prezenta diploma de bacalaureat/adeverinţa eliberată de liceu în original sau 

copia legalizată; copia documentului va fi certificată cu originalul de către personalul 

desemnat şi se semnează de către acesta şi de candidat; 

c) foaia matricolă a studiilor liceale în original; copia documentului 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; 

d) o copie a actului de identitate;  

e) copia certificatului de naştere; 



f) copia certificatului de căsătorie pentru femeile/bărbaţii care şi-au schimbat numele în 

urma căsătoriei; 

g) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că este apt pentru 

a urma studii universitare de licenţă; 

h) patru fotografii color ¾ (pe hârtie foto); 

i) chitanţa de plată a taxei de înscriere; 

j) cazierul judiciar al candidatului; 

k) 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 şi numărul de telefon; 

l) cetăţenii străini au obligaţia să prezinte atestatul de recunoaştere a studiilor şi 

certificatul de competenţă lingvistică pentru Limba română, eliberate de instituţiile abilitate 

de M.E.N. 

(2) Originalele actelor de studii prezentate în vederea înscrierii se restituie candidatului 

după realizarea copiilor xerox şi certificarea acestora de personalul desemnat. 

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

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

admitere. 

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

o altă persoană pe bază de procură. 

 

Secţiunea 3 

Desfăşurarea concursului şi afişarea rezultatelor finale 

 

Art. 125 Admiterea la programul de studii universitare de licenţă „Administraţie Publică” se 

realizează prin concurs de dosare. 

 

Art. 126 Comisia de Admitere pe Facultate se întruneşte în data de 20.08.2018 şi procedează 

la aprecierea candidaţilor pe baza notelor înregistrate în actele/documentele depuse la dosarele 

de concurs ale acestora.  

 

Art. 127 Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de candidaţi la 

examenul de bacalaureat, până la ocuparea tuturor locurilor scoase la concurs. 

 

Art. 128 Media de admitere a fiecărui candidat este media generală obţinută la examenul de 

bacalaureat.  

 

Art. 129 Pentru departajarea candidaţilor care obţin media de admitere egală cu cea a 

candidatului admis pe ultimul loc scos la concurs, se aplică succesiv următoarele criterii: 

         a) nota obţinută la disciplina Limba şi literatura română, în cadrul examenului de 

bacalaureat; 

         b) nota obţinută la disciplina (Istorie sau Matematică) la care a susţinut proba scrisă, 

diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, în cadrul examenului de bacalaureat; 

        c) nota obţinută la cea de-a treia disciplină la care a susţinut examenul de bacalaureat. 

 

Art. 130 Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţă candidaţilor prin afişare, 

pe liste întocmite separat pentru candidaţii admişi, în ordinea descrescătoare a mediilor de 

admitere. Pentru candidaţii respinşi, listele se întocmesc în ordine alfabetică. 

 

 

 

 

 

Secţiunea 4 

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor 



 

Art. 131 Candidaţii pot depune contestaţii la Comisia de soluţionare a contestaţiilor, în 

termen de 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului. 

 

Art. 132 Se pot contesta doar eventualele erori materiale privind consemnarea 

notelor/mediilor de la examenele de absolvire luate în considerare sau cele privind stabilirea 

mediei de admitere. 

 

Art. 133 Contestaţiile se întocmesc numai de către candidat, pe formulare tip, sub semnătura 

proprie a acestuia, şi se înregistrează în registrul special constituit. 

 

Art. 134 Contestaţiile depuse de candidaţi sunt analizate de Comisia de soluţionare a 

contestaţiilor. 

 

Art. 135 În baza autonomiei universitare, Academia este singura în măsură să decidă asupra 

temeiniciei contestaţiei. 

 

Art. 136 Rezultatul analizei contestaţiei şi hotărârea adoptată sunt definitive şi se 

consemnează în procesul-verbal, semnat de preşedintele Comisiei de Admitere pe Facultate şi 

membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

 

Art. 137 Hotărârea cu privire la soluţionarea oricărei contestaţii va fi comunicată prin afişare 

la sediul Academiei, în termen de cel mult 48 de ore de la data depunerii acesteia, de către 

secretarul Comisiei de Admitere pe Facultate. 

Secţiunea 4 

Comisii cu sarcini şi atribuţii în organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 

 

Art. 138 Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, se constituie Comisia de 

Admitere pe Facultate, care are în subordine Comisia de soluţionare a contestaţiilor. 

 

Art. 139 Componenţa nominală a comisiilor se stabileşte de Consiliul de Administraţie, pe 

baza propunerilor facultăţii. Numirea membrilor comisiilor se face prin Dispoziţia Zilnică a 

Rectorului. 

 

Art. 140 Modificarea structurii sau a componenţei nominale a oricărei comisii constituite este 

de competenţa Consiliului de Administraţie şi se face la propunerea facultăţii. 

 

Art. 141 Comisia de Admitere pe Facultate este compusă din:  

               - preşedinte (decanul facultăţii/persoană desemnată); 

               - un vicepreşedinte; 

               - un membru; 

               - un secretar. 

 

Art. 142 În Comisia de Admitere pe Facultate pot fi numite doar cadre didactice titulare în 

facultate.  

Art. 143 Comisia de Admitere pe Facultate are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

a) răspunde de pregătirea şi desfăşurarea concursului de admitere; 

b) pune la dispoziţia celor interesaţi, prin site-ul Academiei 

(www.academiadepolitie.ro) şi prin afişare, datele referitoare la concursul de admitere; 

c) întocmeşte listele candidaţilor;  

d) verifică dosarele candidaţilor şi întocmeşte procesul-verbal în care se 

consemnează clasamentul candidaţilor admişi, în ordine descrescătoare, pe baza 

actelor/documentelor depuse la dosarele de concurs ale acestora. 

e) afişează, în locurile stabilite, datele şi informaţiile privind desfăşurarea şi 

rezultatele concursului; 



f) editează listele cu candidaţii „Admişi” şi „Respinşi”; 

     g) asigură arhivarea documentelor, conform normelor în vigoare. 

 

Art. 144 Comisia de Admitere pe Facultate aduce la cunoştinţa celor interesaţi, prin afişare, 

următoarele date şi informaţii: 

               - lista candidaţilor înscrişi, în ordine alfabetică; 

               - listele cuprinzând candidaţii în ordinea strict descrescătoare a mediilor obţinute. 

După soluţionarea contestaţiilor: 

               - hotărârea Comisiei de soluţionare; 

               - lista finală cu candidaţii declaraţi „Admis” şi „Respins”. 

 

Art. 145 Din comisiile de admitere nu pot face parte cei care au, printre candidaţi, soţul ori 

soţia, precum şi rude sau afini, până la gradul IV. Persoana cooptată pentru a face parte din 

aceste comisii/colective va semna o declaraţie pe propria răspundere că nu se află în vreuna 

din aceste situaţii. 

 

 

CAPITOLUL VIII 

Dispoziţii privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în anul 2018, 

la programul de studii universitare de licenţă „Drept”, 

forma de învăţământ „la distanţă” 

 

Secţiunea 1 

Oferta educaţională şi condiţiile de înscriere la concurs 

 

Art. 146 În sesiunea de admitere din anul 2018 pentru programul de studii universitare de 

licenţă „Drept” – forma de învăţământ „la distanţă” (240 de credite de studii transferabile) 

sunt scoase la concurs numai locuri, în regim cu taxă. 

  

Art. 147 (1)Taxa de studii stabilită de Senatul Universitar pentru anul universitar 2018-2019 

este de 2.000 lei. 

               (2) Aceasta va putea fi achitată în una din variante, după cum urmează: 

              a) în primele 30 de zile de la înmatriculare în cuantum de 2.000 lei; 

              b) în primele 30 de zile de la începerea semestrului I, respectiv primele 30 zile de la 

începerea semestrului al II-lea în cuantum de 1.000 lei/semestru; 

              c) eşalonat, după cum urmează: 

- în primele 30 de zile de la înmatriculare – 500 lei şi până la începerea sesiunii I de 

examene - 500 lei; 

- în primele 30 de zile de la începerea semestrului al II-lea – 500 lei şi până la începerea 

sesiunii a II-a de examene - 500 lei. 

 

Art. 148 La admitere poate candida numai personalul MAI, care deţine autorizaţie de acces la 

informaţii clasificate.  

 

Art. 149 Pentru participarea la concursul de admitere, candidaţii sunt obligaţi să achite o Taxă 

de înscriere la concurs în valoare de 350 lei. Taxa se achită în numerar la sediul Academiei, la 

data înscrierii la concurs. 

 

Secţiunea 2 

Perioada de înscriere şi actele/documentele necesare candidaţilor 

 

Art. 150 Perioada de înscriere a candidaţilor este 03.09.-14.09.2018, între orele 08.00-15.00, 

la C.I.F.R.I.D. din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.  

 

Art. 151 (1) Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta următoarele: 



a) cererea de înscriere completată (model Anexa nr. 13) va fi distribuită de 

personalul din Centrul învăţământ frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă la momentul 

înscrierii); 

 b) 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); 

c) diploma de bacalaureat, 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; 

În locul diplomei de bacalaureat, absolvenţii promoţiei 2018 pot prezenta o adeverinţă 

eliberată de liceu, în care se menţionează notele obţinute la disciplinele din cadrul examenului 

de bacalaureat, media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul 

de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Candidaţii care s-au înscris şi la alte 

facultăţi, vor prezenta diploma de bacalaureat/adeverinţa eliberată de liceu în original sau 

copia legalizată; copia documentului va fi certificată cu originalul de către personalul 

desemnat şi se semnează de către acesta şi de candidat; 

d) foaia matricolă a studiilor liceale, în original; copia documentului 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; 

e) copia certificatului de naştere; 

f) copia certificatului de căsătorie, pentru femeile/bărbaţii care şi-au schimbat numele 

în urma căsătoriei; 

g) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că este apt pentru 

a urma studii universitare de licenţă; 

h) patru fotografii color ¾ (pe hârtie foto); 

i) chitanţa de plată a taxei de înscriere; 

j) cazierul judiciar al candidatului;  

k) adeverinţă din care să reiasă că este personal/student din Sistemul de Apărare, 

Ordine Publică şi Siguranţă Naţională;  

l) adeverinţă care să ateste nivelul de acces la informaţii clasificate; 

m) 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 şi numărul de telefon. 

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

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

admitere. 

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

o altă persoană pe bază de procură. 

 

Secţiunea 3 

Proba de concurs 

 

Art. 152 Proba de concurs se va susţine în data de 20.09.2018, între orele 09.00-13.00. 

 

Art. 153 Proba de concurs constă în rezolvarea unui Test-grilă de evaluare a cunoştinţelor la 

disciplinele: Istorie, Limba română şi Limba străină. 

  

Art.154 La Limba străină, candidatul poate opta doar pentru Limba engleză sau Limba 

franceză. Opţiunea candidatului pentru una din cele două discipline este cea exprimată prin 

Cererea de înscriere la concursul de admitere. 

 

Art. 155 Testul-grilă se elaborează sub forma unui chestionar cu întrebări din cadrul celor trei 

discipline ale probei de concurs. 

 



Art. 156 Manualele şcolare şi tematica pentru disciplinele de concurs sunt identice cu cele 

prevăzute pentru programul de studii universitare de licenţă „Drept” – forma de învăţământ 

„cu frecvenţă” şi sunt cuprinse în Anexa nr. 7. 

 

Secţiunea 4 

Evaluarea, notarea şi soluţionarea contestaţiilor 

 

Art. 157 Întrebările din chestionar se întocmesc, se evaluează şi se notează separat, pe 

discipline. 

Art. 158 Testele-grilă sunt evaluate astfel încât, indiferent de numărul de puncte alocat 

fiecărei întrebări din chestionar, nota acordată să se încadreze în sistemul de notare de la 1,00 

la 10, un punct fiind atribuit din oficiu. 

Art. 159 Formula de calcul aplicată este următoarea: 

                   Nota = (punctele acordate : punctajul maxim) x 9 + 1 

 

Art. 160 Răspunsurile corecte, la disciplinele de concurs, se punctează astfel: 

 - la disciplina Istorie – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. 

La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct, conform formulei de la aliniatul (2); 

 - la disciplina Limba română – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 

0,3 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct, conform formulei de la aliniatul 

(2); 

 - la disciplina Limba străină – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 

puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct, conform formulei de la aliniatul (2); 

 

Art. 161 Media de admitere obţinută de fiecare candidat este media aritmetică a notelor 

obţinute la fiecare disciplină în parte, cu două zecimale, fără rotunjire.  

Art. 162 Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).   

Art. 163 Dispoziţiile privind depunerea şi soluţionarea contestaţiilor prevăzute în Capitolul 

VI, secţiunea 2 din Regulamentul de admitere se aplică în mod corespunzător. 

 

Secţiunea 5 

Constituirea şi funcţionarea comisiilor de concurs 

 

Art. 164 Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, se constituie Comisia de 

Admitere pe Facultate care are în subordine: 

a. Comisiile de elaborare a subiectelor la proba de verificare a cunoştinţelor; 

b. Comisiile de soluţionare a contestaţiilor. 

 

Art. 165 Componenţa nominală a comisiilor se stabileşte de Consiliul de Administraţie, pe 

baza propunerilor facultăţii şi a directorului Centrului învăţământ frecvenţă redusă şi 

învăţământ la distanţă, iar numirea membrilor comisiilor, precum şi înlocuirea acestora, 

după caz, se face prin Dispoziţia Zilnică a Rectorului. 

 

Art. 166 Comisia de Admitere pe Facultate este compusă din:  

- preşedinte (decanul facultăţii); 

- un vicepreşedinte – Director Centrul învăţământ frecvenţă redusă şi învăţământ 

la distanţă; 

- 2 (doi) membri – cadre didactice titulare din Facultate; 

- un secretar – din cadrul Centrului învăţământ frecvenţă redusă şi învăţământ la 

distanţă . 

 

Art. 167 Comisia de Admitere pe Facultate are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

- răspunde de pregătirea şi desfăşurarea concursului de admitere; 



- stabileşte comisiile de supraveghere şi de corectare a lucrărilor; acestea vor asigura 

verificarea şi supravegherea candidaţilor pe timpul desfăşurării probelor şi corectarea 

lucrărilor; 

- coordonează activitatea colectivelor de lucru constituite pentru buna desfăşurare a 

concursului de admitere; 

- răspunde de elaborarea testelor-grilă, a grilelor şi baremelor de corectare, pentru 

probele de evaluare a cunoştinţelor; 

- ia măsuri de distribuire la sălile de concurs, în timp util, a testelor/subiectelor, 

precum şi a grilelor de corectare; 

- pune la dispoziţia celor interesaţi, prin site-ul Academiei 

(www.academiadepolitie.ro) şi prin afişare, datele referitoare la concursul de admitere; 

- afişează, în locurile stabilite, datele şi informaţiile privind desfăşurarea şi 

rezultatele concursului; 

- analizează şi soluţionează petiţiile candidaţilor; 

  - asigură arhivarea documentelor, conform normelor în vigoare.  

 

Art. 168 Comisia de Admitere pe Facultate aduce la cunoştinţa celor interesaţi, prin afişare, 

următoarele date şi informaţii: 

- lista candidaţilor înscrişi, în ordine alfabetică; 

- lista cu repartizarea pe săli a candidaţilor; 

     După susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor: 

- listele cuprinzând candidaţii în ordinea strict descrescătoare a mediilor obţinute 

după susţinerea probei.  

  După soluţionarea contestaţiilor:  
            - listele cuprinzând candidaţii declaraţi „Admis” şi „Respins”. 

           - hotărârea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

 

Art. 169 Documentele de organizare, planificare şi desfăşurare a concursului şi orice alte 

comunicări afişate vor fi ştampilate şi semnate de preşedintele şi secretarul Comisiei de 

Admitere pe Facultate. 

 

Art. 170 Comisia de elaborare a subiectelor este formată din profesori de specialitate din 

cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, secretarul Comisiei de admitere pe 

facultate şi doi membri ai colectivului de informatică. 

 

Art. 171 Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie din profesori de specialitate din 

cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.  

 

Art. 172 O persoană nu poate fi numită să facă parte, în acelaşi timp, din Comisia de 

elaborare a subiectelor şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor. 

 

Art. 173 Conducerea facultăţii va constitui un Secretariat tehnic, cu atribuţii tehnico-

administrative şi de asigurare logistică. Sarcinile acestuia se stabilesc printr-un Plan de măsuri 

întocmit de Decanul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative. 

 

Art. 174 Pentru prelucrarea automată şi evidenţa centralizată a datelor referitoare la concursul 

de admitere, se constituie Colectivul de Informatică, în subordinea Comisiei de Admitere pe 

Facultate. Componenţa nominală a Colectivului de Informatică se stabileşte de Consiliul de 

administraţie, la propunerea facultăţii. 

 

Art. 175 Colectivul de Informatică are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

a) asigură primirea de la Centrul învăţământ frecvenţă redusă şi învăţământ la 

distanţă şi prelucrează baza de date privind candidaţii înscrişi, repartiţia computerizată pe săli 

şi editarea legitimaţiilor de concurs; 

b) întocmeşte listele candidaţilor; 



c) introduce în baza de date şi verifică punctele obţinute de candidaţi la proba scrisă; 

d) editează listele cu candidaţii „Admişi” şi „Respinşi”. 

 

Art. 176 Din comisiile de admitere şi din personalul destinat prelucrării automate şi evidenţei 

centralizate a datelor, nu pot face parte cei care au, printre candidaţi, soţul ori soţia, precum şi 

rude sau afini, până la gradul IV. Persoana cooptată pentru a face parte din aceste 

comisii/colective va semna o declaraţie pe propria răspundere că nu se află în vreuna din 

aceste situaţii. 

 

CAPITOLUL IX 

Dispoziţii finale 

 

Art. 177 În perioada concursului de admitere candidaţii beneficiază de asistenţă medicală de 

urgenţă gratuită. 

 

Art. 178 (1) După afişarea rezultatelor finale ale concursului, secretariatele Comisiilor de 

Admitere pe Facultate separă lucrările candidaţilor declaraţi admişi de cele ale candidaţilor 

respinşi. 

                 (2) După afişarea rezultatelor finale ale concursului, grilelele de răspuns ale 

candidaţilor declaraţi admişi la învăţământul cu frecvenţă se predau Serviciului Management 

Resurse Umane, respectiv Facultăţii de Arhivistică, iar cele ale candidaţilor declaraţi admişi la 

învăţământul cu frecvenţă redusă sau învăţământul la distanţă, se predau Secretariatului 

Centrului învăţământ frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă, pentru a fi introduse în 

dosarele personale ale acestora. 

                (3) Grilelele de răspuns ale candidaţilor declaraţi respinşi se păstrează şi se 

arhivează conform prezentului Regulament. 

 

Art. 179 (1) Toate documentele legate de organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 

se păstrează de comisiile de admitere în încăperi anume destinate. La încheierea concursului 

de admitere, aceste documente se arhivează şi se predau la arhiva Academiei, pe bază de 

proces-verbal şi inventar, de către secretarul Comisiei Centrale de Admitere, respectiv 

secretarii Comisiilor de Admitere pe Facultăţi. 

               (2) Aceste documente se păstrează în arhiva instituţiei, conform legislaţiei 

arhivistice în vigoare. 

 

Art. 180 În termen de 10 (zece) zile de la finalizarea concursului de admitere, Academia va 

prezenta conducerii M.A.I. „Raportul cu privire la organizarea, desfăşurarea şi finalizarea 

concursului de admitere”. 

 

Art. 181 (1) Candidaţii declaraţi admişi vor fi înmatriculaţi, prin Dispoziţia/Decizia 

Rectorului Academiei, în anul I de studii, la facultăţile la care au concurat, până la data 

începerii anului universitar. Data înmatriculării candidaţilor admişi la forma de învăţământ cu 

frecvenţă, la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept”, 

Facultatea de Poliţie, Facultatea Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi, şi la Facultatea 

de Pompieri, va fi anterioară datei începerii Modulului de pregătire militară generală. 

  (2) În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la 

buget au obligaţia să depună în original diploma de bacalaureat şi atestatul de recunoaştere a 

diplomei de bacalaureat, după caz.  

  (3) Totodată, pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii, candidaţii declaraţi admişi, 

cu excepţia celor care au absolvit studiile liceale în anul participării la concursul de admitere, 

trebuie să depună la secretariatul facultăţii la care au concurat, odată cu cererea de 

înmatriculare, dovada achitării, integral sau parţial, a contravalorii studiilor superioare de 

lungă durată, studiilor universitare de licenţă sau echivalente acestora, în situaţia în care au 

beneficiat gratuit de şcolarizare în cadrul unui astfel de program de studii universitare 

finanţate de la bugetul de stat sau, după caz, o declaraţie din care să rezulte că nu au 



beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de 

licenţă sau echivalent. 

 (4) Neprezentarea diplomei/adeverinţei de bacalaureat, în original, precum şi a 

celorlalte documente necesare în vederea înmatriculării, duce la pierderea locului finanaţat de 

la bugetul de stat câştigat prin concurs, precum şi neînmatricularea acestuia în Academie. 

Adeverinţa este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în 

sesiunea anului şcolar 2018 şi cărora nu le-a fost eliberată diploma de bacalaureat. 

(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, 

cu condiţia ca doar pentru un singur program de studii locul să fie subvenţionat de la bugetul 

de stat. 

 

Art. 182 În cazul în care candidatul declarat admis renunţă la locul ocupat prin concurs până 

la data înmatriculării, precum şi în cazul în care acesta nu este înmatriculat în condiţiile art. 

181 alin. (3) şi (4) din prezentul Regulament, locul rămas liber, în limita locurilor scoase 

iniţial la concurs, se ocupă în ordinea strict descrescătoare a mediilor obţinute la concursul de 

admitere cu următorul candidat, de la aceeaşi facultate/program de studiu/specialitate, care are 

media egală sau mai mică decât cea a ultimului admis (dar nu mai mică de 5,00), aplicându-se 

criteriile de departajare prevăzute de prezentul Regulament, în cazul mai multor candidaţi cu 

aceeaşi medie. 

Art. 183 Candidaţii declaraţi admişi, pe locurile cu taxă, au obligaţia să achite taxa, stabilită 

de Senatul Universitar, conform contractului de studii. La plata taxei se eliberează 

documentele contabile justificative care atestă acest lucru. 

     

Art. 184 La cerere, în cel mult 48 de ore de la depunerea acesteia, Serviciul Management 

Resurse Umane va elibera candidatului declarat „Respins” la o probă eliminatorie sau după 

afişarea rezultatelor la proba scrisă, actele de studii depuse la înscriere, în original sau în 

copie legalizată, personal, necondiţionat şi fără perceperea unor taxe, pe baza actelor de 

identitate. 

 

Art. 185 Candidaţii care îşi retrag actele de studii înainte de afişarea rezultatelor finale ale 

fiecărei etape a concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs. 

 

Art. 186 (1) Dosarele candidaţilor declaraţi „Respins” se restituie unităţilor de recrutare, în 

termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea concursului. 

   (2) Dosarele candidaţilor declaraţi „Respins” la învăţământul cu frecvenţă redusă se 

restituie structurilor de resurse umane ale inspectoratelor generale, în termen de cel mult 5 

zile de la finalizarea concursului. 

(3) Dosarele candidaţilor declaraţi “Respins” la Facultatea de Arhivistică se restituie 

candidaţilor de către Secretariatul Facultăţii. 

Art. 187 (1) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea concursului, Serviciul 

Management Resurse Umane trimite listele candidaţilor declaraţi admişi/respinşi şi restituie 

dosarele candidaţilor declaraţi admişi, structurilor de resurse umane de la care le-au primit, în 

vederea completării lor conform ordinelor în vigoare. 

 (2) Pentru candidaţii declaraţi „admis”, unităţile de recrutare vor efectua verificările 

specifice, completarea dosarelor de recrutare şi expedierea acestora la Academia de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”, însoţite de fişele de personal cu propunerea, după caz, de 

înmatriculare/neînmatriculare/exmatriculare în/din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan 

Cuza”, conform ordinelor în vigoare. Dosarele candidaţilor admişi, recrutaţi de structurile 

de resurse umane din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, 

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situaţii 

de Urgenţă şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, vor fi centralizate la nivel de 

Inspectorat General/Administraţie Naţională a Penitenciarelor urmând să fie trimise 

centralizat la Academie.  



 

Art. 188 La desfăşurarea concursului de admitere pot participa, în calitate de observatori, 

reprezentanţi ai M.A.I. şi M.E.N. cu delegaţie aprobată de cei în drept, conform 

competenţelor.  

 

Art. 189 (1) Pe perioada desfăşurării concursului de admitere este interzisă: 

- organizarea de inspecţii, controale, verificări şi alte activităţi care pot perturba 

desfăşurarea acestuia; 

- pătrunderea persoanelor străine sau a celor din Academie, care nu sunt angajate în 

organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, pe bazele sportive, în cabinetele 

medicale, în sălile de concurs, în timpul desfăşurării probelor şi în spaţiile destinate activităţii 

Comisiilor/Secretariatului tehnic general. 

(2) Pe perioada desfăşurării concursului de admitere accesul persoanelor în 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, cu excepţia angajaţilor instituţiei, se va face 

doar cu aprobarea conducerii respectiv rector, prorectori, director general administrativ. 

 

Art. 190 (1) Reprezentanţii mass-media vor avea acces în spaţiile Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza” doar în condiţiile stabilite de Biroul Relaţii Publice şi Cooperare 

Interuniversitară, sub directa coordonare a Direcţiei de Relaţii Publice din M.A.I., în perioada 

şi în spaţiile aprobate de Comisia Centrală de Admitere, astfel încât această activitate să nu 

perturbe desfăşurarea concursului. 

(2) Comunicarea cu mass-media se va realiza prin purtătorul de cuvânt sau o altă 

persoană desemnată de Comisia Centrală de Admitere. 

 
Art. 191 În situaţii deosebite, la propunerea Comisiei Centrale de Admitere, Consiliul de 

Administraţie poate aproba modificări ale datelor de desfăşurare a probelor concursului, pe 

care le vor aduce la cunoştinţa celor interesaţi, în timp util, prin afişare şi prin comunicări la 

structurile de resurse umane care au în sarcină recrutarea candidaţilor. 

 

Art. 192 În cazul apariţiei unei situaţii excepţionale nereglementată în prezentul Regulament, 

se va întocmi un proces-verbal conform modelului din Anexa nr. 13. 

 

Art. 193 Anexele fac parte integrantă din prezentul Regulament.  

 

Art. 194 Prezentul regulament va fi postat pe pagina de internet a Academiei. 

 

  

Regulamentul a fost dezbătut, modificat şi aprobat în şedinţele Senatului Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza” din datele de 22.01.2018  și  31.01.2018. 

 

                                               

 

AVIZAT 

MODIFICĂRI, 

                                                                                 în şedinţa Consiliului de Administraţie 

                                                                                                       din data de 30.01.201 

 PREŞEDINTELE SENATULUI,                                          PREŞEDINTE CONSILIU 

                     Comisar-şef de poliţie                                                     Comisar-şef de pol 

Conf. univ. dr. IGNAT DRAGOŞ -ANDREI                 Prof. univ. dr. Adrian IACOB                

                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                    



     ANEXA NR. 1 

 

          CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 
 

   

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE – SPECIALIZAREA 

„DREPT”, FACULTATEA DE POLIŢIE, FACULTATEA POLIŢIE DE FRONTIERĂ, 

FACULTATEA DE JANDARMI 

Forma de învăţământ „cu frecvenţă” sau „cu frecvenţă redusă” 

 

 

PERIOADA DE CONCURS: 31.07-24.08.2018  

 

Înscrierea candidaţilor 31.07 (Facultatea de Poliție și OSP – 

Frecvență redusă)-  01.08.2018 (celelalte 

facultăți), orele 8
00

-16
00

 

 

Etapa I – eliminatorie 

 

03.08-13.08.2018 – conform graficului 

Afişarea listei candidaţilor admişi pentru 

susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora 

pe serii de concurs şi săli 

 

14.08.2018 

Etapa a II-a – Susţinerea probelor scrise 16.08-19.08.2018, începând cu ora 09.00 

Afişarea rezultatelor provizorii la probele 

scrise 

20.08-21.08.2018  

Depunerea contestaţiilor la probele scrise 21.08-22.08.2018 

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea 

rezultatelor finale  

23.08.2018 

Prezentarea candidaţilor declaraţi ”admis” în 

vederea efectuării măsurătorilor pentru 

uniformă 

24.08.2018 

 

 

 

FACULTATEA DE POMPIERI 

forma de învăţământ „cu frecvenţă” 

 

PERIOADA DE CONCURS: 01.08.07-24.08.2018 

 

Înscrierea candidaţilor 01.08.2018, orele 8
00

-16
00

 

Etapa I – eliminatorie 03.08-05.08.2018 – conform graficului 

Afişarea listei candidaţilor admişi pentru 

susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora 

pe serii de concurs şi săli 

08.08.2018 

Etapa a II-a – Susţinerea probelor scrise În intervalul 16.08 -19.08.2018, începând cu 

ora 09.00, conform graficului anunțat 

Afişarea rezultatelor provizorii la probele 

scrise 

20.08-21.08.2018 

Depunerea contestaţiilor la probele scrise 21.08-22.08.2018 

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea 

rezultatelor finale  

23.08.2018 

Prezentarea candidaţilor declaraţi ”admis” în 

vederea efectuării măsurătorilor pentru 

uniformă 

24.08.2018 

   

 



 

FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ 

forma de învăţământ „cu frecvenţă” 

 

PERIOADA DE CONCURS: 31.07 – 23.08.2018 

 

Înscrierea candidaţilor şi vizita medicală 31.07 – 04.08.2018, orele 8
00

-15
00

 

Testarea psihologică 06.08.2018 

Afișarea rezultatelor la testarea psihologică 

 

Depunerea contestațiilor la testarea psihologică 

 

Soluționarea contestațiilor la testarea psihologică 

 

Afişarea rezultatelor finale la testarea 

psihologică 

 

Afişarea listei candidaţilor declarați ”admis”  

pentru susţinerea probei scrise şi repartiţia 

acestora pe săli 

09.08.2018 

10.08.2018 

 

13.08-14.08.2018 

14.08.2018 

 

14.08.2018 

 

Susţinerea probei scrise (90 minute) 16.08-17.08.2018 

Afişarea rezultatelor provizorii la probele scrise 20.08-21.08.2018  

Depunerea contestaţiilor la probele scrise 21.08-22.08.2018 

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea 

rezultatelor finale  

23.08.2018 

 

 

 

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE 

– specializarea „ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ”, forma de învăţământ „cu 

frecvenţă” 

 

 

 

PERIOADA DE CONCURS: 21.08-30.08.2018 

 

 

Înscrierea candidaţilor  21.08-27.08.2018, orele 8
00

-15
00

(Sâmbăta 

și Duminica, între orele 09-14) 

Aprecierea candidaţilor pe baza notelor 

înregistrate în actele/documentele depuse la 

dosarele de concurs 

28.08.2018    

Afişarea rezultatelor  28.08.2018 – orele 14 

Depunerea contestaţiilor 28.08-29.08.2018 – orele 14 

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea 

rezultatelor finale  

30.08.2018 – orele 15 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE 

 – specializarea „DREPT”, forma de învăţământ „la distanţă” 

 

 

 

PERIOADA DE CONCURS: 04.09.-23.09.2018 

 

 

Înscrierea candidaţilor  04.09-18.09.2018, orele 8
00

-15
00

 

Susţinerea probelor scrise 21.09.2018    

Afişarea rezultatelor provizorii 22.09.2018   

Depunerea contestaţiilor 22.09.-23.09.2018  

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea 

rezultatelor finale  

23.09.2018 

 

 

 

 

                                                     



 ANEXA NR. 2 

 

 

 

 

MODEL LEGITIMAŢIE CANDIDAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

             MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

          Academia de Poliţie  „Alexandru Ioan Cuza” 

Facultatea de …………... 

 

LEGITIMAŢIE DE CANDIDAT 

la concursul de admitere – Sesiunea 2018 
 

 

MARINESCU N. CIPRIAN-ADRIAN  

 

Alte elemente de identificare/organizare 

(grupă/program studii etc.) 

 

Data:                                Semnătura, 
 



                                                                                                             ANEXA NR. 3 
INSTRUCTAJ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 

CONCURSULUI DE ADMITERE 

I. Reguli de acces în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pe durata 

concursului de admitere 

- Accesul candidaţilor pentru susţinerea probelor din etapa I şi a II-a se face numai pe 

baza actului de identitate şi a legitimaţiei de concurs.  

- Accesul persoanelor care îl însoţesc pe candidat este permis doar la susţinerea probei 

de evaluare a performanței fizice, numai pe baza actului de identitate şi în limita a cel mult 

doi însoţitori pentru fiecare candidat. 

II. Participarea la etapa I a concursului de admitere – probele eliminatorii 

- Probele eliminatorii se desfăşoară potrivit graficului de concurs.  

- Prezentarea candidaţilor pentru susţinerea probelor eliminatorii se va face cu o oră 

înainte de începerea acestora, potrivit graficului de desfăşurare. 

- Pentru susţinerea probelor de evaluare a performanței fizice, candidaţii se vor prezenta 

cu echipamentul sportiv necesar. Candidaţii nu pot susţine proba cu pantofi de sport cu 

crampoane sau cuie. 

- La probele eliminatorii nu se admit contestaţii sau vizionări ale casetelor prin care se 

asigură înregistrarea video a concursului. 

III. Participarea la etapa a II-a a concursului de admitere – proba de evaluare a 

cunoştinţelor 

- Proba se desfăşoară la datele menţionate în Calendarul de concurs, între orele 09.00-

13.00. Candidaţii se vor prezenta pentru susţinerea probei scrise până la ora 07.50, în ziua 

planificată, în ţinută decentă. 

- Listele cu repartizarea pe serii şi în sălile de concurs a candidaţilor pentru susţinerea 

probei de evaluare a cunoştinţelor se afişează la avizierul Academiei şi la intrările în sălile de 

concurs cu cel puţin o zi înaintea începerii probei. 

- Proba constă în rezolvarea unui test-grilă la disciplinele: Istorie, Limba română şi 

Limba străină pentru care a optat candidatul. 

- Se interzice intrarea în sala de concurs cu aparatură electronică, telefoane mobile, 

materiale scrise (cărţi, caiete, însemnări etc.), precum şi cu orice alte materiale care ar putea 

servi la rezolvarea subiectelor. 

- Se interzice folosirea unor instrumente de calcul (rigle, calculatoare etc.) sau a altor 

coli de hârtie pentru ciorne decât cele ştampilate. 

- Pentru redactarea răspunsurilor se vor folosi numai stilouri sau pixuri cu cerneală 

sau pastă de culoare albastră. 

- Frauda sau tentativa de fraudă se constată de responsabilul de sală sau oricare dintre 

membrii personalului de supraveghere şi atrage eliminarea din concurs a candidatului în 

cauză. 

- Se consideră tentativă de fraudă şi intenţia candidatului de a comunica cu ceilalţi 

participanţi în concurs. 

- Pentru orice nelămurire candidatul este obligat să se adreseze doar responsabilului 

de sală/corector 1 sau personalului destinat cu supravegherea şi corectarea lucrărilor. 

IV. Alte date 

- Părăsirea de către candidat a locului de desfăşurare a oricărei probe de concurs, înainte 

de încheierea acesteia, atrage eliminarea din concurs. 

- Concursul de admitere se desfăşoară şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 319/2006 

a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă şi a H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii  

nr. 319/2006. 

- Informaţii suplimentare privind concursul de admitere pot fi accesate pe site-ul 

instituţiei: www.academiadepolitie.ro 

 

 

VĂ DORIM SUCCES! 

http://www.academiadepolitie.ro/


 

                                                                                                   ANEXA NR. 4 

 

INSTRUCTAJ PRIVIND PROBA SCRISĂ ŞI MODUL DE 

COMPLETARE A GRILEI DE RĂSPUNS 

 

 

1. Candidaţii au obligativitatea de a marca o singură variantă de răspuns pentru 

fiecare întrebare din grilă. 

2. Fiecare întrebare are doar un răspuns corect. 

3. Varianta de răspuns considerată corectă se va marca cu un ,,X” ce va uni pe 

diagonală colţurile pătratului respectiv (din colţul stânga sus până la colţul 

din dreapta jos, respectiv din colţul stânga jos până în colţul din dreapta sus), 

în timp ce celelalte căsuţe de răspuns se barează cu o linie orizontală 

continuă, fără a depăşi pătratul respectiv, conform modelului de mai jos. 

                                                          
 

 

4. Un răspuns poate fi anulat în următoarele situaţii: 

a. O întrebare fără niciun răspuns marcat se va anula (exemplul de mai 

jos): 
 

Nr a 

 

b 
 

c 
 

d 

1   

 

  
 

  
 

  
 

b. O întrebare la care au fost marcate mai multe răspunsuri, respectiv 

mai multe  

,,X”-uri, se va anula (exemplul de mai jos): 
 

 
 

         c.O întrebare care nu are barate cu linie orizontală continuă toate 

căsuţele, cu excepţia căsuţei unde se află ,,X-ul”, răspunsul considerat corect, 

se va anula (exemplu de mai jos); 

 

 
 

          d.O întrebare care are depăşit pătratul cu linia orizontală continuă sau 

,,X-ul” se va anula (exemplele de mai jos). 
 

  

  



 

 

 
 

5. Anularea răspunsului se face prin tăiere cu o linie orizontală de culoare roşie, 

iar în dreptul răspunsului anulat candidatul semnează pentru conformitate. 

 
6. Pentru ca un răspuns să fie considerat corect trebuie să conţină un singur X, 

iar celelalte trei căsuţe să fie barate cu o linie orizontală aşa cum apare în 

exemplele de mai jos. 

  

 

 

 

             
 

 

7. Punctele se stabilesc prin simpla numărare a ,,X”-urilor înscrise la 

răspunsurile corecte. 

8. Candidaţii care doresc să-şi transcrie lucrările pot face acest lucru numai în 

limita timpului stabilit pentru desfăşurarea probei, iar ultima imprimată 

pentru transcrierea lucrării se va înmâna cel târziu cu 15 minute înainte de 

expirarea timpului alocat probei scrise; în acest scop, celor în cauză li se 

distribuie imprimate noi, iar cele folosite iniţial se anulează, sub semnătura 

responsabilului de sală/corector 1 şi a candidatului; imprimatele anulate se 

predau responsabilului de sală la predarea lucrării. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             

ANEXA NR. 5 

 

NORME DE SIGURANŢĂ PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA 

ÎN MUNCĂ CE TREBUIE RESPECTATE DE CĂTRE CANDIDAŢI, PE 

TIMPUL DESFĂŞURĂRII PROBELOR CONCURSULUI DE 

ADMITERE – 2018,  

LA ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” 
                                      

                   

Pentru evitarea oricăror incidente sau accidente în urma accesului în unitate, este necesară 

respectarea următoarelor norme de securitate şi sănătate în muncă şi siguranţa circulaţiei 

interne: 

 

      1. În incinta instituţiei, deplasarea se face cu atenţie numai pe căile de acces special 

amenajate; 

      2. Deplasarea se va face doar în locul în care se desfăşoară proba de concurs!  

      3. Se interzice trecerea prin spaţiile verzi sau zone neamenajate; 

      4. Traversarea căilor de circulaţie se va efectua, după asigurarea că nu există autovehicule 

care se deplasează în apropiere, numai prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje. Când 

acestea lipsesc, traversarea se va efectua cu atenţie sporită; 

      5.  Se vor respecta regulile de acces şi de securitate în zonele în care se desfășoară 

concursul! 

      6. Orice deplasare dintr-o încăpere în alta se va efectua atent, cu faţa înainte; 

      7. Circulaţia pe scări se va efectua numai pe partea dreaptă, se va merge încet, în şir 

simplu, unul după altul, iar sprijinul se va face cu mâna curentă. Pe timpul deplasării nu se vor 

efectua alte activităţi ce abat atenţia de la deplasare şi pot genera accidente; 

      8. Se vor respecta regulile de securitate şi sănătate în muncă, cu caracter general, 

aplicabile oricărui loc de muncă! 

      9. Este interzisă utilizarea vreunui dispozitiv sau aparat din baza sportivă, în alte situații 

decât în prezenţa unui cadru didactic! 

    10. Sunt interzise deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a aparatelor sau 

dispozitivelor cu care îşi desfăşoară activitatea personalul instituţiei! 

    11. Este interzisă executarea oricărei activităţi sau sarcini de lucru, chiar și la solicitarea 

vreunui angajat al instituţiei noastre!  

    12. Fumatul este permis doar în locurile special amenajate! 

    13. Probele sportive se vor executa în ţinuta sportivă adaptată fiecărei discipline şi probe 

potrivit anotimpului şi condiţiilor meteorologice; 

   14. Probele sportive încep numai în prezenta profesorilor examinatori şi după efectuarea 

încălzirii; 

   15. Pe timpul probelor sportive este interzis portul obiectelor de orice natură (lanţuri, cercei 

mari, inele ceasuri, telefoane mobile etc.), care pot constitui surse de accidentare; 

   16. În timpul probelor sportive este interzis consumul gumei de mestecat şi alimentelor; 

   17. Continuarea executării exerciţiilor după încheierea probelor sportive este interzisă; 

   18. Este interzis consumul de medicamente şi substanţe dopante care pot modifica 

performanţele motrice şi pot determina alterarea stării de sănătate fizică şi psihică, precum şi 

creşterea riscului producerii de accidente. 
 

 

 

 

 

 

 

  RESPONSABIL CU ACTIVITATEA  

DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, 

 



                                                                                                                                                 

ANEXA NR. 6 

 

PROBELE ŞI BAREMELE 
 pentru evaluare a performanței fizice a candidaţilor la admiterea în instituţiile de 

învăţământ proprii, cât şi în cele ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc 

specialişti pentru nevoile  

Ministerului Afacerilor Interne 

 

TRASEU PRACTIC APLICATIV (potrivit schiței anexate), conform OMAI  nr. 140/2016 

privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului 

Afacerilor Interne (denumit Ordin)  

 

 

 
 

Proba, normele și baremele 

pentru evaluarea performanței fizice a candidaţilor la admiterea în instituţiile de 

învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, precum şi ale candidaţilor 

recrutaţi în în vederea ocupării prin concurs a posturilor vacante 

 

I. Prevederi generale cu privire la organizarea probei de evaluare a performanței fizice 

1. Evaluarea performanței fizice a candidaților constă în parcurgerea traseului practic-

aplicativ. 

2. Proba se execută în ţinută sportivă decentă adecvată anotimpului (pantofi de sport, 

tricou, pantaloni scurţi sau trening). 

3. Este declarat „promovat” candidatul care îndeplineşte baremul minim de 2’25”. 

Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul acordat („promovat”, „nepromovat”) se 

consemnează în tabelul prevăzut în anexa nr. 27 la ordin. 

4. Pentru evaluarea performanței fizice a candidaţilor, indiferent de cauze/motive, nu se 

admit reexaminări, repetări sau contestaţii. 



5. Abandonul, accidentarea sau neîndeplinirea bremului minim duce la eliminarea 

candidatului din concurs şi declararea acestuia „nepromovat”. Trecerea de la alergare la mers 

a candidaţilor nu se consideră abandon. 

     6. Instructajul privind normele de securitate şi sănătate în muncă se face de către lucrătorul 

desemnat sau de un membru al comisiei/subcomisiei desemnat în acest sens, înainte de 

începerea probei, pe bază de semnătură. 

     7. Candidaţii sunt răspunzători de eventualele accidentări pe timpul desfăşurării probei, 

datorate nerespectării normelor prelucrate sau a execuţiilor greşite. 

     8. Pregătirea organismului pentru efort şi influenţarea selectivă a aparatului locomotor se 

desfăşoară individual, în spaţiul destinat acestei activităţi, altul decât cel de desfăşurare a 

probei. 

    9. Înaintea parcurgerii traseului practic aplicativ, unul dintre evaluatori prezintă 

candidaţilor elementele, modul de execuţie a acestora, restricţiile, penalizările, precum şi 

procedura de apreciere/măsurare. 

10. Pe timpul desfăşurării probei, supravegherea medicală în vederea acordării primului ajutor 

în caz de nevoie este obligatorie și se asigură gratuit. 

11. Rezultatele obținute se aduc la cunoștința candidaților, la finalul probei, pe bază de 

semnătură. 

Notă: În cazul în care condiţiile meteo împiedică organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 

evaluare a performanței fizice (pe timpul ploilor torenţiale, pe timp de ceaţă, la temperaturi de 

peste +30°C sau sub 0°C, ori în alte condiţii de natură să favorizeze producerea de accidente), 

acestea se desfăşoară în sala de sport. 

Desfășurarea probei se poate amâna, la propunerea comisiei, cu acordul președintelui 

comisiei, până la momentul când proba se poate desfășura în condiții normale. Candidații vor 

fi anunțați de modificările care pot să apară. 

II. Organizarea şi desfăşurarea probei „traseu practic-aplicativ” 

 

A. Precizări generale referitoare la proba traseu practic-aplicativ 

 

1. Candidaţii trebuie să parcurgă în întregime traseul practic-aplicativ şi elementele care îl 

compun şi să abordeze obligatoriu toate obstacolele, în ordinea stabilită, conform schiţei de 

mai jos. Parcurgerea unui obstacol în alt mod decât cel descris, duce la penalizarea cu 3 (trei) 

secunde/obstacol a candidatului, la final penalizările acumulate fiind consemnate în tabelul 

prevăzut în anexa nr. 27 la ordin şi adunate la timpul realizat. În situaţia în care candidatul nu 

parcurge un obstacol va fi declarat „nepromovat”. 

2. În situaţia constituirii mai multor subcomisii, suprafaţa şi condiţiile de amenajare şi 

desfăşurare a traseelor practic-aplicative vor fi identice. 

3. Fiecare candidat parcurge traseul aplicativ în prezenţa a cel puţin 2 candidaţi martori. 

 

B. Descrierea elementelor care compun traseul practic-aplicativ, a algoritmului de 

desfăşurare şi a modului de evaluare a execuţiei: 

 

1. Săritura în lungime de pe loc (obstacolul nr. 1): 

 

De la linia de START, la semnalul evaluatorului, candidatul execută săritura în lungime de pe 

loc, în spaţiul delimitat. În situaţia în care se calcă linia de start, se depăşeşte lateral spaţiul 

delimitat sau nu este îndeplinit baremul minim obligatoriu, candidatul va fi penalizat cu 3 

(trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză să execute săritura este declarat 

„nepromovat”. 

Cronometrarea începe la prima mişcare a candidatului. Barem minim: 1,80 metri. 

 

2. Alergare 18 metri. 

 

3. Ocolire jalon. 



 

4. Alergare 8 metri. 

 

5. Trecerea prin pas sărit peste saltea (obstacolul nr. 2): 

 

După executarea săriturii în lungime de pe loc, de la locul de aterizare, se continuă cu 

alergare, trecerea prin pas sărit peste saltea după trecerea peste obstacol în mod corect. În 

situaţia în care, pe timpul alergării, se ating marginile saltelei, candidatul va fi penalizat cu 3 

(trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză să execute săritura sau ocolește obstacolul 

este declarat „nepromovat”. 

Caracteristici tehnice ale saltelei: lungime = 2 m, lăţime = 1 m, grosime = 3-5 cm. 

 

6. Alergare 10 metri. 

 

7. Ocolire jalon. 

 

8. Alergare 4 metri. 

 

9. Două rostogoliri succesive înainte (obstacolul nr. 3): 

 

Din alergare, candidatul va executa 2 (două) rostogoliri succesive înainte. În situaţia în care, 

pe timpul execuţiei, se depăşeşte spaţiul saltelelor cu întreg corpul, candidatul va fi penalizat 

cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză executarea rostogolirilor sau ocolește 

obstacolul este declarat „nepromovat”. 

Caracteristici tehnice ale sectorului: lungime = 4 m, lăţime = 1 m. 

 

10. Alergare 5 metri. 

 

11. Deplasarea în echilibru pe banca de gimnastică cu transport de greutăţi (obstacolul nr. 

4): 

Se execută ridicarea celor 2 (două) greutăţi de câte 5 kilograme fiecare, depozitate în faţa 

băncii de gimnastică la 0,50 metri, urcarea pe banca de gimnastică, deplasarea în echilibru cu 

transportul simultan al greutăţilor, coborârea şi depozitarea greutăţilor pe sol. În situaţia în 

care, pe timpul execuţiei, candidatul atinge solul, scapă una din greutăţi sau pe ambele, va fi 

penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză executarea deplasării sau 

transportul de greutăți pe tot parcursul este declarat „nepromovat”. 

Caracteristici tehnice ale băncii de gimnastică: lungime = 4 m, lăţime = 0,25 m, înălţimea de 

la sol în partea superioară = 0,30 m. 

 

12. Alergare 2 metri. 

 

13. Ocolire jalon. 

 

14. Alergare 20 de metri. 

 

15. Ocolire jalon. 

 

16. Deplasare între şicane (obstacolul nr. 5): 

 

Candidatul se deplasează fără a avea dreptul de a se sprijini pe jaloane. În situaţia în care, pe 

timpul execuţiei, candidatul se dezechilibrează şi cade, acesta va continua parcursul, fără a fi 

penalizat. În situaţia în care candidatul refuză să parcurgă distanța precizată este declarat 

„nepromovat”. 

Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 10 m, lăţimea culoarului = 1,20 m, jaloane 



tip con, din polietilenă. Toată lungimea şi lăţimea obstacolului va fi delimitată vizibil astfel 

încât candidatul să parcurgă întreaga distanţă. 

 

17. Ocolire jalon. 

 

18. Alergare 10 metri. 

 

19. Săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică (obstacolul nr. 6): 

 

Din alergare, candidatul va executa bătaia pe ambele picioare, sprijin pe obstacol cu ambele 

mâini şi săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică. Abordarea obstacolului 

presupune cel puţin urcarea pe aparat, traversarea acestuia şi coborârea pe la capătul depărtat. 

Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris, duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a 

candidatului. În situaţia în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocolește 

obstacolul este declarat „nepromovat”. 

Caracteristici tehnice ale obstacolului: înălţime capră de gimnastică = 1,20 m. La acest 

obstacol nu se vor folosi trambuline elastice. 

 

20. Alergare 2 metri. 

 

21. Ocolire jalon. 

 

22. Alergare 2 metri. 

 

23. Trecerea pe sub un obstacol marcat (obstacolul nr. 7): 

Din alergare, candidatul se deplasează pe sub un obstacol marcat, acoperit şi închis la 

ieşire. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris, duce la penalizarea cu 3 (trei) 

secunde a candidatului. În situaţia în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau 

ocolește obstacolul este declarat „nepromovat”. 

Caracteristici tehnice ale obstacolului: lăţime = 1 m, înălţime = 0,80 m, lungime = 4 m. 

 

24. Alergare 4 metri. 

 

25. Escaladarea unei lăzi de gimnastică (obstacolul nr. 8): 

 

Din alergare, candidatul execută escaladarea obstacolului aşezat transversal pe direcţia de 

deplasare, printr-un procedeu la alegere. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris, 

duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. În situaţia în care candidatul refuză 

parcurgerea obstacolului sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat”. 

 

Caracteristici tehnice ale lăzii de gimnastică: lungime = 1,60 m, lăţimea părţii superioare = 

0,40 m, înălţime = 1,20 m. La acest obstacol nu se vor folosi trambuline elastice şi saltele de 

gimnastică. 

 

26. Alergare 4 metri. 

 

27. Ocolire Jalon. 

 

28 Alergare 10 metri. 

 

29. Transportul unui manechin prin târâre (obstacolul nr. 9): 

 

Din alergare, candidatul execută priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini. 

Transportul manechinului pe distanţa de deplasare se face cu spatele, picioarele manechinului 

trebuind să depăşească în mod obligatoriu linia de sosire. În situaţia în care candidatul trece 



linia de sosire fără manechin este declarat „nepromovat”. 

Caracteristici tehnice ale obstacolului: distanţa de parcurs = 10 m, înălţimea manechinului = 

1,60 m, lăţimea umerilor manechinului = 0,60 m, greutatea manechinului = 40 kg. 

 

30. Ocolire jalon. 

31. Aruncarea mingii de handbal de pe loc la ţintă (obstacolul nr. 10): 

Candidaţii se vor opri în faţa pragului dispus transversal pe direcţia de aruncare şi vor 

arunca la ţinta aflată la 7 (șapte) metri, prin procedeul azvârlire, cu o singură mână, una 

dintre cele 2 mingi de handbal avute la dispoziţie. O aruncare este considerată reuşită dacă 

mingea a atins ţinta, cu condiţia să nu fi atins solul înainte de ţintă. Fiecare candidat are 

dreptul la două încercări, a doua încercare executându-se doar în situaţia în care prima 

aruncare este nereuşită. În situaţia în care, la prima aruncare, mingea nu atinge ţinta, 

atinge solul înainte de ţintă, este scăpată spre înainte/înapoi, cu depăşirea pragului care 

delimitează sectorul de aruncare, candidatul se va opri la semnalul acustic (fluier) al 

supraveghetorului de traseu şi mai are dreptul la o singură aruncare. Dacă şi la următoarea 

încercare va repeta una din situaţiile prevăzute anterior, candidatul va fi penalizat cu 3 

(trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocolește 

obstacolul este declarat „nepromovat”. 

Caracteristici tehnice ale liniei de aruncare: lungime = 1,20 m, lăţimea = 0,10 m. Ţinta 

este dispusă la o distanţă de 7 metri de prag (linia de aruncare). Caracteristici tehnice ale 

ţintei: lungime = 1 m, lăţimea = 1 m, dispusă la 1 m de sol (măsurată de la sol până la 

baza inferioară, fixă). 

Pentru aruncare se vor utiliza 2 (două) mingi de handbal, tip 3. 

31. Alergare 20 metri. 

33. Navetă 10 repetări x 20 de metri cu transport de jaloane (obstacolul nr. 11): 

Din alergare, candidatul ridică un jalon și aleargă cu acesta până la o linie aflată la 20 de metri 

distanţă, depune jalonul și preia un alt jalon de culoare diferită și revine în alergare 20 de 

metri. Se efectuează 5 cicluri dus-întors. 

În situaţia în care, pe timpul execuţiei, candidatul se dezechilibrează şi cade, acesta va 

continua parcursul, fără a fi penalizat. În situația neschimbării culorii în mod succesiv după 

parcurgerea fiecărei distanțe de 20 de metri, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În 

situaţia în care candidatul refuză să parcurgă distanța precizată sau trece linia de sosire fără 

jalon, este declarat „nepromovat”. 

Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 20 m, lăţimea culoarului = 1,00 m, 10 

jaloane tip con, din polietilenă, având 2 culori diferite în proporții egale (ex.:5 de culoare 

roșie, 5 de culoare verde), distribuite câte 5 din aceeași culoare la fiecare dintre cele două 

capete ale culoarului. Toată lungimea şi lăţimea obstacolului va fi delimitată vizibil astfel 

încât candidatul să parcurgă întreaga distanţă. 

Pentru ca traseul practic-aplicativ să poată fi parcurs de 2 candidați, obstacolul nr. 11 se 

amenajează de două ori, pe două culoare distincte. 

34. Sosire. 

 

                                                                                                                                                



          ANEXA 7 
PROBELE ŞI BAREMELE 

pentru evaluarea performanţei fizice pentru candidaţii la concursurile 

pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal 

militar pentru nevoile MAI, pe locurile destinate formării iniţiale a 

personalului militar al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, 

precum şi pentru ocuparea posturilor vacante din statele de organizare ale 

Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi ale unităţilor 

subordonate acestuia, prevăzute a fi încadrate cu personal militar 
 

TRASEU PRACTIC APLICATIV (potrivit schiței anexate),, conform  OMAI nr. 177/2016 

privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului 

Afacerilor Interne; 

 
    (Anexa nr. 3

2
 la Ordinul nr. 177/2016) 

 

 
 

    I. Prevederi generale cu privire la organizarea probei de evaluare a 

performanţei fizice a candidaţilor 
    Evaluarea performanţei fizice se realizează prin susţinerea probei unice 

"traseu practic-aplicativ", cu caracter eliminatoriu. 

 

    II. Organizarea şi desfăşurarea probei 
    Precizări generale referitoare la proba "traseu practic-aplicativ" 

    Desfăşurarea probei: 

    1. Candidaţii trebuie să parcurgă în întregime traseul practic-aplicativ şi 

elementele care îl compun şi să abordeze obligatoriu toate segmentele, în 

ordinea stabilită, conform schiţei de mai sus). Parcurgerea unui segment, în alt 

mod decât cel descris, duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde/segment a 

candidatului, la final penalizările acumulate fiind consemnate în tabelul prevăzut 

în anexa nr. 28 la ordin şi adunate la timpul cronometrat. 



    Refuzul parcurgerii unui segment de către un candidat duce la eliminarea 

acestuia din concurs, fapt ce se consemnează în tabelul prevăzut în anexa nr. 28 

la ordin. 

    2. Traseul aplicativ va fi amenajat prin grija organizatorului, iar, în situaţia 

constituirii mai multor subcomisii de concurs, suprafaţa şi condiţiile de 

amenajare şi desfăşurare a traseelor practic-aplicative vor fi identice. 

    3. Fiecare candidat parcurge traseul aplicativ în prezenţa a cel puţin doi 

martori din rândul candidaţilor. 

    NOTĂ: 

    În cazul în care condiţiile meteorologice împiedică organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor de evaluare a performanţei fizice (pe timpul ploilor 

torenţiale, pe timp de ceaţă, la temperaturi de peste +30°C sau sub 0°C ori în alte 

condiţii de natură să favorizeze producerea de accidente), acestea se desfăşoară 

în sala de sport. 

    Desfăşurarea probei se poate amâna, la propunerea comisiei, cu acordul 

preşedintelui comisiei, până la momentul când proba se poate desfăşura în 

condiţii normale. Candidaţii vor fi anunţaţi de modificările care pot să apară. 

    Descrierea elementelor ce compun traseul practic-aplicativ, a algoritmului de 

desfăşurare şi a modului de evaluare a execuţiei: 

    Segmentul nr. 1: Alergare (până la limita de 20 de metri) 

    De la linia de START, la semnalul evaluatorului, candidatul porneşte 

alergarea de viteză cu start din picioare. 

    Cronometrarea începe la prima mişcare a candidatului. 

    Segmentul nr. 2: Ridicarea a 2 (două) greutăţi de pe sol, urcarea pe banca de 

gimnastică şi deplasarea în echilibru cu transportul simultan al greutăţilor, 

coborârea şi amplasarea greutăţilor pe sol, continuarea alergării 2 metri 

    Lungimea acestui segment va fi de 10 metri, diferenţa fiind determinată de 

întoarcerile de la capetele culoarelor. 

    Se execută ridicarea celor 2 (două) greutăţi/gantere de câte 5 kilograme 

fiecare, amplasate într-un loc marcat, situat la distanţa de 20 metri de la linia de 

start şi 50 cm faţă de prima bancă de gimnastică şi se continuă deplasarea cu 

transport de greutăţi pe ansamblul de două bănci de gimnastică, aşezate una în 

continuarea celeilalte, coborârea şi amplasarea greutăţilor pe sol în spaţiul 

marcat şi se continuă alergarea. 

    În situaţia în care, pe timpul execuţiei, candidatul se dezechilibrează şi cade 

de pe bancă, scapă una din greutăţi sau pe ambele, va fi penalizat cu 3 (trei) 

secunde pentru fiecare greşeală. 

    În situaţia în care candidatul cade de pe bancă, acesta va urca pe bancă la 

poziţia în care a părăsit-o şi continuă proba. 

    În situaţia în care candidatul scapă una sau ambele greutăţi, acesta va fi 

obligat să ridice greutatea/greutăţile şi să continue parcurgerea segmentului 

urcând pe bancă în poziţia la care a scăpat greutăţile. În această situaţia 

coborârea de pe bancă nu se penalizează. 

    Caracteristici tehnice ale ansamblului de bănci de gimnastică: lungime = 6 m, 

lăţime = 0,26 m, înălţimea de la sol la partea superioară = 0,33 m; 

    Segmentul nr. 3: Deplasare prin "aparatul de trecere prin spaţii înguste" şi 

revenirea candidatului în poziţie de alergare (2 metri) 



    Din alergare, candidatul se apleacă şi se deplasează pe sub un obstacol 

marcat, printr-un procedeu la alegere. După executarea trecerii prin obstacol, 

concurentul se ridică, având la dispoziţie 2 metri pentru a reveni cu poziţia 

corpului la normal şi să continue traseul. 

    Caracteristici tehnice ale obstacolului: lăţime = 0,70 m, înălţime = 0,70 m, 

lungime = 5,4 m. 

    Suprafaţa solului de sub aparat trebuie să fie netedă, obstacolul va fi acoperit 

cu o foaie de cort, obturând vizibilitatea în timpul execuţiei. 

    Segmentul nr. 4: Deplasare între şicane 

    Candidatul se deplasează, fără a avea dreptul de a se sprijini pe jaloane. În 

situaţia în care, pe timpul execuţiei, candidatul se dezechilibrează şi cade, acesta 

va continua parcursul, fără a fi penalizat. 

    Caracteristici tehnice ale segmentului: lungime = 3 x 10 m, lăţimea culoarului 

= 1,20 m, jaloane tip con, din polietilenă. Toată lungimea şi lăţimea obstacolului 

va fi delimitată vizibil, astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanţă. 

    Segmentul nr. 5: Escaladarea/Trecerea peste calul de gimnastică de 1,10 m 

    Din alergare, candidatul execută escaladarea/trecerea obstacolului aşezat 

transversal pe direcţia de deplasare, printr-un procedeu la alegere. După 

executarea trecerii peste calul de gimnastică, de la locul de aterizare, se continuă 

traseul cu alergare 10 metri. 

    Ocolirea prin lateral sau pe sub a obstacolului duce la declararea candidatului 

"NEPROMOVAT" şi consemnarea în tabelul prevăzut în anexa nr. 28 la ordin. 

Stilul de escaladare/trecere este la alegerea executantului. 

    Caracteristici tehnice ale calului de gimnastică: lungime = 1,55 m, lăţimea 

părţii superioare = 0,30 m, înălţime = 1,10 m. 

    Lungimea acestui segment va fi de 10 metri, distanţa parcursă la întoarcerea 

de la capătul culoarului fiind inclusă în distanţa segmentului. 

    Segmentul nr. 6: Săritură din alergare peste un obstacol marcat şi alergare 5 

metri pe direcţia oblic înainte 

    Din alergare se execută trecerea prin pas sărit peste obstacol în mod corect şi 

se continuă alergarea. În situaţia în care, pe timpul alergării, se ating marginile 

superioare ale obstacolului, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. 

    Caracteristici tehnice ale obstacolului: gard cu lungime = 2 m, lăţimea părţii 

superioare = 10 cm, înălţime = 70 cm. 

    Segmentul nr. 7: Escaladarea unei scări poziţionate în unghi de înclinare faţă 

de verticală de 30° şi coborârea de pe scară, sprijinită de perete, şi continuarea 

alergării pe distanţa de 5 metri (pe direcţia oblic) 

    Scara este sprijinită de perete, iar alergarea se va executa pe direcţia de 

deplasare, oblic, astfel încât să fie respectată distanţa de 5 metri până la scară şi 

5 metri după ce se coboară treptele. 

    Urcarea şi coborârea pe/de pe scară se fac treaptă cu treaptă, 5 trepte, la a 

cincea treaptă candidatul se va poziţiona cu ambele picioare pe treaptă după care 

va începe coborârea, iar apoi se continuă alergarea, conform traseului marcat. 

    Dacă candidatul atinge solul înainte de a coborî cele 5 trepte, va fi penalizat 

cu 3 (trei) secunde. 

    Segmentul nr. 8: Alergare cu schimbări de direcţie pe un segment de 5 metri, 

mutarea a 2 stingătoare P6, dintr-un loc în altul 



    După coborârea de pe scară şi atingerea solului se continuă alergarea, oblic, 

pe direcţia traseului marcat şi se urmăreşte mutarea a 2 stingătoare P6, aşezate în 

două locuri fixe, marcate, la distanţă de 2 metri unul faţă de altul. Deplasarea se 

face cu schimbare de direcţie, se ridică stingătorul 1 aşezat în unghi de 45° în 

partea dreaptă faţă de direcţia de deplasare, se mută lângă stingătorul 2 din 

partea stângă (în loc marcat), iar stingătorul 2 aşezat în unghi de 45° în partea 

stângă se mută în partea dreaptă, în al treilea loc marcat. 

    Dacă stingătorul cade, acesta se ridică de către candidat şi se poziţionează în 

locul marcat fără ca executantul să fie penalizat. Procedeul se execută cu o 

singură mână. În cazul în care candidatul se ajută şi de a doua mână, acesta va fi 

penalizat cu 3 (trei) secunde. 

    Lungimea segmentului este de 5 metri, delimitat prin praguri de departajare a 

segmentului, distanţa parcursă de candidat fiind de 6 metri. 

    Segmentul nr. 9: Conducerea prin rostogolire a unei mingi medicinale (de 

formă rotundă) pe distanţa de 5 metri 

    Candidatul se va opri în faţa pragului dispus transversal pe direcţia de 

deplasare şi va conduce prin procedeul rostogolire, cu o singură mână, mingea 

avută la dispoziţie spre pragul marcat, aflat la 5 (cinci) metri. O încercare este 

considerată reuşită dacă mingea a depăşit pragul marcat în acest sens. Fiecare 

candidat are dreptul, de regulă, la o încercare. 

    Candidatul poate începe execuţia următorului segment din probă doar în 

momentul când mingea a depăşit pragul marcat. 

    În situaţia în care, la începerea rostogolirii, candidatul îşi creează diferite 

avantaje, voluntar sau involuntar, acesta va fi penalizat cu 3 (trei) secunde, se va 

întoarce la pragul de începere a segmentului de probă şi mai are dreptul la o 

singură încercare cu mingea avută la dispoziţie, de rezervă. Dacă situaţia se 

repetă (îşi creează avantaje), nu respectă indicaţiile metodice primite la 

începerea concursului referitor la modul de execuţie al procedeului de 

rostogolire prin conducere a mingii medicinale sau depăşeşte pragul de start care 

delimitează sectorul de rostogolire, acesta se va opri la semnalul acustic (fluier) 

al supraveghetorului de traseu, considerându-se că nu a parcurs segmentul şi va 

fi declarat "NEPROMOVAT". 

    Caracteristici tehnice ale liniei de începere a rostogolirii: lungime = 1,20 m, 

lăţimea = 0,10 m 

    Pragul marcat este dispus la o distanţă de 5 metri de pragul de începere al 

segmentului (linia de începere a rostogolirii). 

    Pentru executarea probei se va utiliza 1 (una) minge medicinală rotundă, de 7 

kg, şi altă minge va fi amplasată la startul segmentului, de rezervă. 

    Segmentul nr. 10: Transportul unui manechin prin târâre 

    Din alergare, candidatul execută priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele 

mâini. Transportul manechinului pe distanţa de deplasare se face cu spatele sau 

în lateral, iar picioarele manechinului trebuind să depăşească în mod obligatoriu 

linia de sosire. În situaţia în care, pe timpul execuţiei, candidatul se 

dezechilibrează, cade, acesta va continua parcursul, fără a fi penalizat, fiind 

obligat să transporte manechinul până la linia de sosire. În situaţia în care 

candidatul trece linia de sosire fără manechin, se consideră că acesta nu a 

parcurs segmentul şi va fi declarat "NEPROMOVAT". 



    Caracteristici tehnice ale segmentului: 

    a) distanţa de parcurs = 10 m 

    b) caracteristici manechin: 

    (i) manechin de lupte cu un/două picioare; 

    (ii) forma: anatomică, confecţionată dintr-o singură bucată; 

    (iii) fabricat din piele naturală sau artificială ori din material textil; 

    (iv) umplutură: deşeuri textile şi/sau piele măcinată; 

    (v) înălţimea manechinului minimum 1,60 m; 

    (vi) greutatea manechinului = 60 kg. 

 

    III. Dispoziţii finale: 
    1. Nesusţinerea probei sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a 

candidatului. 

    2. Proba se execută în ţinută sportivă decentă adecvată anotimpului (pantofi 

de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening). 

    3. Este declarat "PROMOVAT" candidatul care îndeplineşte baremul minim 

de 1'05" (un minut şi cinci secunde) la proba "traseu practic-aplicativ". 

    4. Pe timpul susţinerii probei, indiferent de cauze/motive, nu se admit 

reexaminări sau repetări. 

    5. Pe timpul desfăşurării probei nu sunt admise indicaţii metodice din partea 

organizatorilor, toate precizările referitor la desfăşurarea probei, pe segmente, se 

vor da la începutul concursului, pentru toţi candidaţii odată. 

    6. Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul final acordat 

("PROMOVAT", "NEPROMOVAT") se consemnează în tabelul prevăzut în 

anexa nr. 28 la ordin. 

    7. Abandonul, accidentarea sau neîndeplinirea baremului minim duce la 

eliminarea candidatului din concurs şi declararea acestuia "NEPROMOVAT". 

    8. Instructajul privind normele de securitate şi sănătate în muncă se face de 

către lucrătorul desemnat sau de un membru al comisiei/subcomisiei desemnat 

în acest sens, înainte de începerea probei, pe bază de semnătură. 

    9. Candidaţii sunt răspunzători de eventualele accidentări pe timpul 

desfăşurării probei, datorate nerespectării normelor prelucrate sau a execuţiilor 

greşite. 

    10. Pregătirea organismului pentru efort şi influenţarea selectivă a aparatului 

locomotor se desfăşoară individual, în spaţiul destinat acestei activităţi, altul 

decât cel de desfăşurare a probei. 

    11. Înaintea parcurgerii traseului aplicativ, unul dintre evaluatori va prezenta 

candidaţilor elementele, modul de execuţie a acestora, restricţiile, penalizările, 

precum şi procedura de apreciere/măsurare. 

    12. Pe timpul desfăşurării probei, supravegherea medicală este obligatorie, 

gratuită, în vederea acordării primului ajutor în caz de nevoie. 

    13. Rezultatele înregistrate de către fiecare candidat vor fi comunicate 

acestuia la finalul probei, de către examinator, pe bază de semnătură. 

    14. Pe timpul desfăşurării probei, trecerea de la alergare la mers a candidaţilor 

nu se consideră abandon. 

 

 



        ANEXA NR. 8 

       MANUALELE ŞCOLARE ŞI TEMATICILE 
pentru concursul de admitere, sesiunea iulie 2018, 

la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept”, Facultatea de 

Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi 

forma de învăţământ „cu frecvenţă; „cu frecvenţă redusă” şi „învăţământ la distanţă” 

 

 Elaborarea subiectelor pentru concursul de admitere la Academia de Poliţie în 2018 se 

va realiza în conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4792 /2017 privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat naţional – 2018. 

 Examenul de bacalaureat naţional - 2018 se desfăşoară în conformitate cu prevederile 

Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin 

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, şi cu 

prevederile ordinului sus menționat. 

 Programa de admitere 2018 pentru evaluarea  la  Limba şi literatura Română este 

aceeaşi precum cea prevăzută pentru sesiunile examenului de bacalaureat naţional din anul 

2017, conform anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.4.923/2013 privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2014. 

 Programele pentru celelalte discipline de admitere 2018 sunt aceleaşi ca programele 

prevăzute pentru disciplinele examenului de bacalaureat valabile în sesiunile anului 2017, 

aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010. 

             Pentru proba scrisă de evaluare a cunoştinţelor sunt recomandate oricare dintre 

manualele aprobate prin Ordinele Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 

Subiectele vor fi elaborate conform tematicilor şi nu vizează conţinutul unui 

anumit manual. 
 Manualul şcolar reprezintă doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori 

şi de elevi care ajută la parcurgerea programei şcolare, prin însuşirea de cunoştinţe şi formarea 

de competenţe. 

 

 

I. ISTORIE 

A. POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE 

1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor. 

Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 6-

11. 

Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu, 

2007, p. 8-11. 

Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi 

Pedagogică, R.A., 2007, p. 4-13. 
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p. 14-16. 
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Teodorescu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 4-9. 

Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel Constantin 

Soare, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007, p. 

12-16. 

Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corvin, 

2007, p. 16-23. 
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B. OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR 

1. Secolul XX – între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România 

şi în Europa. 

Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 56-

59. 

Magda Stan, Cristian Vornicii, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu, 

2007, p. 45-51. 

Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi 

Pedagogică, R.A., 2007, p. 100-109. 

Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian Osanu, 

Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium, 2007, 

p. 57-59; 61-63. 

Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan Teodorescu, 

Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 40-47. 

Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel Constantin 

Soare, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007, p. 

52-55. 

Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corvin, 

2007, p. 70-73. 

 

2. Constituţiile din România. 

Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 62-

67. 

Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu, 

2007, p. 55-57. 

Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi 

Pedagogică, R.A., 2007, p. 121-129. 

Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian Osanu, 

Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium, 2007, 

p. 65-67. 

Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan Teodorescu, 

Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 50-55. 
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61-64. 

Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corvin, 

2007, p. 76-79. 
 

C. STATUL ŞI POLITICA 

1. Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII). 

Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 74-

83. 

Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu, 

2007, p. 63-66. 

Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi 

Pedagogică, R.A., 2007, p. 142-152. 
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2. Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari (secolele 

XVIII-XX). 

Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 84-
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3. România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă. 

Construcţia democraţiei postdecembriste. 
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D. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE 

1. Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile 

modernităţii. 
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Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 

118-125. 

Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu, 

2007, p. 95-99 

Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi 

Pedagogică, R.A., 2007, p. 228-232. 

Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian Osanu, 

Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium, 2007, 
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3. România în perioada „Războiului rece". 

Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 
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II LIMBA ROMÂNĂ 

Elemente de structură a 

limbii 

1. Lexicul 

Vocabularul fundamental şi masa vocabularului 

Cuvântul. Sensul cuvintelor în context. Tipuri de sens (de bază, secundar, figurat) şi rolul 

contextului în realizarea fiecăruia. Dubletele etimologice. Cuvinte polisemantice. Mijloace 

interne de îmbogăţire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii 

gramaticale (conversiunea). Familia lexicală. 

Mijloace externe de îmbogăţire a vocabularului. Împrumuturile lexicale (vechi şi noi). 

Neologismele. Pronunţarea corectă a neologismelor. Greşeli de pronunţie. 

Sinonime. Antonime. Omonime. Paronime. 

Pleonasmul. Tautologia. 

Regionalisme. Arhaisme. 

Unităţi frazeologice (locuţiuni, expresii) 

2. Noţiuni de fonetică 

Vocale. Consoane. Semivocale. Diftongul. Triftongul. Hiatul. 

Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe. Accentul; accentuarea 

corectă în limba română. 

3. Morfosintaxa 

Părţile de vorbire flexibile. Clasificare/fel (verb, substantiv, articol, pronume, numeral, 

adjectiv). Locuţiunile. Categorii morfologice (diateză, conjugare, mod, timp, persoană, număr, 

gen, caz, grad de comparaţie). Funcţii sintactice. 

Părţile de vorbire neflexibile. Clasificare/fel (adverb, prepoziţie, conjuncţie, interjecţie). 

Locuţiunile. Funcţii sintactice (adverb, interjecţie). 

4. Noţiuni de sintaxă; sintaxa propoziţiei şi a frazei 

Relaţii sintactice. Mijloace de realizare a relaţiilor sintactice în propoziţie şi în frază. Fraza. 

Propoziţia principală şi cea secundară/subordonată. Elemente de relaţie în frază. Propoziţia 

regentă şi cea subordonată. Elementul regent. 

Propoziţia şi părţile de propoziţie. Tipuri de propoziţii şi de părţi de propoziţie. Subiectul şi 

propoziţia subiectivă. Predicatul şi propoziţia subordonată predicativă. Atributul şi propoziţia 

subordonată atributivă. Complementul direct si propoziţia subordonată completivă directă. 

Complementul indirect si propoziţia subordonată completivă indirectă. Complementele 

circumstanţiale de loc, de timp, de mod (actualizare), de cauză, de scop. Propoziţiile 

circumstanţiale de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop. Propoziţiile subordonate 

circumstanţiale condiţionale, concesive, consecutive. 

Acordul gramatical; acordul prin atracţie, acordul logic. 

Anacolutul. Bibliografie: 

DOOM, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2010 (ediţia a II-a revizuită şi 

adăugită); Dicţionarul explicativ al limbii romane, ediţia a III-a, Editura Univers Enciclopedic 

Gold, Bucureşti, 2016; Marele dicţionar de neologisme, Florin Marcu, Editura Saeculum, 

2000; Dicţionar de sinonime, Luiza şi Mircea Seche, Editura Litera Internaţional, 2002; 

Dicţionar de antonime, Luiza şi Mircea Seche, Editura Litera Internaţional, 2002. 



 

III  LIMBA STRĂINĂ 

1. LIMBA ENGLEZĂ 
I. MORFOLOGIE 

SUBSTANTIVUL: număr, caz; substantive cu prepoziţii obligatorii; substantive colective 

ARTICOLUL: hotărât, nehotărât, zero; cazuri de omisiune. 

ADJECTIVUL: tipuri, grade de comparaţie; comparaţia intensivă; adjective cu prepoziţii 

obligatorii. 

PRONUMELE: personal, reflexiv, reciproc, posesiv, demonstrativ, relativ, nehotărât 

NUMERALUL: cardinal, ordinal, multiplicativ. 

VERBUL: modurile şi timpurile diatezei active; diateza pasivă; verbele cauzative (have, get); 

construcţii cu subjonctivul; verbe modale, modalitatea; construcţii cu infinitivul şi cu 

participiul; verbe cu prepoziţii obligatorii; "phrasal verbs". 

ADVERBUL : tipuri; locuţiuni; ordinea adverbelor de loc, mod şi timp în propoziţie; 

folosirea adverbelor în poziţie accentuată la începutul propoziţiei; grade de comparaţie 

CUVINTE DE LEGATURĂ: prepoziţii, conjuncţii, locuţiuni. 
 

II. SINTAXA 

PROPOZIŢIA ŞI 

FRAZA 

Ordinea cuvintelor în propoziţii 

Acordul 

Propoziţii declarative, interogative, exclamative, imperative; tag-questions (întrebări 

disjunctive) 

Propoziţii subordonate 

Propoziţia condiţională (I, II, III); construcţii condiţionale mixte 

Propoziţia temporală 

Concordanţa timpurilor 

Vorbire directă şi indirectă 

Inversiunea 

Construcţii emfatice 

Construcţii cu "it" şi "there" 

III. ELEMENTE DE VOCABULAR 

Colocaţii, sinonime, antonime, omonime, paronime 

Polisemie; familii de cuvinte 

Cuvinte şi expresii idiomatice 

 

2. LIMBA 
FRANCEZĂ 

Substantivul 

gen, număr (inclusiv cazuri particulare) 

exprimarea cazurilor  

Articolul 

articolul hotărât şi nehotărât 

articolul partitiv (forme, înlocuirea articolului partitiv cu prepoziţia « de »)  

Adjectivul calificativ şi pronominal 

acordul adjectivului calificativ, gradele de comparaţie 



adjective pronominale (posesive, demonstrative, nehotărâte)  

Numeralul 

numeralul cardinal şi ordinal  

Pronumele 

pronumele personal subiect 

pronumele personal complement direct şi indirect (locul lor în fraza asertivă, interogativă 

şi imperativă) 

pronumele reflexive, posesive, demonstrative, relative, interogative, nehotărâte, 

pronumele "en" şi "y" 

     Verbul 

moduri (indicativ, imperativ, condiţional, subjonctiv, infinitiv, gerunziu, participiu) 

timpuri (simple şi compuse), folosirea lor 

forme verbale perifrastice 

acordul participiului trecut 

construcţii impersonale 

diateza activă, reflexivă şi pasivă 

discurs direct şi indirect 

Adverbul 

- tipuri (de mod, cantitate, timp, loc, afirmaţie, negaţie) 

- grade de comparaţie Prepoziţii şi 

conjuncţii 

- prepoziţii şi conjuncţii (locuţiuni prepoziţionale şi conjuncţionale) cu mare frecvenţă în 

comunicare / folosirea lor 

- conjuncţia « si » de interogaţie indirectă Elemente 

de sintaxă 

concordanţa timpurilor la indicativ 

concordanţa timpurilor la subjonctiv 

"si" condiţional / "si" dubitativ 

folosirea subjonctivului în propoziţia completivă şi relativă 

- exprimarea cauzei, scopului, consecinţei, condiţiei, concesiei 

Tipuri de fraze 

- fraza asertivă (afirmativă şi negativă), fraza interogativă (directă şi indirectă), fraza 

imperativă, impersonală, emfatică (principalele procedee ale emfazei) 

Lexic 

cuvinte şi expresii 

sinonime, antonime, omonime, familii de cuvinte, cuvinte polisemantic. 

3. LIMBA GERMANĂ 

I. Gramatică 

Substantivul 

Gen, număr, declinare, substantive compuse. 

Articolul 

Hotărât, nehotărât. 

Negaţia.  

Adjectivul 

Poziţie, folosire şi grade de comparaţie, declinare.  

Verbul 

Poziţia în propoziţie(topică), indicativ, conjunctiv 1(vorbirea indirectă) şi 2 

(exprimarea unei dorinţe nerealizabile şi a unei condiţii), diateze, recţiune. Verbe 

modale 



Verbe cu particulă separabilă şi neseparabilă.  

Adverbul 

Timp, loc, mod, cauză. 

Adverbe pronominale.  

Cuvinte de legătură 

Prepoziţia (cu genitivul, dativul, acuzativul şi/sau dativ şi acuzativ). 

Conjuncţia (coordonatoare şi subordonatoare).  

Pronumele 

Personal, posesiv, demonstrativ, impersonal, reflexiv, indefinit, declinare.  

 

II. Sintaxă 

Propoziţii secundare. 

Construcţii infinitivale şi participiale (participiul 1 şi 2). 

Topica propoziţiei principale şi subordonatoare. 

III. Lexic 

Cuvinte şi expresii; sinonime; antonime; familii de cuvinte; omonime, paronime, 

schimbarea categoriei gramaticale, formarea cuvintelor prin derivare şi compunere. 

Traducere/retroversiune. 
 

4. LIMBA RUSĂ  

I. Gramatică 

Substantivul 

Gen, număr, declinare.  

Adjectivul 

Poziţie, gradele de comparaţie, declinarea.  

Verbul 

Conjugare, aspectele verbale, verbele reflexive, verbele impersonale, verbele de 

mişcare. 

Adverbul 

Mod, loc, timp, cauză, cantitate, scop, gradele de comparaţie, adverbele relative, 

pronominale, interogative, demonstrative, nehotărâte, predicative. CUVINTE DE 

LEGĂTURĂ 

Prepoziţia. 

Conjuncţia. 

Particula. 

Pronumele 

Personal, reflexiv „ce6a", posesiv, demonstrativ, interogativ, relativ, negativ, 

nehotărât - declinare. 

Numeralul 

Cardinal şi 

ordinal.  

II. Sintaxă 

Sintaxa propoziţiei (subiect, atribut, apoziţie, complement, construcţii active şi 

pasive, tipuri de propoziţii); 

Sintaxa frazei (fraza formată prin coordonare, fraza formată prin subordonare, fraza 

formată prin juxtapunere); 

Vorbirea directă şi indirectă. 

III. Lexic 

Cuvinte şi expresii; sinonime; antonime; familii de cuvinte; cuvinte polisemantice; 

omonime, paronime. 



 

5. LIMBA 

SPANIOLĂ:  

I. Gramatică 

Articolul 

hotărât şi nehotărât 

modificări eufonice 

valorile articolului neutru lo 
 

Substantivul 

substantive defective de număr 

formarea prin derivare şi compunere 

genul şi numărul substantivelor 
 
 
 

Adjectivul 

apocopare 

modificarea de sens în funcţie de poziţia faţă de substantiv 

grade de comparaţie (forme regulate/ neregulate) 

adjectivul posesiv 

adjective nehotărâte şi distributive 
 

Pronumele 

personal - forme neaccentuate (dativ, acuzativ) 

reflexiv 

posesiv 

nehotărât şi negativ 

interogativ 

relativ 

valorile lui „se” 

 

Verbul 

- formele şi folosirea timpurilor şi modurilor 

folosirea verbelor ser şi estar cu valoare predicativă 

folosirea verbelor ser/ estar cu valoare copulativă 

perifraze verbale (estar, seguir, ir + gerunziul; perifraze incoative şi terminative) 

diateza pasivă cu ser - estar 

 

Adverbul 

de timp, de loc, de mod 

negativ 

relativ 

interogativ 

 

Prepoziţia 

sensuri de bază ale prepoziţiilor a, con, de, en, por, para... 

opoziţiile a/ en, por/ para 

corelaţiile de/ a, desde/ hasta 

prepoziţii grupate 



 

Sintaxa 

coordonarea 

subordonarea temporală, cauzală, condiţională, concesivă, consecutivă, relativă 

si condiţional 

stil direct/indirect - corespondenţa timpurilor 
 

Lexicologie 

familia de cuvinte 

sinonime 

antonime 

omonime 

câmpuri semantic 
 

MORFOLOGIE 

Articolul: folosirea şi omiterea articolului cu nume proprii. 

Substantivul: substantive cu forme speciale de plural, pluralul substantivelor compuse. 

Adjectivul: adjective calificative - adjective cu forme speciale de comparativ şi superlativ, 

adjective cu superlative neregulate; adjective determinative (posesive, demonstrative, 

nehotărâte). 

Pronumele: pronume personale, poziţia formelor neaccentuate (atone), combinaţii de pronume 

neaccentuate; pronumele posesive, pronumele demonstrative, pronumele nehotărâte, 

pronumele relative, pronumele interogative. 

Verbul: folosirea modului indicativ şi a modului conjunctiv; modul imperativ; moduri 

nepersonale. 

Adverbul: grade de comparaţie ale adverbelor. 

Prepoziţia: sistematizarea si actualizarea principalelor prepoziţii. 

Conjuncţia: conjuncţiile coordonatoare şi subordonate. 
 

SINTAXĂ 

Concordanţa timpurilor la modul indicativ şi la modul conjunctiv. 

Vorbirea directă şi indirectă. 

Exprimarea cauzei, a consecinţei, a scopului şi a condiţiei. 
 

TIPURI DE TEXTE 

Informativ, explicativ, descriptiv, incitativ (reţete, instrucţiuni de folosire), publicitar, 

argumentativ. 

                                                                       

 



                                                                                                                                                      

ANEXA NR. 9                                        

    MANUALELE ŞCOLARE ŞI TEMATICILE 
valabile pentru concursul de admitere, sesiunea iulie-august 2018,  

la Facultatea de Pompieri 

 

 Elaborarea subiectelor pentru concursul de admitere la Academia de Poliţie în 2018 se 

va realiza în conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4792 /2017 privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2018. 

 Examenul de bacalaureat naţional - 2018 se desfăşoară în conformitate cu prevederile 

Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin 

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, şi cu 

prevederile prezentului ordin. 

 Programa de admitere 2018 pentru disciplina Matematică, este cea valabilă în sesiunile 

examenului de bacalaureat naţional din anul 2017 în conformitate cu anexa nr. 2 la Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale nr. 4.430/2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului 

de bacalaureat naţional - 2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Programa de admitere 2018 pentru disciplina fizică este cea valabilă în sesiunile 

examenului de bacalaureat naţional ale anului 2017, conform anexei nr. 2 la Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea şi 

desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2013. 

             Pentru proba scrisă de evaluare a cunoştinţelor sunt recomandate oricare dintre 

manualele aprobate prin Ordinele Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 

Subiectele vor fi elaborate conform tematicilor şi nu vizează conţinutul unui 

anumit manual. 

 

 

DISCIPLINA 1: MATEMATICĂ 

1. Numere reale: operaţii algebrice cu numere reale, ordonarea numerelor reale, modulul 

unui număr real, puteri, aproximări raţionale pentru numere iraţionale sau reale, partea 

întreagă şi partea fracţionară a unui număr real, operaţii cu intervale de numere reale, radicali, 

logaritmi.  

 

2. Inducţia matematică.  

 

3. Şiruri particulare: progresii aritmetice, progresii geometrice, formula termenului general în 

funcţie de un termen dat şi raţie, suma primilor n termeni ai unei progresii, condiţia ca n 

numere să fie în progresie aritmetică sau geometrică pentru  n ≥ 3. 

 

4. Mulţimea numerelor complexe: numere complexe sub formă algebrică, conjugatul unui 

număr complex, modulul unui număr complex, operaţii cu numere complexe.  

 

5. Funcţii: funcţia de gradul I, funcţia de gradul II, funcţia putere, funcţia radical, funcţia 

exponenţială, funcţia logaritmică, injectivitate, surjectivitate, bijectivitate, funcţii inversabile, 

compunerea funcţiilor. 

 

6. Ecuaţii: ecuaţii iraţionale care conţin radicali de ordinul 2 sau 3, ecuaţii exponenţiale, 

ecuaţii logaritmice, ecuaţii algebrice având coeficienţi in Z, Q, R, C, ecuaţii binome, ecuaţii 

reciproce, ecuaţii bipătrate. 

 

7. Elemente de combinatorică: permutări, aranjamente, combinări, binomul lui Newton.  

 

http://idrept.ro/00137654.htm
http://idrept.ro/00165485.htm
http://idrept.ro/00153549.htm


8. Elemente de calcul matriceal şi sisteme de ecuaţii liniare: operaţii cu matrice (adunarea, 

înmulţirea, înmulţirea unei matrice cu un scalar, proprietăţi), determinanţi  (determinantul 

unei matrice pătratice de ordin cel mult 4, proprietăţi), matrice inversabile din Mn(C), n ≤ 4, 

ecuaţii matriceale, sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute, sisteme de tip Cramer, rangul 

unei matrice, studiul compatibilităţii şi rezolvarea sistemelor ( proprietatea Kroneker-Capelli, 

proprietatea Rouche). 

 

9. Limite de funcţii, continuitate şi derivabilitate: limita unei funcţii într-un punct, limite 

laterale, cazuri exceptate în calculul limitelor de funcţii, asimptotele graficului unei funcţii, 

continuitatea unei funcţii, operaţii cu funcţii continue, derivata unei funcţii într-un punct, 

derivabilitatea unei funcţii, calculul derivatelor de ordinul I şi II, regulile lui L'Hospital, 

studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor.  

 

10. Primitivele unei funcţii şi integrala definită: primitive uzuale, proprietatea de liniaritate a 

integralei nedefinite, proprietăţi ale integralei definite (liniaritate, monotonie, aditivitate în 

raport cu intervalul de integrare), metode de calcul al integralelor definite (integrarea prin 

părţi, integrarea prin schimbare de variabilă, integrarea prin metoda descompunerii în fracţii 

simple), aplicaţii ale integralei definite (aria unei suprafeţe plane, volumul unui corp de 

rotaţie).  

 

NOTĂ: 

* Rezolvarea subiectelor pentru admitere se va realiza în conformitate cu prevederile 

prezentei programe, care este parte a programei şcolare IX-XII. Subiectele nu vizează 

conţinutul unui manual anume. Manualul şcolar reprezintă doar unul dintre suporturile 

didactice utilizate de profesori şi de elevi care ajută la parcurgerea programei şcolare, prin 

însuşirea de cunoştinţe şi formarea de competenţe. 

** Materia este inclusa in Programa de bacalaureat –2018. 

 

DISCIPLINA 2: FIZICĂ 

I. ELEMENTE DE MECANICĂ 

I.1. PRINCIPII ŞI LEGI ÎN MECANICA CLASICĂ 

vector de poziţie, vector deplasare 

viteză, vectorul viteză, unitate de măsură 

acceleraţie, vectorul acceleraţie, unitate de măsură 

modelul punctului material 

principiul inerţiei (Principiul I) 

principiul fundamental al mecanicii clasice (Principiul al II-lea) 

unitatea de măsură a forţei 

principiul acţiunilor reciproce (Principiul al III-lea) 

greutatea corpurilor 

forţe de contact între corpuri 

legile frecării la alunecare 

legea lui Hooke, forţa elastică 

forţa de tensiune mecanică 

mişcarea rectilinie uniformă 

mişcarea rectilinie uniform variată (aplicaţii la mişcarea pe plan înclinat, 

căderea liberă, aruncarea pe verticală). 

I.2. TEOREME DE VARIAŢIE ŞI LEGI DE CONSERVARE ÎN MECANICĂ 

lucrul mecanic, mărime de proces 

unitatea de măsură a lucrului mecanic 

interpretarea geometrică a lucrului mecanic 



expresia matematică a lucrului mecanic efectuat de forţa de greutate în câmp 

gravitaţional uniform 

lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare la alunecare 

puterea mecanică, unitatea de măsură a puterii în S I 

randamentul planului înclinat 

energia cinetică a punctului material 

teorema de variaţie a energiei cinetice a punctului material 

energia potenţială 

variaţia energiei potenţiale gravitaţionale a sistemului corp - Pământ 

energia mecanică, mărime de stare 

legea conservării energiei mecanice. 

II. ELEMENTE DE 

TERMODINAMICĂ 

II. 1.NOTIUNI FUNDAMENTALE 

masă moleculară 

masă moleculară relativă 

cantitate de substanţă 

masă molară 

volum molar 

numărul lui Avogadro 

echilibrul termic 
 

corespondenţa între valoarea numerică a temperaturii în scara Celsius şi 

valoarea numerică a acesteia în scara Kelvin 

modelul gazului ideal 

II.2. PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII 

lucrul mecanic în termodinamică, mărime de proces 

interpretarea geometrică a lucrului mecanic în termodinamică 

energia internă a unui sistem termodinamic, mărime de stare 

căldura, mărime de proces 

unitatea de măsură a lucrului mecanic, căldurii şi energiei interne 

învelişul adiabatic 

principiul I al termodinamicii 

coeficienţi calorici (relaţii de definiţie, unităţi de măsură în SI) 

relaţia Robert – Mayer. 

II.3. APLICAREA PRINCIPIULUI I AL TERMODINAMICII LA 

TRANSFORMĂRILE GAZULUI IDEAL 

transformările simple ale gazului ideal (izobară, izocoră, izotermă, adiabatică) 

energia internă a gazului ideal (monoatomic, diatomic, poliatomic) 

variaţia energiei interne, lucrul mecanic şi cantitatea de căldură pentru 

transformările simple ale gazului ideal (izotermă, izobară, izocoră, adiabatică) 

II.4. MOTOARE TERMICE 

Ciclul Carnot 

descrierea principalelor cicluri termodinamice - Otto, Diesel - pe baza cărora 

funcţionează motoarele termice 

           • calculul randamentului unui motor termic. 



 

 III. CURENTUL ELECTRIC CONTINUU 

III.1.  CURENTUL ELECTRIC 

curentul electric 

intensitatea curentului electric 

unitatea de măsură a intensităţii curentului electric 

circuitul electric simplu 

tensiunea electromotoare a unui generator electric, tensiunea la bornele 

generatorului, căderea de tensiune în interiorul generatorului, unitatea de 

măsură 

 

III.2. LEGEA LUI OHM 

rezistenţa electrică 

legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit şi pentru întreg circuitul 

unitatea de măsură pentru rezistenţa electrică 

rezistenţa electrică a unui conductor 

• rezistivitatea electrică, dependenţa rezistivităţii electrice de temperatură, 

unitatea de măsură a rezistivităţii 

III.3. LEGILE LUIKIRCHHOFF 

reţeaua electrică 

nodul de reţea 

ochiul de reţea 

legile lui Kirchhoff 

III.4. GRUPAREA REZISTOARELOR ŞI GENERATOARELOR ELECTRICE 

rezistenţa electrică echivalentă grupării serie, paralel sau mixtă a mai multor 

rezistori 

rezistenţa electrică echivalentă şi t.e.m. echivalentă corespunzătoare grupării 

serie / paralel a mai multor generatoare electrice. 

 

III.5. ENERGIA ŞI PUTEREA ELECTRICĂ 

expresia energiei transmise de generator consumatorului într-un interval de 

timp 

expresia energiei disipate în interiorul generatorului 

randamentul unui circuit electric simplu 

puterea electrică; relaţii ce caracterizează puterea electrică 
 

NOTĂ: 

* Rezolvarea subiectelor pentru admitere se va realiza în conformitate cu 

prevederile prezentei programe, care este parte a programei şcolare IX-XII. 

Subiectele nu vizează conţinutul unui manual anume. Manualul şcolar reprezintă 

doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori şi de elevi care ajută la 

parcurgerea programei şcolare, prin însuşirea de cunoştinţe şi formarea de 

competenţe. 
** Materia este inclusa in Programa de bacalaureat -2018. 

 

 

 

 



                                                                                                                                            

ANEXA 10 

 

CERERE DE PARTICIPARE  
Concursul de admitere la Academia de Poliţie  

„Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Arhivistică 

 
DOMNULE RECTOR, 

 

Subsemnatul(a): _______________________________________________ fiul (fiica) 

lui ______________________ şi al (a) _________________ născut(ă) la data de 

______________, în localitatea _________________, judeţul/sectorul ___________ , 

posesor al cărţii de identitate seria ____, nr. _____________, eliberată de 

________________, la data de _____________,                          CNP 

__________________________, cetăţenia _____________   naţionalitatea 

_________________, etnie____________, cu domiciliul în localitatea 

_______________________________, str._____________________, nr._____, 

bl.______, ap._____, judeţul/sectorul___________, telefon___________________, e-

mail ________________________ şi reşedinţa în 

_____________________________________________________________________

_______ absolvent(ă)/elev(ă) în ultimul an al(a) liceului 

______________________________________ curs de_________, Sesiunea 

_________________; de profesie ____________________, salariat(ă) 

la____________________________, starea civilă __________________________,  

 vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de admitere organizat de către Academia 

de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea ____________________ la
 
Facultatea de 

Arhivistică pe locurile bugetate  /cu taxă (Se bifează varianta cu taxă, dacă, în cazul 

admiterii la facultate, candidatul optează, indiferent de media obţinută, pentru 

înmatricularea pe locurile cu taxă, sau dacă, în conformitate cu Legea nr. 1/2011, nu 

poate fi înmatriculat pe locurile bugetate (ex. a mai urmat cursuri universitare de 

licenţă la alte instituţii de învăţământ superior din România pe un loc bugetat) 
/destinate minorităţii maghiare .  

Totodată, am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de participare la 

concursul de admitere şi cu drepturile şi obligaţiile ce-mi revin pe perioada 

şcolarizării. 

De asemenea, am luat la cunoştinţă că informaţiile furnizate de mine reprezintă 

date cu caracter personal, care sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 

677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date, precum şi de modalitatea de exercitare a 

drepturilor prevăzute de acest act normativ, astfel: dreptul de acces, dreptul de a nu fi 

supus unei decizii individuale, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de 

opoziţie. 

Mă oblig ca, în situaţia nepromovării unei probe eliminatorii sau a concursului, 

să mă prezint în maximum 60 de zile de la susţinerea probei (probelor) la secretariatul 

Facultăţii de Arhivistică pentru a ridica documentele depuse. 

  Îmi asum răspunderea asupra exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere. 

 
 

 

                 Data  ______________      Semnătura, 

                                       

__________________________  

 

 

 



 

 

                                                                                                                                           

ANEXA 11 

 

MANUALELE ŞCOLARE ŞI TEMATICILE 
valabile pentru concursul de admitere, sesiunea iulie 2018,  

la Facultatea de Arhivistică  

 

 Elaborarea subiectelor pentru concursul de admitere la Academia de Poliţie în 2018 se 

va realiza în conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4792 /2017 privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2018. 

 Examenul de bacalaureat naţional - 2018 se desfăşoară în conformitate cu prevederile 

Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin 

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, şi cu 

prevederile prezentului ordin. 

 Programa de admitere 2018 pentru disciplina istorie este aceeaşi programă ca pentru 

disciplina examenului de bacalaureat valabilă în sesiunile anului 2017, aprobate prin Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010. 

             Pentru proba scrisă de evaluare a cunoştinţelor sunt recomandate oricare dintre 

manualele aprobate prin Ordinele Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 

Subiectele vor fi elaborate conform tematicilor şi nu vizează conţinutul unui 

anumit manual. 
 Manualul şcolar reprezintă doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori 

şi de elevi care ajută la parcurgerea programei şcolare, prin însuşirea de cunoştinţe şi formarea 

de competenţe. 

 

ISTORIE 

A. POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE 

1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor. 

Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 6-

11. 

Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu, 

2007, p. 8-11. 

Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi 

Pedagogică, R.A., 2007, p. 4-13. 

Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian Osanu, 

Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium, 2007, 

p. 14-16. 

Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan 

Teodorescu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 4-9. 

Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel Constantin 

Soare, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007, p. 

12-16. 

Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corvin, 

2007, p. 16-23. 
 

B. OAMENII, SOCIETATEA SI LUMEA IDEILOR 

http://idrept.ro/00137654.htm
http://idrept.ro/00137699.htm


1. Secolul XX - între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România 

şi în Europa. 

• Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007,p. 

56-59. 

Magda Stan, Cristian Vornicii, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu, 

2007, p. 45-51. 

Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi 

Pedagogică, R.A., 2007, p. 100-109. 

Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian Osanu, 

Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium, 2007, 

p. 57-59; 61-63. 

Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan Teodorescu, 

Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 40-47. 

Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel Constantin 

Soare, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007, p. 

52-55. 

Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corvin, 

2007, p. 70-73. 
 

2. Constituţiile din România. 

Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 62-

67. 

Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu, 

2007, p. 55-57. 

Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi 

Pedagogică, R.A., 2007, p. 121-129. 

Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian Osanu, 

Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium, 2007, 

p. 65-67. 

Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan Teodorescu, 

Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 50-55. 

Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel Constantin 

Soare, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007, p. 

61-64. 

Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corvin, 

2007, p. 76-79. 
 

C. STATUL SI POLITICA 

1. Autonomii locale şi instituţii centrale în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII). 

Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 74-

83. 

Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu, 

2007, p. 63-66. 

Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi 

Pedagogică, R.A., 2007, p. 142-152. 

Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian Osanu, 

Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium, 2007, 

p. 74-76. 



Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan Teodorescu, 

Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 60-63. 

Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel Constantin 

Soare, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007, p. 

70-73. 

Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corvin, 

2007, p. 84-95. 
 

2. Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari (secolele 

XVIII-XX). 

Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 84-

89. 

Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu, 

2007, p. 67-71. 

Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi 

Pedagogică, R.A., 2007, p. 153-164. 

Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian Osanu, 

Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium, 2007, 

p. 74-91. 

Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan Teodorescu, 

Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 64-70. 

Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel Constantin 

Soare, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007, p. 

74-83. 

Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corvin, 

2007, p. 96-123. 

 

3. România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă. 

Construcţia democraţiei postdecembriste. 

Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 

100-107. 

Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu, 

2007, p. 79-85. 

Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi 

Pedagogică, R.A., 2007, p. 176-187. 

Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian Osanu, 

Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium, 2007, 

p. 99-103. 

Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan Teodorescu, 

Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 78-87. 

Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel Constantin 

Soare, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007, p. 

96-102. 

Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corvin, 

2007, p. 134-145. 

D. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE 

1. Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile 

modernităţii. 



Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 

110-117. 

Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu, 

2007, p. 89-94. 

Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi 

Pedagogică, R.A., 2007, p. 195-227. 

Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian Osanu, 

Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium, 2007, 

p. 109-114. 

Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan Teodorescu, 

Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 88-93. 

Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel Constantin 

Soare, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007, p. 

106-114. 

Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corvin, 

2007, p. 148-153. 
 

2. România şi concertul european: de la „criza orientală" la marile alianţe ale secolului 

XX. 

Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 

118-125. 

Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu, 

2007, p. 95-99 

Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi 

Pedagogică, R.A., 2007, p. 228-232. 

Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian Osanu, 

Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium, 2007, 

p. 116-126. 

Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan Teodorescu, 

Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 94-99. 

Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel Constantin 

Soare, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007, p. 

115-118. 

Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corvin, 

2007, p. 154-165. 

 

3. România în perioada „Războiului rece”. 

Zoe Petre (coordonator), Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 

130-135. 

Magda Stan, Cristian Vornicu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Niculescu, 

2007, p. 103 

Valentin Băluţoiu, Maria Grecu, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Didactică şi 

Pedagogică, R.A., 2007, p. 251-261. 

Ioan Scurtu, Florentina Dondorici, Vasile Ionescu, Elena Emilia Lica, Octavian Osanu, 

Emil Poamă, Relu Stoica, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Gimnasium, 2007, 

p. 129-131. 

Alexandru Barnea (coordonator), Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Bogdan Teodorescu, 

Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2007, p. 102-107. 



Ioan Scurtu, Constantin Dincă, Nicolae Cristea, Marian Curculescu, Aurel Constantin 

Soare, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Economică Preuniversitaria, 2007, p. 

123-126. 

Felicia Adăscăliţei, Liviu Lazăr, Istorie. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corvin, 

2007, p. 168-171. 



                                                                                                                                         

ANEXA 12 

 

Academia de Poliţie 

,,Alexandru Ioan Cuza”  

Nr.  
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 
în vederea susţinerii concursului de admitere  

la programul de studii universitare de licenţă „Administraţie publică” 

 – forma de învăţământ „cu frecvenţă” 

 

 Subsemnatul(a) ………………………………………………………………vă rog să-

mi aprobaţi înscrierea la concursul de admitere la programul de studii universitare de licenţă 

„Administraţie publică” – forma de învăţământ „cu frecvenţă”, în regim cu taxă. 

 Alăturat anexez următoarele documente: 
 diploma de bacalaureat, 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; 

 În locul diplomei de bacalaureat, absolvenţii promoţiei 2018 pot prezenta o adeverinţă eliberată de 

liceu, în care se menţionează notele obţinute la disciplinele din cadrul examenului de bacalaureat, media 

generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost 

eliberată diploma. Candidaţii care s-au înscris şi la alte facultăţi, vor prezenta diploma de 

bacalaureat/adeverinţa eliberată de liceu în original sau copia legalizată; copia documentului va fi certificată 

cu originalul de către personalul desemnat şi se semnează de către acesta şi de candidat; 

 foaia matricolă a studiilor liceale, în original; copia documentului 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; 

 copie a actului de identitate;  

 copia certificatului de naştere; 

 copia certificatului de căsătorie, pentru femeile/bărbaţii 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; 

 cazierul judiciar al candidatului; 

 cetăţenii străini au obligaţia să prezinte atestatul de recunoaştere a studiilor şi certificatul de competenţă 

lingvistică pentru limba română, eliberate de instituţiile abilitate de M.E.N.C.Ş. 

 
1. DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI: 

Numele din 

certificatul de naştere 

 Numele de familie 

actual 

 

Iniţiala  tatălui/mamei  Prenumele   

Fiul/fiica lui  şi al/a  

Actul de identitate  Serie  Număr  

Eliberat de   La data  Valabil până la  

Cod Numeric Personal 

(CNP) 
               

Data naşterii  Locul 

naşterii 

Ţara 

Judeţul  Localitatea  

Cetăţenia  Etnia  Starea civilă                     

Telefon fix (inclusiv prefixul 

localităţii) 

 Telefon 

mobil 

 

Email  
 

Starea socială 

specială 

(numai dacă este 

cazul) 

Orfan (de un părinte sau de ambii părinţi)  

Provenit din centre de plasament  

Provenit din familie monoparentală  



 

2. DOMICILIUL (conform act de identitate): 
 

Ţara  Localitatea  

Strada  Nr.  

Bl

. 

 Sc.  Et.  Ap.  Judeţ/ 

Sector  

 Cod  

 

3.   INFORMAŢII DESPRE STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ANTERIOARE. Se 

completează după caz numai de candidaţii care au avut sau au calitatea de student, înmatriculat 

la un alt program de studii universitare/echivalente: 
 

a) candidatul este student 

la Universitatea   Ţara  

Localitatea  

Facultatea de  Forma de învăţământ  

Domeniul  
 

 

Numărul de ani 
La buget  

 Cu taxă  
 

b) candidatul a fost student 

la Universitatea  Ţara  

Localitatea  

Facultatea de   Forma de învăţământ  

Domeniul  
 

 

Numărul de ani 
La 

buget 

 

 Cu taxă  

Candidatul a promovat examenul de licenţă/absolvire 

(DA/NU) 
 în sesiunea (luna, anul)  

în specializarea  Posedă diploma de licenţă (seria / 

numărul) 

 

emisă de  la data   
 

 

4. INFORMAŢII DESPRE LICEU: 

Am absolvit liceul  Ţara  

Localitatea  Judeţul  

Am promovat examenul de bacalaureat în sesiunea (luna, 

anul) 

 cu media generală  

Domeniul/Profilul                                                          Durata 

studiilor 

 Forma de învăţământ  

Posed diplomă de bacalaureat  seria  nr.  emisă la data   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Data                             Semnătura candidat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                

ANEXA 13 

Academia de Poliţie 

,,Alexandru Ioan Cuza”  

Nr.  

CENTRUL ÎNVĂŢĂMÂNT FRECVENŢĂ REDUSĂ ŞI  

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 
în vederea susţinerii concursul de admitere  

la programul de studii universitare de licenţă „Drept” – forma de învăţământ „la 

distanţă” 

 

 Subsemnatul(a) ………………………………………………………………vă rog să-

mi aprobaţi înscrierea la concursul de admitere la programul de studii universitare de licenţă 

„Drept” – forma de învăţământ „la distanţă”, în regim cu taxă. 

Limba străină la admitere: …………………………….... 

 Alăturat anexez următoarele documente: 
 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); 

 diploma de bacalaureat, 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; 

  În locul diplomei de bacalaureat, absolvenţii promoţiei 2018 pot prezenta o adeverinţă eliberată de 

liceu, în care se menţionează notele obţinute la disciplinele din cadrul examenului de bacalaureat, media 

generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a 

fost eliberată diploma. Candidaţii care s-au înscris şi la alte facultăţi, vor prezenta diploma de 

bacalaureat/adeverinţa eliberată de liceu în original sau copia legalizată; copia documentului va fi 

certificată cu originalul de către personalul desemnat şi se semnează de către acesta şi de candidat; 

 foaia matricolă a studiilor liceale, în original; copia documentului 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; 

 copia certificatului de naştere; 

 copia certificatului de căsătorie, pentru femeile/bărbaţii 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; 

 cazierul judiciar al candidatului;  

 adeverinţă din care să reiasă că este personal/student din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi 

Siguranţă Naţională;  

 adeverinţă care să ateste nivelul de acces la informaţii clasificate. 

 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 şi numărul de telefon. 

 
1. DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI: 

Numele din 

certificatul de naştere 

 Numele de familie 

actual 

 

Iniţiala tatălui/mamei  Prenumele   

Fiul/fiica lui  şi al/a  

Actul de identitate  Serie  Număr  

Eliberat de   La data  Valabil până la  

Cod Numeric Personal 

(CNP) 
               

Data naşterii  Locul 

naşterii 

Ţara 

Judeţul  Localitatea  

Cetăţenia  Etnia  Starea civilă                     

Telefon fix (inclusiv prefixul 

localităţii) 

 Telefon 

mobil 

 



Email  
 

Starea socială 

specială 

(numai dacă este 

cazul) 

Orfan (de un părinte sau de ambii părinţi)  

Provenit din centre de plasament  

Provenit din familie monoparentală  

 

2. DOMICILIUL (conform act de identitate): 

Ţara  Localitatea  

Strada  Nr.  

Bl.  Sc.  Et.  Ap.  Judeţ / 

Sector  

 Cod  

      3.   INFORMAŢII DESPRE STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ANTERIOARE. 

Se completează după caz numai de candidaţii care au avut sau au calitatea de student, 

înmatriculat la un alt program de studii universitare/echivalente: 
 

a) candidatul este student 

la Universitatea   Ţara  

Localitatea  

Facultatea de  Forma de învăţământ  

Domeniul  
 

 

Numărul de ani 
La buget  

 Cu taxă  
 

b) candidatul a fost student 

la Universitatea  Ţara  

Localitatea  

Facultatea de   Forma de învăţământ  

Domeniul  
 

 

Numărul de ani 
La 

buget 

 

 Cu taxă  

Candidatul a promovat examenul de licenţă/absolvire 

(DA/NU) 
 în sesiunea (luna, anul)  

în specializarea  Posedă diploma de licenţă (seria/ 

numărul) 

 

emisă de  la data   
 

 

4. INFORMAŢII DESPRE LICEU: 

Am absolvit liceul  Ţara  

Localitatea  Judeţul  

Am promovat examenul de bacalaureat în sesiunea (luna, 

anul) 

 cu media generală  

Domeniul/Profilul                                                          Durata 

studiilor 

 Forma de învăţământ  

Posed diplomă de bacalaureat  seria  nr.  emisă la data   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Data        Semnătura candidat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   

ANEXA 14 

 

 

 

         APROB ,    

                                                                               Preşedintele Comisiei Centrale de 

Admitere 

 

 

 

Proces-Verbal 
 

 

Încheiat astăzi ___________, de _________________________________, 

cu ocazia ____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Semnături  _______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          

ANEXA 15 

 

INSTRUCTAJ CU MEMBRII COMISIILOR DE SUPRAVEGHERE A 
CANDIDAŢILOR ŞI DE CORECTARE A TESTELOR GRILĂ 

 

Atribuţii Responsabil de sală/Corector 1 

 

1. Responsabil de sală/corector 1 cumulează şi funcţia de Şef de sală; 

2. Responsabil de sală/corector 1 coordonează şi răspunde de întreaga activitate 

desfăşurată în sala în care a fost repartizat; 

3. Responsabil de sală/corector 1 se prezintă, în ziua concursului, la Secretariatul tehnic 

general la ora 7.00, pentru a lua la cunoştinţă de repartiţia pe sală; 

4. Preia împreună cu corectorul 2 mapa cu documentele şi materialele sălii de concurs 

(borderoul de consemnare a rezultatelor concursului, grilele de concurs în număr egal 

cu numărul candidaţilor din sală plus o rezervă, ciornele etc.); 

5. Asigură accesul candidaţilor în sala de concurs şi verifică identitatea acestora pe baza 

actului de identitate şi a legitimaţiei de concurs; 

6. Dispune aranjarea în sală a candidaţilor în ordinea de pe borderou, lăsând libere 

locurile absenţilor; 

7. În dreptul candidaţilor absenţi consemnează în borderou cu „Absent”, la rubrica 

„Observaţii”; 

8. Face candidaţilor următorul instructaj: 

- se interzice intrarea în sala de concurs cu aparatură electronică, telefoane mobile, 

materiale scrise (cărţi, caiete, însemnări etc.), precum şi cu orice alte materiale 

care ar putea servi la rezolvarea subiectelor; 

- se interzice folosirea unor instrumente de calcul (rigle, calculatoare etc.) sau a altor 

coli de hârtie pentru ciorne decât cele ştampilate; 

- pentru redactarea răspunsurilor se vor folosi numai stilouri sau pixuri cu cerneală 

sau pastă de culoare albastră; 

- frauda sau tentativa de fraudă se constată da responsabilul de sală sau oricare 

dintre membrii personalului de supraveghere şi atrage eliminarea din concurs a 

candidatului în cauză; 

- se consideră tentativă de fraudă şi intenţia candidatului de a comunica cu ceilalţi 

participanţi în concurs; 

- pentru orice nelămurire candidatul este obligat să se adreseze doar responsabilului 

de sală/corector 1 sau personalului destinat cu supravegherea şi corectarea 

lucrărilor. 

9. Citeşte candidaţilor Instructajul cu privire la modul de completare a grilei de răspuns 

prevăzut în Anexa nr. 4 şi prezintă toate exemplele corecte şi incorecte de completare 

a grilei de răspuns; 

10. Se prezintă cu un candidat desemnat, la ora 08.30, la Sala de multiplicare a 

chestionarelor (xerox Academie) pentru a ridica mapele cu subiectele, care se 

distribuie în intervalul 08.55-09.00; 

11. Prezintă candidaţilor mapele cu grilele de întrebări sigilate şi le distribuie acestora; 

12. Verifică distribuirea corectă a subiectelor în raport cu limba străină pentru care 

candidatul a optat şi varianta la care se încadrează (A1/B1; A2/B2) 

13. Asigură liniştea şi desfăşurarea în condiţii optime a concursului; 

14. Solicită sprijinul membrilor Comisiei centrale de admitere pentru orice problemă 

neprevăzută; 

15. Aprobă părăsirea sălii pentru necesităţi fiziologice şi ia măsuri ca această părăsire să se 

facă numai cu însoţitor; 

16. Verifică fiecare lucrare predată împreună cu titularul grilei de răspuns; 

17. Dacă în urma verificării constată unele nereguli cu privire la modul de completare a 

grilei de răspuns, va lua măsuri în consecinţă, mergând până la anularea unor 



răspunsuri. În vederea anulării unui răspuns, responsabilul de sală are obligaţia de a-l 

atenţiona pe candidat cu privire la neregulile constatate şi de a-l înştiinţa, de îndată, pe 

preşedintele Comisiei de admitere pe facultate, solicitând prezenţa acestuia în sala de 

concurs; 

18. În vederea evaluării lucrărilor, desfăşoară următoarele activităţi: 

- cheamă la catedră, în ordinea strictă din borderou, candidatul a cărui lucrare 

urmează a fi corectată şi candidatul următor de pe listă, în calitate de martor; 

- aplică grila de corectare şi numără punctele pentru fiecare disciplină de concurs 

împreună cu titularul grilei de răspuns, în prezenţa martorului şi a corectorului 2; 

- la suprapunerea grilei folie de corectare are obligaţia să arate candidatului tipul de 

grilă folie utilizat, încredinţându-l că aceasta corespunde în totalitate cu grila de 

concurs (ex: Grilă folie de corectare pentru Facultatea de Poliţie, limba germană, 

varianta A1); 

- consemnează atât în borderou, cât şi în grila de răspuns, punctele obţinute de 

candidat care se stabilesc prin simpla numărare a X-urilor înscrise de candidat la 

răspunsurile corecte; 

- solicită candidatului şi martorului semnătura de confirmare în borderou a 

punctajului obţinut şi a corectitudinii modului de calculare;  

19. Îşi înscrie numele şi prenumele cu majuscule în rubrica „Nume şi prenume corectori” 

destinată responsabilului de sală/corectorului 1. Semnează la rubrica „semnătură 

responsabil de sală/corector 1” după înscrierea pe grilă a punctelor obţinute de 

candidat la disciplina sau disciplinele de concurs. Semnează la rubrica „responsabil de 

sală/corector 1” de pe borderoul în care se consemnează rezultatele concursului; 

20. Completează procesele-verbale de predare-primire a grilelor valide de răspuns către 

secretarul comisiei pe facultate, a grilelor nefolosite şi anulate şi a procesului-verbal 

de fraudă, dacă este cazul, către Secretariatul tehnic general; 

21. Efectuează predarea documentelor de concurs în prezenţa unui candidat; 

22. Ultima grilă de răspuns pentru transcrierea lucrării se va înmâna cel mai târziu cu 15 

minute înainte de expirarea timpului alocat probei scrise. 

 

Atribuţii Corector 2/ Supraveghetor 

 

1. Participă la instructajul organizat pentru această activitate;  

2. Se prezintă, în ziua de concurs, la Secretariatul tehnic general la orele 07.00, pentru a 

lua la cunoştinţă de repartiţia pe săli; 

3. Execută dispoziţiile responsabilului de sală/corector 1; 

4. Verifică şi confruntă documentele de identitate ale candidaţilor la intrarea în sala de 

concurs, dispune aranjarea în sală a candidaţilor şi informează responsabilul de sală în 

legătură cu eventualele probleme constatate; 

5. Îşi scrie numele şi prenumele cu majuscule în rubrica destinată corectorului 2; 

6. Semnează la rubrica „Semnătură corector 2” după înscrierea pe grilă a punctelor 

obţinute de candidat la disciplina sau disciplinele de concurs.  

 

Atribuţii supraveghetor 

 

1. Participă la instructajul organizat pentru această activitate;  

2. Se prezintă, în ziua de concurs, la comisia tehnică la orele 07.00, pentru a lua la 

cunoştinţă de repartiţia pe săli; 

3. Execută dispoziţiile Responsabilului de sală; 

4. Verifică şi confruntă documentele de identitate ale candidaţilor la intrarea în sala de 

concurs, dispune aranjarea în sală a candidaţilor şi informează responsabilul de sală în 

legătură cu eventualele probleme constatate; 

5. Ajută Responsabilul de sală şi Corectorul 2 la verificarea corectitudinii modalităţii de 

completare a grilei de concurs. 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243730 din 31.01.2018 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru 
dezbatere: Aprobarea numărului de locuri la PSUL și PSUM pe Academie, pentru anul 

universitar 2018-2019 – HCA nr.5/2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă numărul de locuri la Programele de Studii universitare de licență  și 

Programele de Studii universitare de masterat pe Academie, pentru anul universitar 2018-2019 

conform pct. nr 2 din cadrul  HCA nr.5/2018, după cum urmează: 

 

Studii universitare de licență 

- Facultatea de Poliție -  295 locuri  ( 250 locuri poliție  și  45 locuri penitenciare);  

- Facultatea de Poliție de Frontieră – 60 locuri; 

- Facultatea de Jandarmi – 50 locuri. 

– Facultatea de Științe Juridice și Administrative – 115 locuri; 

- Facultatea de Științe Juridice și Administrative specializarea  Administrație Publică - 100 locuri; 

- Învatamant cu frecvență redusă – 50 locuri  

- Învatamant la distanță – 100 locuri 

- Facultatea de Arhivistică – 25 locuri; 

- Facultatea de Pompieri –  60 locuri (48 locuri  - romani/ 2 locuri - Republica Moldova / 10 locuri – 

Palestina). 

Studii universitare de masterat – 110 locuri bugetare (100 locuri – MAI / 10 locuri 

MApN) 

 

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. 5243731 din 31.01.2018 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 
Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă 

în Academie, Sesiunea iunie-iulie, 2018 – Adresa SACIM nr. 5174474 / 29.01.2018 /  tematica și 

bibliografa pentru licență - Facultatea de Poliție, Facultatea de Poliție de Frontieră, Facultatea 

de Jandarmi, Facultatea de Arhivistică, Facultatea de Pompieri – Adrese facultăți. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de 
licență/diplomă în Academie, Sesiunea iunie-iulie, 2018 – Adresa SACIM nr. 5174474 / 29.01.2018 , 
precum și   tematica și bibliografa pentru licență, după cum urmează, în anexe sau în documentele 
transmise de fiecare facultate. 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza” 

 

                              

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

R E G U L A M E N T U L 

privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă în 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”– 2018- 

 

Nr.                    din          02.2018



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 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 

desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, cu modificările și completările 

ulterioare.  

– OMEN nr. 5643/2017  privind modificarea OMENCȘ nr 6125/2016 privind aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și 

disertație 

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 

2018) şi de iarnă (februarie 2019). 

(3) Calendarul examenului se stabileşte de Consiliul facultăţii, se avizează de  către 

Consiliul de Administraţie şi se aprobă de către Senatul Universitar. 

           Art. 4 

(1) La examenul de licenţă/diplomă se pot prezenta numai absolvenţii facultăţii care 

organizează examenul, din Promoţia 2018 şi din promoţiile anterioare, care au realizat toate 

activităţile obligatorii şi au promovat examenele cuprinse în planurile de învăţământ. 

(2) La Facultatea de Pompieri sunt consideraţi absolvenţi ai Promoţiei 2018 studenţii 

care au promovat şi examenul complex de specialitate. 

Art. 5 

Înaintea susţinerii examenului de diplomă, studenţii Facultăţii de Pompieri susţin 

examenul complex de specialitate, potrivit metodologiei proprii aprobate de Senatul 

Universitar. 

Art. 6  

(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. 7 

Pentru absolvenţii de la specializarea Drept, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe 

Juridice şi Administrative, examenul de licenţă constă într-o singură probă (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 va calcula fără rotunjire. 

Art. 8 

Pentru absolvenţii de la specializarea Ordine şi Siguranţă Publică, din cadrul 

Facultăţii de Poliţie, examenul de licenţă constă într-o singură probă (lucrare scrisă), 

respectiv: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, care  constă în rezolvarea 

unui chestionar tip „test grilă”, cu 90 de întrebări, astfel:  

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 Metode şi tehnici operative; 

* 10 întrebări din disciplina Cooperare polițienească internațională; 

* 10 întrebări din disciplina Psihologie judiciară;  

* 10 întrebări din disciplinele Tactică criminalistică şi Metodologie criminalistică; 

* 20 întrebări din disciplina de specialitate pe domenii operative, respectiv:  

– Investigaţii criminale,  

– Investigarea fraudelor,  

– Ordine publică,  

– Combaterea criminalităţii organizate - Cybercrime,  

– Poliţie rutieră,  

– Tehnică criminalistică, 

– Poliţie transporturi,  

– Arme, explozivi şi substanţe periculoase, 



– Analiza informaţiilor;  

– Operațiuni speciale. 

 

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; 

* 15 întrebări din disciplinele Teorie şi tactică penitenciară I; 

* 16 întrebări din disciplina Teorie şi tactică penitenciară II; 

* 15 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. 9 

Pentru absolvenţii de la specializarea Ordine şi Siguranţă Publică, din cadrul 

Facultăţii de Poliţie de Frontieră, examenul de licenţă constă într-o singură probă (lucrare 

scrisă), respectiv: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, care  constă în 

rezolvarea unui chestionar tip „test grilă”, cu 90 de întrebări, astfel:  

* 6 întrebări din disciplina Drept penal.Partea generală; 

* 7 întrebări din disciplina Drept penal. Partea specială; 

* 7 întrebări din disciplina Drept procesual penal; 

* 15 întrebări din disciplina Tactica poliţiei de frontieră – supravegherea la frontieră 

* 15 întrebări din disciplina Tactica poliţiei de frontieră – controlul la frontieră 

* 15 întrebări din disciplina Investigarea criminalităţii transfrontaliere; 

* 15 întrebări din disciplina 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. 

Art. 10 

Pentru absolvenţii de la specializarea Ordine şi Siguranţă Publică, din cadrul 

Facultăţii de Jandarmi, examenul de licenţă constă într-o singură probă (lucrare scrisă), 

astfel: 

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 Operații multunaționale” 

* 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. 11 

 Studenții de la forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR) vor susține 

examenul de licență după cum urmează: 

a. studenții înscriși pe locurile pentru specializarea Ordine şi Siguranţă Publică 

(Poliție - IFR) vor susține examenul în conformitate cu prevederile art. 8 (pentru 

specializarea POLIȚIE, urmând  a susține examenul de licență la Disciplina de specialitate 

Investigații criminale); 

b. studenții înscriși pe locurile pentru specializarea Ordine şi Siguranţă Publică 

(Poliție de Frontieră - IFR) vor susține examenul în conformitate cu prevederile art. 9; 

c. studenții înscriși pe locurile pentru specializarea Ordine şi Siguranţă Publică 

(Jandarmi - IFR) vor susține examenul în conformitate cu prevederile art. 10. 

Art. 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 
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) Componența comisiilor pentru examenul de licență/diplomă și a comisiilor pentru 

soluționarea contestațiilor, precum și numărul membrilor acestora nu se modifică pe durata 

examenelor de finalizare a studiilor și se stabilesc  prin Dispoziţie Zilnică, la propunerea 

Consiliului Facultăţii. 

(2) Preşedintele comisiei trebuie să fie cadru didactic cu gradul cel puțin de lector 

universitar. Membrii comisiei trebuie să facă parte din personalul didcatic titular (cadre 

didactice și instructori de predare.  

(3) Secretarul comisiei poate fi asistent universitar sau instructor de predare. 

(4) Membrii comisiilor pentru examene şi ai comisiilor pentru analiza şi soluţionarea 

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/instructor de predare de la fiecare specialitate; 

- un secretar - din departamentele de specialitate. 



(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. 

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 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 – cel puțin 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. 

 

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.  

 

 

 



C. Comunicarea subiectelor şi elaborarea lucrărilor 

Art. 31  

(1) Accesul absolvenţilor în sala de examen este permis cu cel mult o oră înainte de 

începerea acestuia şi se face numai pe baza legitimaţiei de student şi/sau a actului de 

identitate. 

 (2) Accesul absolvenţilor în săli se face sub supravegherea responsabilului de sală, în 

ordinea alfabetică prevăzută în tabel. 

 (3) În cazuri deosebite, preşedintele comisiei de organizare şi coordonare a 

examenului de licenţă/diplomă la nivelul Academiei poate decide asupra accesului lor, după 

verificarea actelor existente la dosarul de absolvent.  

 (4) Actul de identitate rămâne pe masa de lucru, la vedere, pe toată durata probei de 

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. 

 (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. 32  

 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. 33  

 (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. 34  

 (1) Din momentul desigilării plicurilor este interzis accesul în sală al oricărui 

absolvent, iar ieşirea din sală se poate face numai odată cu predarea lucrării. 



 (2) În cazuri deosebite (de exemplu: necesităţi fiziologice), când un absolvent este 

nevoit să părăsească sala în timpul desfăşurării probei, acesta va fi însoţit de unul dintre 

supraveghetori până în momentul revenirii în sală.  

 (3) Absolvenţii care renunţă să mai continue examenul au obligaţia să predea 

materialele primite la sala de 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. 35  

 (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. 36  

(1) La terminarea redactării răspunsului sau la expirarea timpului afectat probei, 

fiecare absolvent predă lucrarea responsabilului de sală sau supraveghetorului stabilit, 

semnând în borderou 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. 37  

 (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. 38  

 (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. 39 



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. 40 

(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. 41  

(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: 

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. 42  

(1) Secretariatul tehnic pe facultate, pentru Proba 1 (lucrare scrisă), 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. 43  

(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. 44 

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. 45  

(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 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. 46  

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. 47  

  (1) Media de promovare a examenului de licenţă/diplomă trebuie să fie cel puţin 6,00. 

  (2) Notele acordate de membrii comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10. 

  (3) Nota de promovare pentru fiecare probă a examenului de licenţă trebuie să fie cel 

puţin 5,00, indiferent de numărul probelor. 

  (4) Media probei/probelor, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate exclusiv de 

membrii comisiei de examen, se determină cu două zecimale, fără rotunjire. 

  (5) Media examenului de licenţă/diplomă se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, 

exclusiv în baza mediei probei/probelor. 

  (6) Componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă şi disertaţie şi a 

comisiilor pentru soluţionarea contestaţiilor, precum şi numărul membrilor acestora nu se 

modifică pe durata examenelor de finalizare a studiilor. 

  (7) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de 

licenţă/diplomă nu este publică. 

  (8) Luarea deciziilor în cadrul comisiei este reglementată prin regulamentul propriu. 

  (9) Rezultatele fiecărei probe se comunică prin afişare, în termen de cel mult 48 de ore 

de la data susţinerii acesteia, la avizierul facultăţii organizatoare şi pe pagina web a instituţiei 

de învăţământ superior. 

Art. 48  

     (1)Rezultatele fiecărei probe, se comunică prin afișare, în termen de cel mult 48 de ore de 

la data susținerii acesteia, la avizierul facultății organizatoare și pe pagina de web a 

Academiei. 

  (2)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. 49 

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. 51  

(1) Absolvenţii se prezintă la susţinerea probelor la datele şi orele prevăzute în 

graficele întocmite de secretariatele facultăţilor.  

(2) Examenul de licenţă/diplomă se organizează şi se desfăşoară în condiţiile 

prezentului Regulament. 

Art. 52 

Pe timpul examenului ştampila se va păstra numai de către preşedintele comisiei  de 

organizare a examenului de licenţă/diplomă  la nivelul facultăţii sau o altă persoana 

desemnată de acesta.  

Art. 53 

Absolvenţilor care promovează examenul de licenţă/diplomă li se eliberează Diplomă 

de licenţă/Diplomă de inginer, în specializările acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu, 

conform legii. 

Art. 54   

Media generală de absolvire se va calcula ca fiind 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. 55  

Examenul de licenţă/diplomă nepromovat poate fi repetat într-o sesiune ulterioară, cu 

suportarea de către absolvent a taxei stabilite de Senatul universitar, în condiţiile legii.  



 

Art. 56  

(1) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la încheierea examenului de 

licenţă/diplomă, comisia de organizare a examenului de licenţă/diplomă la nivelul facultăţii va 

transmite Secretarului şef al Academiei datele necesare pentru întocmirea Raportului către 

Ministerul Afacerilor Interne şi Informării către Ministerul Educaţiei 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. 57  

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă în 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” -2018-  a fost dezbătut şi aprobat în şedinţa 

Senatului Academiei din data de 31.01.2018.           

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

          Comisar şef de poliţie 

          Conf. univ. dr. 

                   Dragoş-Andrei IGNAT  



 

  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 

………………………………………………….. 

 

 

   



 

 

  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 

............................................................. 
 



 

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 

............................................................. 
 

 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243732 din 31.01.2018 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru 

dezbatere: Aprobarea Metodologiei  privind organizarea și desfășurarea concursului 

de admitere la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2018-2019 –

Adresa DSD nr. 52152285 din 30.01.2018. 

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de 

admitere la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2018-2019, înregistrată 

cu numărul 5215281 din 29.01.2018. 

 

 

 

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. 5243735 din 31.01.2018 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru 

dezbatere: Dezbaterea solicitării PSUM- FȘJA referitoare la taxa de susținere a examenului de 

dizertație Seria 2016-2018 – Adresa nr. 5199323/31.01.2018. 

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

1.Se menține valoarea de 100 lei a taxei de susținere a examenului de dizertație,  

pentru PSUM – Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Seria 2016-2018. 

 

 2. Nu sunt aplicabile prevederile incidente din cadrul Procesului-verbal nr. 

2574/10.05.2017, aprobat prin HSU nr. 11607/29.05.2017. 

 

 

 

 

 

 

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. 5243736 din 31.01.2018 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobare Supliment de diplomă – CIFRID – Adresă CIFRID nr. 5218230/22.01.2018. 

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Se aprobă Suplimentul de diplomă pentru CIFRID, conform adresei CIFRID nr. 

5218230/22.01.2018. 

 
 

 

 

 

 

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. 5243737 din 31.01.2018 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru 

dezbatere: Aprobarea documentelor de evaluare a studenților din cadrul PSL –OSP și 

Drept, care desfășoară stagiul de practică – Adresă CIFRID nr. 5218230/22.01.2018. 

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Se aprobă documentele de evaluare a studenților din cadrul PSL –OSP și Drept, care 

desfășoară stagiul de practică: 
 

a. Fișă de evaluare a studenților de la forma de învățământ IFR/ID care desfășoară 

stagiul de practică (model Anexa 1) 

b. Raport individual de practică pentru studenții la formele de învățământ IFR/ID 

(model Anexa 2) 

c. Speță din activitatea organelor judiciare. 

 

 

 

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. 111682 din 27.07.2017 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E
1
 

 
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: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      

                                                 
1
 xxx  Modificată prin HSU Nr. 111730 din 19.09.2017, respectiv HSU Nr. 5243702 din 15.01.2018 xxx 
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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 Rectorului
2
, 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.   

 

 

 

                                                 
2
 Art. 6. Alin 1 a fost modificat prin HSU Nr. 111730 din 19.09.2017 
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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;  

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);      
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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 

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 
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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.  

 

 

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, la finalizarea activităţilor necesare în vederea analizării şi soluționării 
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sesizării în cauză, dar nu mai târziu de 18 luni de la înregistrarea sesizării,  prin grija 

secretarului Comisiei de etică.”
3
 

  (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). 

 

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 

                                                 
3
 Art. 19, alin.7 a fost modificat prin HSU  Nr. 5243702 din 15.01.2018. 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243745 din 08.02.2018 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 
Aprobarea suspendării declanșării procedurilor de abilitare în calitatea de coordonator de doctorat 

pe o perioadă de 6 luni–Adresa DSD nr. 52152295 din 01.02.2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă suspendarea procesului de abilitare în calitatea de 

coordonator de doctorat pe o perioadă de 6 (șase) luni. 

 

 
 

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. 5243749din 08.02.2018 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru 

dezbatere: Aprobarea suplimentului de diplomă al Facultății de Jandarmi – PSUL. 

 

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă Suplimentul de diplomă al Facultății de Jandarmi – PSUL. 

 
 
 

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. 5243750 din 08.02.2018 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru 

dezbatere: Aprobarea suspendării aplicării prevederilor HSU nr. 5243735 din 31.01.2018 – 

Taxa de 100 lei- susținere disertație. 

 

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se abrogă HSU nr. 5243735 din 31.01.2018 – Taxa de 100 lei- susținere disertație 

PSUM FSJA. 

 
 
 
 

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. 5243757 din 05.03.2018 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru 

dezbatere: Adoptarea unei HSU, conform Adresei DGMRU nr. 28291/S1/ 21.02.2018. 

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

În vederea înscrierii la Concursul de admitere la Academia de Poliție ”Alexandru 

Ioan Cuza”, candidații pot opta pentru o singură facultate și specializare din cadrul acestei 

instituții. 

 

 

 

 

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. 5243758 din 05.03.2018 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobarea listei posturilor didactice ce urmează a fi scoase la concurs, în Semestrul II al 

prezentului an universitar - HCA nr. 7 din 2018- Pct.nr.5. 

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă lista posturilor didactice ce urmează a fi scoase la concurs, în Semestrul 

II al prezentului an universitar, potrivit HCA nr. 7 din 2018- Pct.nr.5, după cum urmează: 

Facultatea de Poliție 

Departamentul de Poliție 

Lector universitar (poliţist), poziţia 20, disciplinele: Combaterea criminalității 

organizate, Bazele activității informative, Metode și tehnici operative. 

Departamentul de Științe Comportamentale 

Conferenţiar universitar (poliţist), poziţia 35, disciplinele: Comunicare și relații publice 

în sistemul securității publice, Tehnici de comunicare și soluționare a conflictelor în 

penitenciare, Comunicare interpersonală în poliția națională. 

Lector universitar (poliţist), poziţia 38, disciplina: Psihologie judiciară. 

Lector universitar (poliţist), poziţia 39, disciplinele: Informatică aplicată în sistemul de ordine 

publică, Comunicare și relații publice, Etică și deontologie. 

 Departamentul de Criminalistică 

Conferențiar universitar (poliţist), poziţia 49, disciplinele: Tactică și tehnică 

criminalistică, Metodologie criminalistică; 

Conferențiar universitar (poliţist), poziţia 50, disciplinele: Medicină legală,  Tactică și 

tehnică criminalistică. 

Lector universitar (poliţist), poziţia 53, disciplinele: Tehnică criminalistică, Tactică 

criminalistică. 

Asistent universitar (poliţist), poziţia 56, disciplinele: Tehnică criminalistică, Tactică 

criminalistică. 

Departamentul de Educație Fizică 

Lector universitar (poliţist), poziţia 71, disciplina: Educație fizică. 



Facultatea Poliţie de Frontieră 

Departamentul de Poliţie de Frontieră, Imigrări, Pașapoarte și Pregătire Schengen 

Lector universitar (poliţist), poziţia 109, disciplina: Investigarea criminalității 

transfrontaliere, Analiza de risc. 

Departamentul de Limbi Străine 

Conferențiar universitar (poliţist), poziţia 122, disciplina: Limbă străină aplicată în 

domeniul Ordine și siguranță publică - Limba franceză. 

Lector universitar (poliţist), poziţia 126, disciplina: Limbă străină aplicată în domeniul 

Ordine și siguranță publică – Limba engleză și Limba franceză. 

Lector universitar (poliţist), poziţia 127, disciplina: Limbă străină aplicată în domeniul 

ordine și siguranță publică - Limba franceză. 

Facultatea de Jandarmi 

Departamentul de Jandarmi 

Conferențiar universitar (militar), poziţia 141, disciplinele: Tactici, tehnici și procedee 

de intervenție, Tactica jandarmeriei, Pregătire militară generală. 

Conferențiar universitar (militar), poziţia 142, disciplinele: Operații multinaționale, 

Tactica jandarmeriei, Instrucția tragerii. 

Lector universitar (militar), poziţia 147, disciplinele: Metodică, Metodica pregătirii 

personalului, Pregătire militară generală, Protecția informațiilor clasificate. 

Facultatea de Științe Juridice și Administrative 

Departamentul de Drept Penal  

Lector universitar (poliţist), poziţia 181, disciplinele: Drept penal. Partea specială, 

Criminologie. 

Asistent universitar (poliţist), poziţia 182, disciplinele: Drept penal. Partea specială, 

Criminologie. 

Departamentul de Drept Privat  

Lector universitar (poliţist), poziţia 202, disciplinele: Drept civil.  

Lector universitar (poliţist), poziţia 203, disciplinele: Drept civil. 

Asistent universitar (poliţist), poziţia 205, disciplinele: Drept civil. Dreptul  muncii. 

Departamentul de Drept Public și Administrație Publică  

Conferențiar universitar (poliţist), poziţia 212, disciplina: Drept administrativ. 

Conferențiar universitar (poliţist), poziţia 216, disciplina: Drept internațional public, 

Dreptul mediului. 

Asistent universitar (poliţist), poziţia 223, disciplina: Drept constituțional, Drept 

administrativ, Drept financiar. 

Facultatea de Pompieri 

Departamentul de Inginerie şi Situaţii de Urgenţă 

Conferențiar universitar (militar), poziţia 242, disciplinele: Teoria arderii, procedee și 

substanțe de stingere, Comportarea și protecția la foc a construcțiilor și instalațiilor, 

Antrenamente de specialitate II. 

Conferențiar universitar (militar), poziţia 243, disciplinele: Cunoaștere și instrucție la 

tehnica de intervenție pentru situații de urgență I, Cunoaștere și instrucție la tehnica de 



intervenție pentru situații de urgență II, Fiabilitate și siguranță în funcționare, Tehnici de 

descarcerare și prim ajutor II. 

Facultatea de Arhivistică 

Departamentul de Arhivistică şi Istorie 

Conferențiar universitar (civil), poziţia 279, disciplinele: Științe auxiliare ale istoriei I, 

Standarde de descriere arhivistică, Administrarea arhivelor curente și intermediare. 

Șef lucrări (Lector universitar) (civil), poziţia 283, disciplinele: Procesarea automată a 

informației. Noțiuni fundamentale, Documente electronice în Excel și baze de date, Sisteme 

de arhivare electronică. 

Șef lucrări (Lector universitar) (civil), poziţia 286, disciplinele: Istoria contemporană a 

românilor, Istoriografie, Instituțiile în România contemporană. 

Colegiul Național de Afaceri Interne 

Lector universitar (poliţist), poziţia 311, disciplinele: Managementul Afacerilor Interne, 

Managementul resurselor umane în MAI, Managementul financiar și logistic în MAI, 

Managementul proiectelor, Strategia europeană 2020. 
 

Notă: Încadrarea pe posturile de poliţist şi militar este condiţionată de promovarea unor etape de selecţie 

specifice instituţiei, în conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Legea nr. 80/1995 

privind Statutul cadrelor militare, ambele cu modificările şi completările ulterioare, şi cu reglementările interne 

în vigoare. 

 

 

II. LISTA POSTURILOR DE INSTRUCTORI DE ORDINE PUBLICĂ  

PROPUSE PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS 

ÎN SEMESTRULUI al II-lea AL ANULUI UNIVERSITAR 2017/2018  

Facultatea de Poliție 

Instructor de poliție Principal V, Poziția 77, Disciplina: Educație fizică. 

Facultatea de Jandarmi – Departamentul de Jandarmi 

Instructor militar I, poziția 149, disciplinele: Tactici, tehnici și procedee de intervenție, 

Tactica Jandarmeriei, Instrucția tragerii. 

Facultatea de Jandarmi – Formațiuni studenți –Instructori militari 

Comandant companie (instructor militar I), prevăzut cu gradul de maior, la poziția 161 din 

statul de organizare; 

Comandant pluton (instructor militar IV), prevăzut cu gradul de căpitan, poziția 163 din 

statul de organizare. 

 

 

 

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. 5243762 din 05.03.2018 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobarea solicitării CNAI de creștere de la 50, la 70, a numărului de locuri pentru 

cursanții civili, regim cu taxă, la Cursul de Managementul Strategic al Afacerilor 

Interne, sesiunea martie-iulie 2018. 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă solicitarea CNAI de creștere de la 50, la 70, a numărului de locuri pentru 

cursanții civili, regim cu taxă, la Cursul de Managementul Strategic al Afacerilor 

Interne, sesiunea martie-iulie 2018. 

 

 

 

 

 

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. 5243763 din 05.03.2018 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Modificarea programului scrutinului pentru alegerea Rectorului Academiei de Poliție – 

HSU nr. 5243743 din 08.02.2018, pct. nr.1. 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

HSU nr. 5243743 din 08.02.2018 se modifică, după cum urmează: 
 

Punctul nr. 1: 

Se aprobă calendarul pentru alegerea Rectorului, după cum urmează: 

19.02 - 02.03.2018- depunerea candidaturilor. 

 07.03- afișarea listei candidaților. 

 09.03.2018 – afișarea listei electorilor și a locului în care se va ține scrutinul. 

15.03.2018- între orele 07,30- 15,30 -  exercitarea votului pentru primul tur al scrutinului. 

16.03.2018 - între orele 07,30- 15,30 -  exercitarea votului pentru cel de-al doilea tur al 

scrutinului, după caz. 

20.03.2018 – validarea rezultatului alegerilor de către Senatul 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 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243768 din 16.03.2018 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Adoptarea Proiectului de modificare a HSU nr. 5174400/22.01.2018 – Regulamentul de 

licență- Adresa SACIM nr. 5175432/ 12.03.2018.  

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

1.Se aprobă modificarea HSU nr. 5243731 din 31.01.2018 - Regulamentul privind 

organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă în Academie, Sesiunea iunie-

iulie 2018, precum și  tematica și bibliografa pentru licență, după cum urmează, în anexe 

sau în documentele transmise de fiecare facultate, conform textului anexat. 

2. HSU nr. 5243731 din 31.01.2018 se republică și se afișează pe site-ul instituției, 

prin grija inițiatorului proiectului. 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 

desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, cu modificările și completările 

ulterioare.  

– OMEN nr. 5643/2017  privind modificarea OMENCȘ nr 6125/2016 privind aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și 

disertație 

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 

2018) şi de iarnă (februarie 2019). 

(3) Calendarul examenului se stabileşte de Consiliul facultăţii, se avizează de  către 

Consiliul de Administraţie şi se aprobă de către Senatul Universitar. 

           Art. 4 

(1) La examenul de licenţă/diplomă se pot prezenta numai absolvenţii facultăţii care 

organizează examenul, din Promoţia 2018 şi din promoţiile anterioare, care au realizat toate 

activităţile obligatorii şi au promovat examenele cuprinse în planurile de învăţământ. 

(2) La Facultatea de Pompieri sunt consideraţi absolvenţi ai Promoţiei 2018 studenţii 

care au promovat şi examenul complex de specialitate. 

Art. 5 

(1)Înaintea susţinerii examenului de diplomă, studenţii Facultăţii de Pompieri susţin 

examenul complex de specialitate, potrivit metodologiei proprii aprobate de Senatul 

Universitar. 

(2)În vederea înscrierii la examenul de licenţă/diplomă absolvenţii programului de 

Administraţie Publică trebuie să promoveze examenul de competenţă lingvistică. 

(3)Departamentul de Limbi Străine din Academie este responsabil cu organizarea 

acestui examen. 

(4)Aprecierea se face cu calificativul „admis” sau „respins”. 

(5)Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative eliberează absolvenţilor declaraţi 

„admis” înscrisul a cărui formă este anexă la prezentul Regulament”. 

 

Art. 6  

(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. 7 

Pentru absolvenţii de la specializarea Drept, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe 

Juridice şi Administrative, examenul de licenţă constă într-o singură probă (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 va calcula fără rotunjire. 

Art. 8 

Pentru absolvenţii de la specializarea Ordine şi Siguranţă Publică, din cadrul 

Facultăţii de Poliţie, examenul de licenţă constă într-o singură probă (lucrare scrisă), 

respectiv: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, care  constă în rezolvarea 

unui chestionar tip „test grilă”, cu 90 de întrebări, astfel:  

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 Metode şi tehnici operative; 

* 10 întrebări din disciplina Cooperare polițienească internațională; 

* 10 întrebări din disciplina Psihologie judiciară;  

* 10 întrebări din disciplinele Tactică criminalistică şi Metodologie criminalistică; 

* 20 întrebări din disciplina de specialitate pe domenii operative, respectiv:  



– Investigaţii criminale,  

– Investigarea fraudelor,  

– Ordine publică,  

– Combaterea criminalităţii organizate - Cybercrime,  

– Poliţie rutieră,  

– Tehnică criminalistică, 

– Poliţie transporturi,  

– Arme, explozivi şi substanţe periculoase, 

– Analiza informaţiilor;  

– Operațiuni speciale. 

 

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; 

* 15 întrebări din disciplinele Teorie şi tactică penitenciară I; 

* 16 întrebări din disciplina Teorie şi tactică penitenciară II; 

* 15 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. 9 

Pentru absolvenţii de la specializarea Ordine şi Siguranţă Publică, din cadrul 

Facultăţii de Poliţie de Frontieră, examenul de licenţă constă într-o singură probă (lucrare 

scrisă), respectiv: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, care  constă în 

rezolvarea unui chestionar tip „test grilă”, cu 90 de întrebări, astfel:  

* 6 întrebări din disciplina Drept penal.Partea generală; 

* 7 întrebări din disciplina Drept penal. Partea specială; 

* 7 întrebări din disciplina Drept procesual penal; 

* 15 întrebări din disciplina Tactica poliţiei de frontieră – supravegherea la frontieră 

* 15 întrebări din disciplina Tactica poliţiei de frontieră – controlul la frontieră 

* 15 întrebări din disciplina Investigarea criminalităţii transfrontaliere; 

* 15 întrebări din disciplina 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. 



Art. 10 

Pentru absolvenţii de la specializarea Ordine şi Siguranţă Publică, din cadrul 

Facultăţii de Jandarmi, examenul de licenţă constă într-o singură probă (lucrare scrisă), 

astfel: 

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 Operații multunaționale” 

* 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. 11 

 Studenții de la forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR) vor susține 

examenul de licență după cum urmează: 

a. studenții înscriși pe locurile pentru specializarea Ordine şi Siguranţă Publică 

(Poliție - IFR) vor susține examenul în conformitate cu prevederile art. 8 (pentru 

specializarea POLIȚIE, urmând  a susține examenul de licență la Disciplina de specialitate 

Investigații criminale); 

b. studenții înscriși pe locurile pentru specializarea Ordine şi Siguranţă Publică 

(Poliție de Frontieră - IFR) vor susține examenul în conformitate cu prevederile art. 9; 

c. studenții înscriși pe locurile pentru specializarea Ordine şi Siguranţă Publică 

(Jandarmi - IFR) vor susține examenul în conformitate cu prevederile art. 10. 

Art. 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 
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) Componența comisiilor pentru examenul de licență/diplomă și a comisiilor pentru 

soluționarea contestațiilor, precum și numărul membrilor acestora nu se modifică pe durata 

examenelor de finalizare a studiilor și se stabilesc  prin Dispoziţie Zilnică, la propunerea 

Consiliului Facultăţii. 

(2) Preşedintele comisiei trebuie să fie cadru didactic cu gradul cel puțin de lector 

universitar. Membrii comisiei trebuie să facă parte din personalul didcatic titular (cadre 

didactice și instructori de predare.  

(3) Secretarul comisiei poate fi asistent universitar sau instructor de predare. 

(4) Membrii comisiilor pentru examene şi ai comisiilor pentru analiza şi soluţionarea 

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. 

- editează lista nominală cu rezultatele obţinute de absolvenţi. 

 

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/instructor de predare de la fiecare specialitate; 

- un secretar - din departamentele de specialitate. 

(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. 

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 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 – cel puțin 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. 

 

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.  

 

 

 

C. Comunicarea subiectelor şi elaborarea lucrărilor 

Art. 31  

(1) Accesul absolvenţilor în sala de examen este permis cu cel mult o oră înainte de 

începerea acestuia şi se face numai pe baza legitimaţiei de student şi/sau a actului de 

identitate. 

 (2) Accesul absolvenţilor în săli se face sub supravegherea responsabilului de sală, în 

ordinea alfabetică prevăzută în tabel. 

 (3) În cazuri deosebite, preşedintele comisiei de organizare şi coordonare a 

examenului de licenţă/diplomă la nivelul Academiei poate decide asupra accesului lor, după 

verificarea actelor existente la dosarul de absolvent.  

 (4) Actul de identitate rămâne pe masa de lucru, la vedere, pe toată durata probei de 

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. 

 (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. 32  

 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. 33  

 (1) Mapele cu subiecte vor fi distribuite responsabililor de sală de către membrii 

Secretariatului tehnic, la locul de multiplicare a subiectelor,  cu maxim 30 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. 34  

 (1) Din momentul desigilării plicurilor este interzis accesul în sală al oricărui 

absolvent, iar ieşirea din sală se poate face numai odată cu predarea lucrării. 

 (2) În cazuri deosebite (de exemplu: necesităţi fiziologice), când un absolvent este 

nevoit să părăsească sala în timpul desfăşurării probei, acesta va fi însoţit de unul dintre 

supraveghetori până în momentul revenirii în sală.  

 (3) Absolvenţii care renunţă să mai continue examenul au obligaţia să predea 

materialele primite la sala de 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. 35  

 (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. 36 

           (1) La terminarea redactării răspunsului sau la expirarea timpului alocat probei, fiecare 

candidat predă grila de răspuns responsabilului de sală/corector 1 sau supraveghetorului 

stabilit, semnând în borderou pentru a certifica predarea la rubrica „semnătură”. 

          (2) Candidaţii care nu au terminat de completat grila de răspuns o predau în faza în care 

se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit pentru proba respectivă. 

          (3) Penultimul candidat va rămâne în sală până la predarea lucrării de către ultimul 

candidat. 

Art. 37  

         (1) Frauda sau tentativa de fraudă se constată de responsabilul de sală sau oricare dintre 

membrii personalului de supraveghere şi atrage eliminarea din concurs a candidatului în 

cauză, consemnându-se acest fapt în procesul-verbal şi borderourile de predare a grilelelor de 

răspuns din sala respectivă de către responsabilul de sală.  

         (2) Candidatul eliminat din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă va semna în 

borderou, iar materialele incriminatorii vor fi anexate la imprimatul de răspuns şi la procesul-

verbal ce se încheie cu această ocazie. În cazul în care candidatul refuză să semneze în 

borderou, responsabilul de sală va face această menţiune şi va chema un alt candidat în 

calitate de martor. 

         (3)În cazul în care se constată că, la o întrebare nu a fost marcat niciun răspuns ori au 

fost marcate mai multe răspunsuri sau au fost marcate necorespunzător, se va anula acel 



răspuns prin bararea cu o linie orizontală de culoare roşie, pe formularul de răspuns şi se va 

solicita absolventului să semneze de luare la cunoştinţă în dreptul liniei. Motivul anulării se va 

consemna într-un proces verbal semnat de către responsabilul de sală. 

       (4) Se consideră tentativă de fraudă şi intenţia candidatului de a comunica cu ceilalţi 

participanţi în concurs; 

      (5) Pentru orice nelămurire candidatul este obligat să se adreseze doar responsabilului de 

sală/corector 1 sau personalului destinat cu supravegherea şi corectarea lucrărilor; 

         Art. 38  

 (1) Documentele de examen 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. 39 

             (1)Pe timpul desfăşurării probei preşedintele comisiei centrale, precum şi preşedinţii 

comisiilor pe facultăţi, însoţiţi de cadrele didactice de specialitate care au participat la 

formularea subiectelor, verifică respectarea regulilor stabilite pentru desfăşurarea examenului 

şi dau explicaţii privind eventualele neclarităţi în formularea subiectelor în toate sălile de 

examen. 

           (2) Responsabilul de sală/corector 1 şi supraveghetorii iau măsuri pentru ca niciun 

candidat să nu părăsească sala fără a preda lucrarea şi a semna de predarea ei. 

          (3) În cazul în care candidatul refuză să semneze de predarea lucrării sau de luarea la 

cunoştinţă a punctajului înscris pe grila de răspuns se va face menţiune, pe grila de examen şi 

pe borderou în dreptul rubricii destinate candidatului, de către responsabilul de sală/corector 

1. 

 

D. Verificarea şi notarea lucrărilor 

 

               Art. 40                 

                (1) La predarea lucrării, responsabilul de sală sau supraveghetorii desemnaţi au 

obligaţia de a verifica, împreună cu titularul grilei de răspuns, modul de completare a 

formularului de răspuns. 

(2) Dacă în urma verificării responsabilul de sală sau supraveghetorii desemnaţi 

constată unele nereguli cu privire la modul de completare a grilei de răspuns, vor lua măsurile 

prevăzute în prezentul Regulament.  

(3) În vederea anulării unui răspuns responsabilul de sală are obligaţia de a-l 

atenţiona pe candidat cu privire la neregulile constatate, aratându-i şi explicându-i în mod clar 

motivul anulării;  

(4) Un răspuns poate fi anulat în următoarele situaţii: 

 

a. întrebare fără niciun răspuns marcat se va anula (exemplul de mai jos): 

Nr a 

 

b 
 

c 
 

d 

1   

 

  
 

  
 

  
 

 

b. întrebare la care au fost marcate mai multe răspunsuri, respectiv mai multe 

,,X”-uri, se va anula (exemplul de mai jos): 

 

                                                    
 

 



c. întrebare care nu are barate cu linie orizontală continuă toate căsuţele, cu 

excepţia căsuţei unde se află ,,X”, răspunsul considerat corect, se va anula 

(exemplu de mai jos); 

 

 

 

 
 

                                   
 

 

d. întrebare care are depăşit pătratul cu linia orizontală continuă sau ,,X-ul” se 

va anula (exemplu). 

 

                                 
                              

    
 

                                                
 

 

(4) Anularea răspunsului se face prin tăiere cu o linie orizontală de culoare roşie, iar 

în dreptul răspunsului anulat candidatul semnează pentru luare la cunoștință. 

 

  

                               
 

(5) În cazul în care candidatul refuză să semneze, se va consemna acest lucru în 

dreptul răspunsului anulat (exemplu „Refuză”) şi semnează responsabilul de sală. 

(6) Grilele de răspuns anulate se strâng separat. 

(7) Pentru ca un răspuns să fie considerat corect trebuie să conţină un singur X, iar 

celelalte trei căsuţe să fie barate cu o linie orizontală aşa cum apare în exemplele de mai jos. 

  

 

 

 

 

  

  



                 
 

Art. 41  
(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: 

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 organizare a examenului de licenţă pe 

facultate, unde predă sub semnătură, borderourile şi formularele de răspuns evaluate. 

            (7) Secretarul comisiei pe facultate aplică formula de calcul pentru transformarea 

punctajului obţinut în notă şi va completa catalogul cu note astfel obţinute. Catalogul se predă 

Secretariatului tehnic pe facultate.  

 Art. 42  

(1) Secretariatul tehnic pe facultate, pentru Proba 1 (lucrare scrisă), va edita ,,Lista 

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. 43  

(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) 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. 

(5) 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. 44 

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. 45  

(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 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. 46  

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. 47  

  (1) Media de promovare a examenului de licenţă/diplomă trebuie să fie cel puţin 6,00. 

  (2) Notele acordate de membrii comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10. 

  (3) Nota de promovare pentru fiecare probă a examenului de licenţă trebuie să fie cel 

puţin 5,00, indiferent de numărul probelor. 

  (4) Media probei/probelor, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate exclusiv de 

membrii comisiei de examen, se determină cu două zecimale, fără rotunjire. 

  (5) Media examenului de licenţă/diplomă se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, 

exclusiv în baza mediei probei/probelor. 

  (6) Componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă şi disertaţie şi a 

comisiilor pentru soluţionarea contestaţiilor, precum şi numărul membrilor acestora nu se 

modifică pe durata examenelor de finalizare a studiilor. 

  (7) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de 

licenţă/diplomă nu este publică. 

   (8) Prin excepție, în situația examenului ”grilă” notarea se face în mod obiectiv, în 

conformitate cu punctajul prestabilit pentru fiecare răspuns corect, fără rotunjire. 



       (9) Rezultatele fiecărei probe se comunică prin afişare, în termen de cel mult 48 de ore de 

la data susţinerii acesteia, la avizierul facultăţii organizatoare şi pe pagina web a instituţiei de 

învăţământ superior. 

 

 

Art. 48  

     (1)Rezultatele fiecărei probe, se comunică prin afișare, în termen de cel mult 48 de ore de 

la data susținerii acesteia, la avizierul facultății organizatoare și pe pagina de web a 

Academiei. 

  (2)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. 49 

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. 51  

(1) Absolvenţii se prezintă la susţinerea probelor la datele şi orele prevăzute în 

graficele întocmite de secretariatele facultăţilor.  

(2) Examenul de licenţă/diplomă se organizează şi se desfăşoară în condiţiile 

prezentului Regulament. 

Art. 52 

Pe timpul examenului ştampila se va păstra numai de către preşedintele comisiei  de 

organizare a examenului de licenţă/diplomă  la nivelul facultăţii sau o altă persoana 

desemnată de acesta.  

Art. 53 

Absolvenţilor care promovează examenul de licenţă/diplomă li se eliberează Diplomă 

de licenţă/Diplomă de inginer, în specializările acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu, 

conform legii. 

Art. 54   

Media generală de absolvire se va calcula ca fiind 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. 55  

Examenul de licenţă/diplomă nepromovat poate fi repetat într-o sesiune ulterioară, cu 

suportarea de către absolvent a taxei stabilite de Senatul universitar, în condiţiile legii.  

 

Art. 56  

(1) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la încheierea examenului de 

licenţă/diplomă, comisia de organizare a examenului de licenţă/diplomă la nivelul facultăţii va 

transmite Secretarului şef al Academiei datele necesare pentru întocmirea Raportului către 

Ministerul Afacerilor Interne şi Informării către Ministerul Educaţiei 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. 57  

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă în 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” -2018-  a fost dezbătut şi aprobat în şedinţa 

Senatului Academiei din data de 31.01.2018.           



 

  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 

………………………………………………….. 

 

 

   



  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 

............................................................. 
 



 

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 

............................................................. 
 

 

 

         Anexa nr. 4  

 



INSTRUCTAJ PRIVIND PROBA SCRISĂ ŞI MODUL DE 

COMPLETARE A GRILEI DE RĂSPUNS 

 

 

1. Candidaţii au obligativitatea de a marca o singură variantă de răspuns pentru 

fiecare întrebare din grilă. 

2. Fiecare întrebare are doar un răspuns corect. 

3. Varianta de răspuns considerată corectă se va marca cu un ,,X” ce va uni pe 

diagonală colţurile pătratului respectiv (din colţul stânga sus până la colțul 

din dreapta jos, respectiv din colţul stânga jos până în colţul din dreapta sus), 

în timp ce celelalte căsuţe de răspuns se barează cu o linie orizontală 

continuă, fără a depăşi pătratul respectiv, conform modelului de mai jos. 

         
 4.  Un răspuns poate fi anulat în următoarele situaţii: 

 

a. întrebare fără niciun răspuns marcat se va anula (exemplul de mai jos): 

Nr a 

 

b 
 

c 
 

d 

1   

 

  
 

  
 

  
 

 

b. întrebare la care au fost marcate mai multe răspunsuri, respectiv mai multe 

,,X”-uri, se va anula (exemplul de mai jos): 

 

                                                    
 

 

c. întrebare care nu are barate cu linie orizontală continuă toate căsuţele, cu 

excepţia căsuţei unde se află ,,X”, răspunsul considerat corect, se va anula 

(exemplu de mai jos); 

 

 

 

 
 

                                   
 

 

d. întrebare care are depăşit pătratul cu linia orizontală continuă sau ,,X-ul” se 

va anula (exemplu). 

 

                                 
                              



    
 

                                                
 

 

5. Anularea răspunsului se face prin tăiere cu o linie orizontală de culoare roşie, iar în 

dreptul răspunsului anulat candidatul semnează pentru luare la cunoștință. 

 

  

                               
 

 6. Pentru ca un răspuns să fie considerat corect trebuie să conţină un singur X, iar 

celelalte trei căsuţe să fie barate cu o linie orizontală aşa cum apare în exemplele de mai jos. 

  

 

 

 

 

                 
           

7. Punctele se stabilesc prin simpla numărare a ,,X”-urilor înscrise la 

răspunsurile corecte. 

8. Candidaţii care doresc să-şi transcrie lucrările pot face acest lucru numai în 

limita timpului stabilit pentru desfăşurarea probei, iar ultima imprimată pentru 

transcrierea lucrării se va înmâna cel târziu cu 15 minute înainte de expirarea 

timpului alocat probei scrise; în acest scop, celor în cauză li se distribuie 

imprimate noi, iar cele folosite iniţial se anulează, sub semnătura responsabilului 

de sală/corector 1 şi a candidatului; imprimatele anulate se predau 

responsabilului de sală la predarea lucrării. 

 

  

  



                    Anexa nr. 5  

 
INSTRUCTAJ CU MEMBRII COMISIILOR DE SUPRAVEGHERE A 

CANDIDAŢILOR ŞI DE CORECTARE A TESTELOR GRILĂ 
 

Atribuţii responsabil de sală/corector 1 

 

1. Responsabil de sală/corector 1 cumulează şi funcţia de şef de sală; 

2. Responsabil de sală/corector 1 coordonează şi răspunde de întreaga activitate desfăşurată în sala în care 

a fost repartizat; 

3. Responsabil de sală/corector 1 se prezintă, în ziua examenului, la Secretariatul tehnic general la ora 

7.00, pentru a lua la cunoştinţă de repartiţia pe sală; 

4. Preia împreună cu corectorul 2 mapa cu documentele şi materialele sălii de examen (borderoul de 

consemnare a rezultatelor concursului, grilele de concurs în număr egal cu numărul candidaţilor din sală 

plus o rezervă, ciornele etc.); 

5. Asigură accesul candidaţilor în sala de examen şi verifică identitatea acestora pe baza actului de 

identitate şi a legitimaţiei de concurs; 

6. Dispune aranjarea în sală a candidaţilor în ordinea de pe borderou, lăsând libere locurile absenţilor; 

7. În dreptul candidaţilor absenţi consemnează în borderou cu „Absent”, la rubrica „Observaţii”; 

8. Face candidaţilor următorul instructaj: 

- se interzice intrarea în sala de concurs cu aparatură electronică, telefoane mobile, materiale scrise 

(cărţi, caiete, însemnări etc.), precum şi cu orice alte materiale care ar putea servi la rezolvarea 

subiectelor; 

- se interzice folosirea unor instrumente de calcul (rigle, calculatoare etc.) sau a altor coli de hârtie 

pentru ciorne decât cele ştampilate; 

- pentru redactarea răspunsurilor se vor folosi numai stilouri sau pixuri cu cerneală sau pastă de 

culoare albastră; 

- frauda sau tentativa de fraudă se constată da responsabilul de sală sau oricare dintre membrii 

personalului de supraveghere şi atrage eliminarea din concurs a candidatului în cauză; 

- se consideră tentativă de fraudă şi intenţia candidatului de a comunica cu ceilalţi participanţi în 

concurs; 

- pentru orice nelămurire candidatul este obligat să se adreseze doar responsabilului de sală/corector 

1 sau personalului destinat cu supravegherea şi corectarea lucrărilor. 

9. Citeşte candidaţilor Instructajul cu privire la modul de completare a grilei de răspuns prevăzut în 

Anexa nr. 4 şi prezintă toate exemplele corecte şi incorecte de completare a grilei de răspuns; 

10. Se prezintă cu un candidat desemnat, la ora 08.30, la Sala de multiplicare a chestionarelor (xerox 

Academie) pentru a ridica mapele cu subiectele, care se distribuie în intervalul 08.55-09.00; 

11. Prezintă candidaţilor mapele cu grilele de întrebări sigilate şi le distribuie acestora; 

12. Verifică distribuirea corectă a subiectelor în raport cu limba străină pentru care candidatul a optat şi 

varianta la care se încadrează (A1/B1; A2/B2) 

13. Asigură liniştea şi desfăşurarea în condiţii optime a examenului; 

14. Solicită sprijinul membrilor Comisiei centrale de admitere pentru orice problemă neprevăzută; 

15. Aprobă părăsirea sălii pentru necesităţi fiziologice şi ia măsuri ca această părăsire să se facă numai cu 

însoţitor; 

16. Verifică fiecare lucrare predată împreună cu titularul grilei de răspuns; 

17. Dacă în urma verificării constată unele nereguli cu privire la modul de completare a grilei de răspuns, 

va lua măsuri în consecinţă, mergând până la anularea unor răspunsuri. În vederea anulării unui răspuns, 

responsabilul de sală are obligaţia de a-l atenţiona pe candidat cu privire la neregulile constatate şi de a-

l înştiinţa, de îndată, pe preşedintele Comisiei de admitere pe facultate, solicitând prezenţa acestuia în 

sala de concurs; 

18. În vederea evaluării lucrărilor, desfăşoară următoarele activităţi: 

- cheamă la catedră, în ordinea strictă din borderou, candidatul a cărui lucrare urmează a fi corectată 

şi candidatul următor de pe listă, în calitate de martor; 

- aplică grila de corectare şi numără punctele pentru fiecare disciplină de concurs împreună cu 

titularul grilei de răspuns, în prezenţa martorului şi a corectorului 2; 

- la suprapunerea grilei folie de corectare are obligaţia să arate candidatului tipul de grilă folie 

utilizat, încredinţându-l că aceasta corespunde în totalitate cu grila de concurs (ex: Grilă folie 
de corectare pentru Facultatea de Poliţie, limba germană, varianta A1); 

- consemnează atât în borderou, cât şi în grila de răspuns, punctele obţinute de candidat care se 

stabilesc prin simpla numărare a X-urilor înscrise de candidat la răspunsurile corecte; 

- solicită candidatului şi martorului semnătura de confirmare în borderou a punctajului obţinut şi a 

corectitudinii modului de calculare;  

19. Îşi înscrie numele şi prenumele cu majuscule în rubrica „Nume şi prenume corectori” destinată 

responsabilului de sală/corectorului 1. Semnează la rubrica „semnătură responsabil de sală/corector 1” 

după înscrierea pe grilă a punctelor obţinute de candidat la disciplina sau disciplinele de concurs. 



Semnează la rubrica „responsabil de sală/corector 1” de pe borderoul în care se consemnează rezultatele 

concursului; 

20. Completează procesele-verbale de predare-primire a grilelor valide de răspuns către secretarul comisiei 

pe facultate, a grilelor nefolosite şi anulate şi a procesului-verbal de fraudă, dacă este cazul, către 

Secretariatul tehnic general; 

21. Efectuează predarea documentelor de concurs în prezenţa unui candidat; 

22. Ultima grilă de răspuns pentru transcrierea lucrării se va înmâna cel mai târziu cu 15 minute înainte de 

expirarea timpului alocat probei scrise. 

Atribuţii corector 2/supraveghetor 

 

1. Participă la instructajul organizat pentru această activitate;  

2. Se prezintă, în ziua de examen, la Secretariatul tehnic general la orele 07.00, pentru a lua la cunoştinţă 

de repartiţia pe săli; 

3. Execută dispoziţiile responsabilului de sală/corector 1; 

4. Verifică şi confruntă documentele de identitate ale candidaţilor la intrarea în sala de concurs, dispune 

aranjarea în sală a candidaţilor şi informează responsabilul de sală în legătură cu eventualele probleme 

constatate; 

5. Îşi scrie numele şi prenumele cu majuscule în rubrica destinată corectorului 2; 

6. Semnează la rubrica „Semnătură corector 2” după înscrierea pe grilă a punctelor obţinute de candidat la 

disciplina sau disciplinele de concurs.  

 

Atribuţii supraveghetor 

1. Participă la instructajul organizat pentru această activitate;  

2. Se prezintă, în ziua de examen, la comisia tehnică la orele 07.00, pentru a lua la cunoştinţă de repartiţia 

pe săli; 

3. Execută dispoziţiile responsabilului de sală; 

4. Verifică şi confruntă documentele de identitate ale candidaţilor la intrarea în sala de concurs, dispune 

aranjarea în sală a candidaţilor şi informează responsabilul de sală în legătură cu eventualele probleme 

constatate; 

5. Ajută responsabilul de sală şi corectorul 2 la verificarea corectitudinii modalităţii de completare a grilei 

de concurs. 

 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243769 din 16.03.2018 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 
Adoptarea unui punct de vedere referitor la posibilitatea susținerii probelor sportive – admitere- 

către Centrele zonale ale MAI (Școlile de agenți) – HCA nr. 9/2018, pct.nr. 6. 

 
Având în vedere realitățile socio-economice, precum și interpretarea normelor juridice 

în favoarea candidaților la examenul de admitere în Academie, pentru anul 2018, 

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Se aprobă începerea demersurilor legale și oportune necesare între 

Academie și D.G.M.R.U din cadrul M.A.I, pentru ca înscrierea, contravizita 

medicală, precum și probele de evaluare a performanței fizice, să fie 

realizate/susținute la Centrele zonale ale MAI (Școli de agenți etc.). 
 

 

 

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. 5243770 din 16.03.2018 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru 

dezbatere: Aprobarea preluării de către CPDOSP din cadrul CNAI a CPU Prevenirea și 

limitarea efectelor acțiunilor teroriste în care se utilizează substanțe CBRNE -– HCA nr. 9/2018, 

pct.nr. 4. 

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă preluarea de către CPDOSP din cadrul CNAI a CPU Prevenirea și limitarea 

efectelor acțiunilor teroriste în care se utilizează substanțe CBRNE. 
 

 

 

 

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. 5243771 din 16.03.2018 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru 

dezbatere: Aprobarea bazei de calcul pentru CNAI – CPU Managementul strategic al 

afacerilor interne - HCA nr. 9/2018, pct.nr. 9. 

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă Baza de calcul pentru prestări servicii în regim plata cu ora CNAI – CPU 

Managementul strategic al afacerilor interne - HCA nr. 9/2018, pct.nr. 9, în valoare de 122 lei Brut. 

 

 

 

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. 5243777 din 16.03.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobarea Regulamentului de funcționare a sălii de forță nr. 34424 din 28.11.2017. 
 

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă Regulamentul de funcționare a sălii de forță nr. 34424 din 28.11.2017. 
 

 
 

 

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. 5243778 din 16.03.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobarea Regulamentului privind activitățile desfășurate în sala de sport în cadrul 

antrenamentelor de arte marțiale nr. 5199589 din 12.03.2018. 
 

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă Regulamentul privind activitățile desfășurate în sala de sport în cadrul 

antrenamentelor de arte marțiale nr. 5199589 din 12.03.2018. 

 
 

 

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. 5243783 din 30.03.2018 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

(EXTRAS) 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 
Aprobarea  Notei-raport privind instituirea unor măsuri referitoare la încadrarea în cheltuieli 

de personal aprobate prin bugetul pe anul 2018, conform HCA nr. 11/2018, pct. nr. 3. 

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă instituirea unor măsuri referitoare la încadrarea în cheltuieli de personal 

aprobate prin Bugetul pe anul 2018, după urmează: 

 

A. Masuri generale:  

1. Pentru acordarea drepturilor bănești reglementate de lege în limita fondurilor 

bugetare aprobate anual cu aceasta destinație, potrivit art. 89 din Anexa 6 din 

Legea nr. 153/2017 și  pentru respectarea prevederilor art. 3 alin (4) din Legea 

nr. 153/2017, actele administrative promovate de catre structura de specialitate 

respectiv SMRU vor include obligatoriu informații privind impactul bugetar 

estimat până la 31.12.2018;  

2. Începand cu data de 01.04.2018 se analizeaza lunar, în detaliu pe articole 

bugetare, evoluția cheltuielilor de personal pentru perioada anterioară încheiată 

prin întocmirea de către structura Financiar- Biroul Buget Salarizare a Notei de 

Fundamentare, conform modelului anexat la adresa DGMRU nr. 

267529/14.03.2018; 

3. Evoluția cheltuielilor de personal se prezintă lunar Consiliului de Administrație 

odată cu situația totalul execuției cheltuielilor bugetare pentru toate titlurile si 

articolele bugetare, conform adresei M.A.I. nr. 347342/10.01.2018 privind 

Legea Bugetului de Stat nr. 2/ 2018 și ținând cont de prevederile art. 21 alin 1) 

din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice; 

4. Pentru aplicarea în mod unitar a prevederilor legale incidente in domeniul 

salarizarii personalului, s-a constituit un grup   pentru stabilirea procentajului 

de pericol deosebit aplicabil la nivelul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan 

Cuza” ținand cont de posibilitatea acordarii sporurilor care sunt reglementate 

prin lege în cuantum variabil; 



5. Sistarea ocupării posturilor vacante prin transfer sau detasare de la alte instituții 

din afara MAI; 

6. Analiza ocuparii posturilor vacante prin transfer sau detașare din afara MAI și 

a promovării personalului, se va efectua în Semestrul II al anului 2018, in 

funcție de execuția cheltuielilor de personal; 

7. Neințtierea de catre Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza” a proiectelor 

de acte normative către MAI, prin care se reglementează măsuri a căror 

aplicare ar  determina impact financiar suplimentar asupra cheltuielilor de 

personal; 

B. Masuri specifice:  

1.  Identificarea în cadrul bugetului la Titlul I Cheltuieli de personal a sumei de 

660 mii lei pentru suplimentarea la art. 10.02.03 pentru echipare Promoție 

2018; 

2. Aplicarea prevederilor art. 3 alin (4)  lit. b) si d) din Omai 4/2015 privind 

condițiile de acordare a majorării salariale pentru personalul MAI care 

desfășoară activități în zilele de repaus săptămanal, de sărbători legale și în 

celelalte zile în care, în  conformitate cu reglementările legale în vigoare, nu se 

lucrează, numai în condiții excepționale, justificate corespunzător; 

3. Plata titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale (daca 

este cazul), dupa rectificarea bugetara pe anul 2018, în funcție de sumele 

estimate și acordate suplimentar la  titlul I chelt. de personal; 

4. Angajarea si alocarea la drepturile salariale cf. legii 153/2017 pentru  opțiunea  

cadrelor  didactice pentru drepturi salariale  din Anexa 1 cf. art. 92 alin 1 din 

Legea nr. 153/2017 si Omai nr. (...)/2018 si  pentru gradații de merit (25%) pt. 

16% din nr. de posturi didactice, cf. art. 311 din Legea nr. 1/2011 și Omai nr. 

(...)/2018 - Anexa 9, în baza Notei de Fundamentare, conform modelului 

anexat la adresa DGMRU nr. 267529/14.03.2018, în funcție de necesarul 

estimat și de sumele acordate suplimentar la  Titlul I  - Chletuieli de personal. 
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H O T Ă R Â R E 
 

 

 

În şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru 

dezbatere: Aprobarea Protocolului de cooperare dintre Academie și IGPF – HCA nr. 11/2018, pct. 

nr. 8. 

 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă Protocolul de cooperare dintre Academie și IGPF, conform – 

HCA nr. 11/2018, pct. nr. 8. 
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H O T Ă R Â R E 
 

 

 

În şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru 

dezbatere: Aprobarea Protocolului de cooperare dintre Academie și Academia Națională de 

Informații ”Mihai Viteazul” – HCA nr. 11/2018, pct. nr. 9. 

 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă Protocolul  de cooperare dintre Academie și Academia 

Națională de Informații ”Mihai Viteazul” – HCA nr. 11/2018, pct. nr. 9. 
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H O T Ă R Â R E 
 

 

 

În şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru 

dezbatere: Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea Examenului complex de 

specialitate la Facultatea de Pompieri  – Adresa nr. 5205736/21.03.2018. 

 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea Examenului 

complex de specialitate la Facultatea de Pompieri, cu numărul 5205404 din 

31.01.2018. 
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H O T Ă R Â R E 
 

 

 

În şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru 
dezbatere: Aprobarea Regulamentului privind completarea, eliberarea, păstrarea și 

evidența actelor de studii în Academie– Adresa Secretariat nr. 5175558/15.03.2018. 

 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă Regulamentul privind completarea, eliberarea, păstrarea și 

evidența actelor de studii în Academie–2018. 
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H O T Ă R Â R E 
 

 

 

În şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru 
dezbatere: Aprobarea Proiectului de modificare a Regulamentului privind activitatea 

profesională a studenților– Adresa SACIM nr. 5175564/15.03.2018. 

 
 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 Se aprobă Proiectul de modificare a Regulamentului privind activitatea 

profesională a studenților–2017, astfel: 
 

1. Art. 88 va avea următorul conținut: 

 
(1) Recompensele se acordă numai pe linie directă de autoritate ierarhică. 

(2) 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 în îndeplinirea îndatoririlor, pregătirea academică, procesul de 

pregătire militară, exploatarea, întreţinerea şi păstrarea armamentului şi aparaturii din dotare, concursurile 

profesionale, cultural-sportive interne şi internaţionale; 

c) realizări remarcabile în creaţia ştiinţifică şi tehnică; 

d) fapte deosebite în acţiunile de salvare a populaţiei şi a bunurilor materiale în cazul dezastrelor; 

e) 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) servicii excepţionale aduse ţării; 

j) rezultate foarte bune obţinute în alte domenii decât cel universitar; 

k) comportament ireproşabil în toate împrejurările; 

l) alte activităţi sau situaţii care constituie exemple demne de urmat de către ceilalţi studenţi sau prin care se 

aduce prestigiu sau contribuie la promovarea imaginii facultăţii ori a Academiei. 
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2. Art. 90 alin. 1 va avea următorul conținut: 

 
(1) Recompensele pot fi acordate de către: rector, prorectorii, decanul facultăţii, instructorul superior/ 

comandantul de batalion, la propunerea instructorilor de poliţie / militari sau a cadrelor didactice. 
 

 

3. Art. 91 va avea următorul conținut: 
 

 (1) Sancţiunile disciplinare se propun de către şefii nemijlociţi şi şi se acordă de şefii ierarhici. 

(2) Abaterea disciplinară constituie singurul temei juridic al răspunderii disciplinare. 

(3) Pentru abateri de la regulile de disciplină, încălcarea regulilor de convieţuire socială, precum şi pentru 

încălcarea eticii universitare, studenţilor li se pot aplica următoarele sancţiuni disciplinare: 

a) avertisment verbal; 

b) avertisment scris; 

c) retrogradarea în grad; 

d) înlocuirea din funcţia de conducere; 

e) preaviz de exmatriculare – se radiază la sfârşitul anului universitar; 

f)    exmatricularea. 

 

4. Art. 97 alin.1  va avea următorul conținut: 
 
(1) Şefii nemijlociţi şi şefii ierarhici ai studenţilor aplică sancţiuni disciplinare ori de câte ori constată că aceştia 

au săvârşit o abatere disciplinară, în mod direct sau pe baza rezultatului cercetării disciplinare prealabile, după 

caz, în condiţiile prezentului regulament, conform competenţelor. 

 

5. Art. 138 va avea următorul conținut: 
Studenţii trebuie să respecte următoarele reguli, privitoare la aspectul lor exterior: 

a) să poarte părul decent, tuns scurt în regiunea cefei şi a tâmplelor, iar perciunii să nu depăşească mijlocul 

pavilionului urechilor; 

(…) 
c) să nu poarte barbă, bărbieritul feţei făcându-se ori de câte ori este nevoie pentru ca obrazul şi bărbia să fie 

proaspăt rase; prin excepţie, se poate purta barbă în cazul în care există o afecţiune medicală certificată de 

medicul unităţii; 

 

6. Art. 161 va avea următorul conținut: 
Părăsirea localităţii la sfârşit de săptămână se aprobă de către instructorul superior de an / comandantul de 

batalion. 
 

7. Art. 162 va avea următorul conținut: 
Învoirile în cursul săptămânii, în timpul programul de învăţământ, se acordă numai în situaţii excepţionale şi 

motivate, de către instructorul superior de an / comandantul de batalion., cu informarea decanului facultăţii. 

 

8. Art. 163 va avea următorul conținut: 
(1) Permisiile şi învoirile se acordă de către instructorul superior de an / comandantul de batalion. 

      (2) Competenţa privind acordarea permisiilor de merit revine decanului facultăţii. 

 

9. Art. 182 va avea următorul conținut: 
(Titlul Secțiunii) - EXECUTAREA SERVICULUI DE PERMANENȚĂ  

 

10.  Art. 295 va avea următorul conținut: 
(.....) 

(4) Adeverința care să ateste nivelul de acces la informațiile clasificate sau pentru situațiile 

justificate (exemplu: concediu creștere copil) -  cererea către Structura de Securitate de autorizare a 

accesului la informații clasificate (pentru studenții la ID). 
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11.  Art. 307 va avea următorul conținut: 
 

(....) 

          (2) La finalizarea stagiilor de practică, studenții vor întocmi documentele de practică în 

conformitate cu Hotărârea Senatului nr. 5243737/31.01.2018. 

 

 

12.  Art. 328 va avea următorul conținut: 
În activitatea didactică studenții au acces la documente care conțin informații clasificate din clasa 

"secret de serviciu", după caz, respectându-se principiul "nevoii de a cunoaște", în condițiile și cu 

respectarea prevederilor legale ce reglementează protecția informațiilor clasificate 
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H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru 

dezbatere: Solicitarea Rectorului Academiei referitoare la neacordarea de noi locuri, respectiv 

intrarea în lichidare cu studenții a conducătorilor de doctorat care, până la data de 30.03.2018, 

orele 15,30 nu își vor prezenta completate fișele de autoevaluare. 

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă, ca pentru conducătorii de doctorat care, până la orele 

15,30, în data de 30.03.2018, nu-și vor depune la DSD fișa de autoevaluare, 

conform solicitării prealabile, să nu le mai fie scoase la concurs locuri la 

îndrumarea doctoranzilor pentru Anul universitar 2018-2019 și să intre în 

lichidare. 
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H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 
Adoptarea unei hotărâri/decizii prin care să se precizeze punerea în acord a prevederilor 

Regulamentului de admitere 2018 cu OMAI nr. 140/2016, în ceea ce privește candidații de la 

Frecvență redusă – probe de verificare a aptitudinilor fizice.  

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se învestește Comisia Juridică și pentru Petiții din cadrul Senatului Academiei 

ca, până la data de 25 aprilie 2018 să soluționeze aspectele sesizate de către SACIM 

referitor la punerea în acord a prevederilor Regulamentului de admitere 2018 cu OMAI 

nr. 140/2016, respectiv OMAI nr. 144/2017, în ceea ce privește candidații de la Frecvență 

redusă – probe de verificare a aptitudinilor fizice.  
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H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru 

dezbatere: Aprobarea modificării structurii Anului universitar 2017/2018, prin eliminarea datei 

de 05.07.2018 – HCA nr. 12/2018, pct. nr. 6. 

 

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

HSU nr. 111645 din 05.07.2017 – Structura Anului universitar 2017-2018 se 

modifică, după cum urmează: 

 

Pct. 6. Examenul de licenţă se va desfăşura în perioada: 06.07 – 08.07.2018 

 (06.07.2018 – Proba 1, proba scrisă  – evaluarea cunostintelor, 08.07.2018 - Proba 2, 

sustinerea lucrărilor de licență).... 
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H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru 

dezbatere: Aprobarea Protocolului de colaborare instituțională între Academie și Universitatea 

”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. HCA nr. 12/2018, pct. nr. 7. 

 

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă Protocolul de colaborare instituțională între Academie și Universitatea 

”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, potrivit HCA nr. 12/2018, pct. nr. 7. 
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H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru 

dezbatere: Aprobarea execuției bugetare a Academiei,la data de 31.03.2018. HCA nr. 12/2018, 

pct. nr. 14. 

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă Execuția Bugetului de venituri și cheltuieli a Academiei, la data de 

31.03.2018, potrivit HCA nr. 12/2018, pct. nr. 14. 

 

 

 

 

 
 

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. 5243813 din 02.05.2018 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 
Adoptarea unei HSU referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru personalul didactic și cel 

didactic auxiliar, prin raportare la nivelul de salarizare corespunzător Gradului I – cel în care se 

încadrează Academia – OMENCS nr. 5446/2016. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se stabilesc salariile de bază pentru personalul didactic și cel didactic 

auxiliar, prin raportare la nivelul de salarizare corespunzător Gradului I – cel 

în care se încadrează Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”  – potrivit 

OMENCS nr. 5446/2016. 

2. Structurile responsabile vor duce la îndeplinire, cu celeritate, 

prevederile prezentei Hotărâri. 
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H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 
Adoptarea unei HSU referitoare la posibilitatea susținerii probei de verificare a probelor fizice 

pentru candidații înscriși la Facultatea de Pompieri  – la Școala de Subofițeri ”Pavel Zăgănescu” 

– Adresa Departamentului de Educație Fizică nr. 5193368 din 20.04.2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă posibilitatea susținerii probei de verificare a aptitudinilor 

fizice pentru candidații înscriși la Facultatea de Pompieri  – la Școala de 

Subofițeri ”Pavel Zăgănescu” din Județul Prahova. 
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H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru 

dezbatere: Adoptarea unei HSU referitoare la actualizarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului de Administrație – Adresa SACIM nr. 5176395 din 26.04.2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

I. Începând cu data prezentei, se aprobă modificarea-actualizarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație, 

Nr. 4562733  din 01.04.2013, după cum urmează: 
 

1. La art. 4 – se introduce un alineat: 

”La ședințele Consiliului de Administrație, dacă salariații din Academie sunt organizați în 

sindicat, participă un reprezentant al acestuia, în calitate de observator, fără drept de vot.” 

2. Art. 13 va avea următoarea formulare: 

”În funcție de Ordinea de zi, pot participa, în urma unei invitații făcute de către 

Președintele Consiliului, reprezentanți ai structurilor din Academiei, care nu vor avea drept de 

vot. 

3. Art. 14 se abrogă. 

 

II. Prin grija inițiatorului, Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului de administrație Nr. 4562733  din 01.04.2013, se republică, 

dându-se articolelor o nouă numerotare și se postează pe site-ul Academiei, 

după caz, în termen de trei zile lucrătoare de la data adoptării 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. 5243820 din 02.05.2018 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru 

dezbatere: Validarea componenței comisiilor pentru susținerea examenului de licență – Sesiunea 

Iulie 2018 – Adrese Facultăți. 

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se validează componența comisiilor pentru susținerea examenului de 

licență și se aprobă calendarul pentru Facultatea de Pompieri, respectiv 

Facultatea de Arhivistică – Sesiunea Iulie 2018 – după cum este prevăzut 

în Anexa la prezenta Hotărâre. 

 
 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 
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ANEXĂ la HSU nr. 5243820 din 02.05.2018. 

 

I.FACULTATEA DE ȘTIINȚE  JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE: 

 

Comisia de organizare a examenului  de licență: 

 Președinte: Lect. univ.dr Grofu Nicolae 

 Membri:     Prof.univ.dr. Țonea Bogdan 

                     Prof. univ.dr. Lozneanu Verginel 

 Secretar:    Lect.univ. dr Dragu Laurențiu 

 

 Secretariat tehnic – Insp. Moinescu Adriana 

                                   Insp. Bologa Andrei 

 

 Comisia de stabilire a subiectelor pentru disciplinele fundamentale și de    

specialitate: 

 

                         Drept Penal și Procedură Penală 

 Președinte: Conf. univ.dr. Barbu Ionuț 

 Membri:     Prof.univ.dr. Lorincz Anca 

                     Lect.univ.dr. Țigănoaia Cătălin 

Secretar:     Asist. univ.dr. Rotaru Mihaela 

 

                        Drept Civil și Drept Procesual Civil 

 Președinte: Lect. univ.dr Iorga Ion 

 Membri      Prof. univ.dr. Ioan Mara 

                     Prof.univ.dr. Lozneanu Verginel 

            Lect.univ.dr. Dragu Laurențiu  

Secretar –    Asist. univ.dr. Dumitrache Ștefania 

 

 

Comisia pentru contestații: 

Președinte:  Prof.univ.dr. Stoica Natalia Veronica  

Membri:      Conf.univ.dr. Măgureanu Alexandru  

   Conf.univ.dr. Gheorghiu Valeria 

Secretar -     Lect.univ.dr. Negruț Gina 

 

Membrii candidați pentru comisia de verificare și notare a lucrărilor scrise 

texte grile: 

- Prof. univ.dr. Moinescu Gabriel 

-  Lect. univ.dr. Pîrvu Loredana 

-  Lect. univ.dr. Cîrciumaru Andreea 

-  Conf.univ.dr. Ungureanu David 

-  Conf.univ.dr. Macarovschi Laura 

-  Lect. univ.dr. Năstase Cătălina 

-  Lect. univ.dr. Vișan Oana Mihaela 
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II. FACULTATEA DE POLIȚIE 
 

        Comisia de organizare a examenului de licenţă/diplomă:  

 
                       Preşedinte - Conf. univ. dr. ȘTEFAN CRISTIAN-EDUARD; 

                       Membri     - Prof. univ. dr.  ȚUPULAN MARIN-CLAUDIU; 

                       - Conf. univ. dr. PANFIL GEORGICĂ; 

           Secretar     - Instructor de predare drd. VLĂDOI FLORIN. 

 

   Comisia de stabilire a subiectelor pentru disciplinele de specialitate/fundamentale: 

 

        Preşedinte – Conf.univ.dr. RUIU MARIN (Tactică Criminalistică și Metodologie 

Criminalistică); 

 

 Membri      - Prof. univ. dr. LORINCZ ANCA (Departamentul de Drept Penal); 

                    - Conf. univ. dr. BARBU IONUȚ ANDREI (Departamentul de Drept Penal);  

                    - Lect.univ. dr. ȚIGĂNOAIA CĂTĂLIN (Departamentul de Drept Penal); 

                    - Conf.univ.dr. CONSTANTIN EUGENIU-CIPRIAN (Tactică polițienească); 

                    - Conf.univ.dr. MARCOCI PETRICĂ-MIHAIL (Metode și tehnici operative, 

Investigarea fraudelor, Operațiuni speciale); 

                    - Prof.univ.dr. GIUREA CONSTANTIN-LAURENȚIU (Cooperare 

polițienească internațională, Analiza informațiilor); 

                    - Instructor de predare drd. TOADER TIBERIU-ADRIAN (Investigații 

criminale); 

                    - Asist.univ.dr. DASCĂLU ȘTEFAN-GABRIEL (Combaterea criminalității 

organizate – Cybercrime, Poliție transporturi, Arme, explozivi și substanțe periculoase); 

                     - Conf.univ.dr. IGNAT DRAGOȘ-ANDREI (Poliție rutieră); 

                      - Instructor de predare dr. TOADER CĂTĂLIN (Tehnică Criminalistică); 

                     - Lect.univ.dr. DRĂGHICI VICTOR (Teorie și tactică penitenciară I, Teorie 

și tactică penitenciară II, Teorie și tactică penitenciară III, Administrație penitenciară, 

Management penitenciar); 

 

         Secretar     -  Instructor de predare dr. MIHĂILĂ MARIUS-FLORIN (Ordine publică, 

Psihologie judiciară). 

 

Comisia de verificare şi notare a lucrărilor scrise/testelor grilă: 

- Prof.univ.dr. TORJE DANIEL-COSTEL; 

- Lector univ.dr. NAIDEN CORNELIU; 

- Conf.univ.dr. OZARCHEVICI CONSTANTIN; 

- Lect. univ. dr. ȘTEFAN CĂTĂLIN; 

- Lect. univ. dr. MADOTTO GABRIEL; 

- Lect. univ. dr. DOBRESCU EMILIAN; 

- Lect. univ. dr. OANCEA CONSTANTIN; 

- Asist. univ. dr. LĂZĂRESCU SORIN; 

- Instructor de pol. pr. I dr. GHEORGHE GABRIEL; 

- Instructor de pol. pr. I PALAGA CĂLIN; 

- Instructor de pol. pr. I SAVCENCU TRIFAN; 

- Instructor de pol. PETRE CRISTIAN; 

- Conf.univ.dr. ILIESCU LIGIA-TEODORA; 

- Instructor de pol. pr. I CIOACĂ CEZAR; 
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- Instructor de pol. pr. V ENACHE PETRUȚ-FLORIN; 

- Instructor de pol. pr. V DUMITRAȘCU IONUȚ-DANIEL; 

- Comisar-șef de poliție NICOLAE ADRIANA; 

- Comisar de poliție PETREAN ADRIAN; 

- Inspector principal de poliție RISTEA EMILIAN. 

   Comisia pentru analiza și soluționarea contestațiilor 

     Preşedinte  - Conf.univ.dr. MIHAI IOAN-COSMIN; 

     Membri      -   Conf.univ.dr. MĂGUREANU ALEXANDRU; 

                       -   Lect. univ. dr. RAȚĂ HORIA; 

     Secretar      -   Instructor de pol. pr. I IONIȚĂ ADRIAN-GABRIEL. 

 

   Secretariatul tehnic la nivel de facultate 

- Instructor de pol. pr. V TETERAN PAUL-SORIN; 

- Instructor de pol. pr. V BARCAN ALEXANDRU-VASILE; 

- Subinspector de poliție PRICHICI BOGDAN; 

- Agent șef pr. de poliție MINCINOIU SANDU. 

 

III. FACULTATEA DE JANDARMI 

 

Comisia de organizare a examenului  de licență: 

 Președinte: Lect. univ.dr Porojanu Marin 

 Membri:     Lect.univ.dr. Căpățînă Stelian Sorin 

                     IPP V.drd. Golop Vasile Cătălin 

 Secretar:    IMP V.drd. Nistor Gabriel Călin 

  

 Comisia de stabilire a subiectelor pentru disciplinele fundamentale / de    

specialitate: 

Președinte: Lect.univ.dr. Căpățînă Stelian Sorin 

 Membri:     Lect.univ.dr. Enuță Cătălin 

                     IPP I Curteanu Mihai 

  Prof.univ. dr. Lorincz Anca 

                   Conf.univ.dr. Barbu Ionuț 

Lect.univ.dr. Țigănoaia Cătălin 

Lect.univ.dr. Grofu Nicolae 

IPP I Toader Cătălin 

Secretar:     IMP V.drd. Nistor Gabriel Călin 

 

Comisia de verificare și notare a lucrărilor scrise texte grile: 

- Col.dr. Dogaru Ștefan 

- Slt. Popescu Niki Nicolae 

- Cpt. Catană Cosmin 

- Plt.adj. Roșca Victor Ciprian 

 

Comisia pentru analiza și soluționarea contestațiilor: 

Președinte:  Lect. univ.dr Porojanu Marin  

Membri:      IPP V.drd. Golop Vasile Cătălin 

           Conf.univ.dr. Măgureanu Alexandru 
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Conf.univ.dr. Ruiu Marin 

IPP I Cioacă Cezar 

Secretar -     IM 1 Lică Sorin Constantin 
 

Secretariat tehnic –    Insp. Pr. Negruț Luciana Corina 

                                   PC Botezatu Iuliana Simona 
 

IV. FACULTATEA DE POMPIERI 
 

Comisia de organizare şi coordonare a examenului de diplomă  

 

Preşedinte: Lt.col. lect.univ.dr.ing. TRACHE Nicolae-Ştefan – Decanul 

facultăţii 

Membri:  Col. conf.univ.dr.ing. ŞERBAN Manuel – Directorul Departamentului de 

Inginerie şi Situaţii de Urgenţă 

  Col. conf.univ.dr.ing. NEACŞA Florin 

Secretar:  Lt.col. conf.univ.dr.ing. BĂLĂNESCU Liviu-Valentin 

 

 Secretariat tehnic: Mr. ing. IORDACHE Ionuț 

 

 Comisiile de stabilire a subiectelor: 

 

 DISCIPLINE FUNDAMENTALE 

  

 1) Bazele hidraulicii 

 Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. HAȘEGAN Liviu-Valer 

 Membru: Lt.col. lect.univ.dr.ing. TRACHE Nicolae-Ştefan 

 Secretar: Lt.col. lect.univ.dr.ing. TROFIN Aurel 

 

 DISCIPLINE DE SPECIALITATE 

 

1) Instalaţii de ventilare şi climatizare 

 Preşedinte: Col. conf.univ.dr.ing. ZGAVAROGEA Irina 

 Membru: Lt.col. lect.univ.dr.ing. TROFIN Aurel 

 Secretar: Col. conf.univ.dr.ing. NEACŞA Florin 

 

2) Instalaţii sanitare 

 Preşedinte: Col. conf.univ.dr.ing. ZGAVAROGEA Irina 

 Membru: Col. conf.univ.dr.ing. NEACŞA Florin 

 Secretar: Lt.col. lect.univ.dr.ing. TROFIN Aurel 

 

3) Instalaţii de încălzire  

 Preşedinte: Col. lect.univ.dr.ing. BĂLAN Corina 

 Membru: Col. conf.univ.dr.ing. ZGAVAROGEA Irina 

 Secretar: Lt.col. conf.univ.dr.ing. BĂLĂNESCU Liviu-Valentin 

  

 4) Ingineria securităţii la incendiu 

 Preşedinte: Col. conf.univ.dr.ing. ŞERBAN Manuel 

 Membri: Col. conf.univ.dr.ing. POPESCU Garibald 
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   Mr. lect.univ.dr.ing. ANGHEL Ion 

 Secretar: Col. conf.univ.dr.ing. NEACŞA Florin 

 

Responsabili de sală: 

 1. Col. instr.mil.I.drd.ing. MOCIOI Ionel-Alin 

 2. Col. lect.univ.dr.ing. ENCIU Valentin 

 

Supraveghetori: 

 1. Mr.lect.dr.ing. PAVEL Dragoș-Iulian 

 2. Slt.ing. BURLACU Dan 

 3. Slt. ing. DIMA Mihai  

 4. Slt. ing. NEACȘA Mihai-Ionuț 

 

  Comisia de contestaţii pentru examenul de diplomă 

 

Preşedinte: Lt.col. lect.univ.dr.ing. TRACHE Nicolae-Ştefan 

 

Membri:  Col. conf.univ.dr.ing. ŞERBAN Manuel 

  Prof.univ.dr.ing. HAȘEGAN Liviu-Valer 

  Col. lect.univ.dr.ing. BĂLAN Corina 

  Col. conf.univ.dr.ing. ZGAVAROGEA Irina 

  Col. conf.univ.dr.ing. POPESCU Garibald 

  Mr. lect.univ.dr.ing. ANGHEL Ion 

 

  Comisia pentru susţinerea lucrării de diplomă 

 

Preşedinte: Lt.col. lect.univ.dr.ing. TRACHE Nicolae-Ştefan 

 

Membri:  Col. conf.univ.dr.ing. ŞERBAN Manuel 

  Col. lect.univ.dr.ing. BĂLAN Corina 

  Col. conf.univ.dr.ing. NEACŞA Florin 

  Lt.col. conf.univ.dr.ing. BĂLĂNESCU Liviu-Valentin 

  Lt.col. lect.univ.dr.ing. TROFIN Aurel 

   

Secretar : Col. instr.mil.pr.I ing. MOCIOI Ionel-Alin 

 

Calendarul desfășurării examenului de diplomă:  

 

1. Înscrierea candidaţilor pentru susținerea examenului de diplomă se efectuează 

cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului, pe bază de cerere tipizată. 

 

2. Predarea proiectelor de diplomă la Secretariatul facultății: 21.06.2018 

 

3. Programarea probelor examenului de diplomă: 

 susţinerea probei scrise – 4.07.2018, ora 9
00

; 

 afişarea rezultatelor la proba scrisă – 4.07.2018, ora 16
30

; 

 depunerea contestaţiilor – 4.07.2018, ora 16
30

 – 5.07.2018, ora 16
30

; 

 afişarea rezultatelor contestaţiilor – 5.07.2018, ora 16
30

 ; 

 susţinerea proiectului de diplomă – 5.07.2018 şi 6.07.2018, ora 8
00

, conform 

programării secretariatului facultăţii; 

 afişarea rezultatelor finale ale examenului de diplomă – 6.07.2018, ora 15
00.

. 
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V. FACULTATEA DE POLIȚIE DE FRONTIERĂ 

 
Comisia de organizare a examenului de licenţă la nivelul Facultăţii de Poliţie de 

Frontieră: 

Preşedinte                        - Prof. univ. dr.  SERGIU-ADRIAN VASILE; 

                       Membri                            - Conf. univ. dr.  PEREŞ GABRIEL; 

                                        - Lect. univ. dr. UNGUREANU ROBERT; 

Secretar                           - Instr. Pol. Pr. V CĂLEA ION CRISTIAN; 

 

 

2. Comisia de stabilire a subiectelor pentru disciplinele de 

specialitate/fundamentale: 

          Preşedinte               - Prof. univ. dr.  SERGIU-ADRIAN VASILE; 

          Membri                           - Conf. univ. dr.  PEREŞ GABRIEL  

    - Lect. univ. dr. UNGUREANU ROBERT; 

   - Instr. Pol. Pr. I LĂZĂROAIA ADRIAN; 

   - Instr. Pol. Pr. V CĂLEA ION CRISTIAN; 

                                                                    - Conf.univ.dr. IONUŢ ANDREI BARBU; 

                            Secretar                         -  Instr. Pol. Pr. V BĂDIŢĂ GABRIEL AURELIAN    

           

      3. Comisia de verificare şi notare a testelor grilă:  

  - Conf. univ. dr.  CHERVASE CARMEN;  

  - Asist. univ. dr. STANCU LIGIA; 

  - Instr. Pol. Pr. V CĂLEA ION CRISTIAN; 

 -  Instr. Pol. Pr. V BĂDIŢĂ GABRIEL AURELIAN    

 

     4. Comisia pentru analiza şi soluţionarea contestaţiilor : 

 

                    Preşedinte                       -  Conf. univ. dr. CHERSAN ILEANA. 

                    Membri                            - Conf. univ. dr. PIELMUŞ CRISTINA; 

                                     - Prof. univ. dr.  ŞERBĂNOIU GABRIELA; 

                    Secretar                            - Instr. Pol. Pr. V ADAM ANDRADA ELENA; 

 

      5.  Secretariat tehnic:                   - Scms SAVCENCU DANIELA; 

                                                       - Instr. Pol. Pr. V ADAM ANDRADA ELENA; 

 

 

 

VI.FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ 

 

1. Comisia de organizare a examenului de licenţă la nivelul facultăţii:  

Preşedinte: Decan Lector univ. dr. Iulia CHEŞCĂ 

Membri: Conf. univ. dr. Rafael-Dorian CHELARU 

          Lect.. univ. dr. Ana-Felicia DIACONU 

Secretar: asist.univ.dr. Oana POPESCU 

2. Comisia de stabilire a subiectelor pentru disciplinele de la Proba 1: 

Preşedinte: Decan Lector univ. dr. Iulia CHEŞCĂ 

Membri:    Prof. univ. dr. Nicu POHOAŢĂ 

  Conf.univ.dr. Sime PIROTICI 

  Conf. univ. dr. Rafael-Dorian CHELARU 



8 

 

  Lector univ. dr. Ana-Felicia DIACONU 

  Lector univ. dr. Ligia Maria FODOR 

Secretar: asist.univ.dr. Oana POPESCU 

 

 

3. Comisia de verificare şi notare a lucrărilor scrise: 

Preşedinte: DecanLector univ. dr. Iulia CHEŞCĂ 

Membri:    Prof. univ. dr. Nicu POHOAŢĂ 

  Conf.univ.dr. Sime PIROTICI 

  Conf. univ. dr. Rafael-Dorian CHELARU 

  Lector univ. dr. Ana-Felicia DIACONU 

  Lector univ. dr. Ligia Maria FODOR 

Secretar: asist.univ.dr. Oana POPESCU 

 

4. Comisia pentru prezentarea şi susţinerea lucrărilor de licenţă: 

Preşedinte: Conf. univ. dr. Rafael-Dorian CHELARU  

Membri: Prof. univ. dr. Nicu POHOAŢĂ 

                     Conf. univ. dr. Sime PIROTICI 

          Lector univ. dr. Ana-Felicia DIACONU 

Secretar: asist.univ.dr. Oana POPESCU  

5. Comisia pentru analiza şi soluţionarea contestaţiilor: 

Preşedinte: Decan Lector univ. dr. Iulia CHEŞCĂ 

Membri:  Prof. univ. dr. Gheorghe LAZĂR 

  Specialist dr. Cornelia TANE 

Secretar: asist.univ.dr. Oana POPESCU 

 
Calendarul desfăşurării examenului de licenţă, Sesiunea iulie 2018  

 

Cererea de înscriere la examenul de licenţă şi depunerea lucrării de licenţă - până la 

22.06.2018 

Proba I – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – 05.07.2018, orele 

9.00-13.00 

Afişarea rezultatelor - 06.07. 2018, ora 09.30 

Depunerea contestaţiilor – 06.07.2018, orele 10.00-12.00 

Soluţionarea contestaţiilor - 06.07.2018, orele 12.30-14.30 

Afişarea rezultatelor finale de la proba I – 06.07.2018, ora 15.30 

Proba a II-a – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă – 09.07.2018, începând cu ora 

9.00 

Afişarea rezultatelor finale de la Proba I şi Proba a II-a – 09.07.2018, după ora 15.00. 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243823 din 02.05.2018 

 

 

 

                                                                                

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru 

dezbatere: Adoptarea unor precizări prin care să se pună în acord prevederile 

Regulamentului de admitere 2018 cu OMAi nr. 140/2016 și cu alte documente emise de 

către DGMRU-M.A.I, în ceea ce privește candidații de la Frecvență redusă – probe de 

verificare a aptitudinilor fizice.  

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se adoptă precizările pe care SACIM le propune, prin care se pun în acord 

prevederile Regulamentului de admitere 2018 cu documentele emise de către MAI,  în ceea ce 

privește evaluarea perfomanței fizice pentru admiterea la învăţământul cu frecvenţă redusă. 

Astfel, se elimină sintagma ” fără evaluarea performanței fizice”, prevăzută la finalul art.               

nr. 29 din cadrul HSU nr. 5243725 din 31.01.2018 - Regulamentul privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile 

Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2018. 

 

 

 

  

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

../../MATERIALE/Dispozitie%20recrutare%20candidati%20sesiunile%202018%20si%20ianuarie%202019.pdf


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243840 din 22.05.2018 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobarea denumirii ”Centenarul Unirii” pentru Promoția 2018 – HCA nr. 17/2018, 

pct. nr. 2. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă ca Promoția 2018 să poarte denumirea ”Centenarul Unirii”.  
 

 

 

 

 

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. 5243841 din 22.05.2018 

 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 
Aprobarea Proiectului de modificare a art. 49 din cadrul Regulamentului privind activitatea 

profesională a studenților – 2017 – Adresa Consiliului Facultății de Poliție nr. 

5193948/18.05.2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1.Se aprobă modificarea art. 49 al Regulamentului privind activitatea profesională a 

studenților – 2017, prin introducerea alin.4, cu următoarea formulare: 

 

Prin excepție de la prevederile alin.1, la solicitarea beneficiarilor, repartizarea se 

poate face pe baza unor criterii de selecție speciale, stabilite în acord cu facultatea 

respectivă. 

 

2. Inițiatorul (Facultatea de Poliție) este obligat să efectueze modificarea în 

conținutul actului normativ precizat, să-l aducă la cunoștința studenților și să-l publice 

pe site-ul Academiei, în termen de trei zile lucrătoare de la adoptare. 

 
 

 

 

 

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. 5243858 din 11.06.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 
Aprobarea execuției bugetare – luna mai 2018 –  Pct. 6 din HCA nr. 19/2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă execuția bugetară pentru luna mai 2018, potrivit  pct. nr. 6 din HCA nr. 19/2018. 

 
 

 

 

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. 5243859 din 11.06.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 
Aprobarea cuantumului taxelor aferente Anului universitar 2018-2019 -  Pct. 17 și 18 din HCA nr. 
19/2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

I.Se aprobă Procesul-verbal cu numărul 5177236 din 06.06.2018 – taxele aferente 

anului universitar 2018-2019. 

II. Prin excepție de la pct. nr. I, Taxa de 250 lei prevăzută la lit.C-Doctorat, pct. nr. 

22 - intră în vigoare imediat. 

III. Cadrele Academiei beneficiază de o reducere de 50% din taxe, cu obligația de a 

achita și cealaltă jumătate, în situația în care se transferă din Academie în următorii doi 

ani universitari de la data acordării beneficiului efectiv. Aceste prevederi se vor regăsi și în 

toate contractele încheiate, după caz.  

 
 

 

 

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. 5243866 din 18.06.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobare Planuri de învățământ, Anul universitar 2018-2019 – Licență – ”Cu 

frecvență” și PSUM - Arhivistică. Adrese facultăți. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

I.Se aprobă Planurile de învățământ – Seriile 2018-2021, respectiv 2018-2022, ale facultăților 

din cadrul Academiei, Licență – ”Cu frecvență” după cum urmează: 

 

1. Facultatea de Poliție – nr. 5194402 din 13.06.2018. 

 

2. Facultatea de Poliție de Frontieră – nr. 5196764 din 25.05.2018. 

 

3. Facultatea de Jandarmi – nr. 5203285 din 06.06.2018. 

 

4. Facultatea de Pompieri – nr. 5206409 din 04.06.2018. 

 

5. Facultatea de Arhivistică – nr. 5208636 din 24.05.2018. 

 

6. Facultatea de Științe Juridice și Administrative – Drept – nr. 5200380 din 18.06.2018. 

 

                                                                                -Administrație publică nr. 5200327 din 15.06.2018 

 

      II. Se aprobă Planul de învățământ la PSUM Arhivistică Contemporană, Seria 2018-2020 nr. 

5208637 din 24.05.2018. 

 

 

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. 5243868 din 18.06.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Abrogarea pct. 1,2 și 4 din cadrul HSU nr. 5243854 din 11.06.2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Se abrogă pct. nr.1,2,4 din cadrul HSU nr. 5243854 /11.06.2018. 

 

 

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. 5243870 din 18.06.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 
Aprobarea Metodologiei privind alegerea membrilor CSUD – Adresă CSUD. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

I. Se aprobă Metodologia privind alegerea membrilor Consiliului pentru Studiile 

Universitare de Doctorat în I.O.S.U.D Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, nr. 

5215966 din 13.06.2018. 

II. Documentul prevăzut la pct. nr.I se publică de către C.S.U.D pe site-ul Academiei, în 

termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea în Senatul universitar. 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 
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           Anexă la HSU nr. 5243870 din 18.06.2018 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”  

 

 

 
 

 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

PRIVIND DESEMNAREA MEMBRILOR CONSILIULUI PENTRU 

STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

 ÎN I.O.S.U.D. ACADEMIA DE POLIȚIE  

“Alexandru Ioan Cuza”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 
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Capitolul I  

DISPOZIȚII GENERALE 

 

- Art. 1 – Prezenta metodologie este elaborată în conformitate cu: 

-  Legea educației naționale, nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, 

-  H.G. nr. 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat, cu 

modificările și completările ulterioare,  

- Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 6129/2016 privind 

aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea 

titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de 

cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de 

abilitare, 

- Carta Universitară a Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, 

adoptată în 2015. 

Art. 2 – Prin prezenta metodologie se asigură respectarea principiilor 

legalității, autonomiei universitare, transparenței, responsabilității, precum și a 

normelor etice și deontologice. 

Art. 3 – (1) În cadrul I.O.S.U.D. Academia de Poliție “Alexandru Ioan 

Cuza”, funcționează două școli doctorale: Școala Doctorală Drept și Școala 

Doctorală Ordine Publică și Siguranță Națională. 

(2) I.O.S.U.D. Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” este condusă 

de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (C.S.U.D.). 

(3) - C.S.U.D. al Academiei de Poliție este alcătuit din 11 membri.  

(4) Desemnarea celor 11 membri se face după cum urmează: 

a) 3 (trei) membri C.S.U.D. sunt aleși prin votul universal, direct, secret și egal 

al conducătorilor de doctorat din cadrul școlilor doctorale ale Academiei de 

Poliție, cu respectarea criteriului proporționalității între școlile doctorale; 

b) 2 (doi) membri ai C.S.U.D. sunt aleși prin votul universal, direct, secret și 

egal al studenților-doctoranzi, din rândul acestora, câte unul din cadrul fiecărei 

școli doctorale;  

c) 5 (cinci) membri C.S.U.D. sunt numiți de rectorul Academiei de Poliție.  

(5) Directorul C.S.U.D. este membru de drept al C.S.U.D. 

Art. 4 - Membrii C.S.U.D. care sunt cadre didactice universitare sau 

cercetători trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în țară sau în 

străinătate, și să îndeplinească standardele minimale și obligatorii pentru 

acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data desemnării lor ca membri ai 

C.S.U.D., aprobate potrivit legii. 

Art. 5 – Mandatul membrilor C.S.U.D. este de 4 ani. 

Art. 6 - (1)  Studenții-doctoranzi membri ai C.S.U.D., care își finalizează 

studiile doctorale în timpul mandatului consiliului, își pierd calitatea de membru 

la data susținerii publice a tezei de doctorat. 

(2)  Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul C.S.U.D. se organizează 

alegeri parțiale, iar mandatul noului membru încetează la expirarea mandatului 

C.S.U.D.  
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Capitolul II 

ORGANIZAREA ALEGERILOR 

 

Art. 7 - (1) Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor se constituie o 

Comisie electorală, alcătuită din:  

- un președinte; 

- trei membri; 

- un secretar. 

(2) Componența nominală a Comisiei electorale se stabilește prin dispoziție 

a rectorului. 

Art. 8 - Ștampilele necesare procesului de vot se ridică de la Secretariatul 

Academiei, de către președintele Comisiei electorale sau persoana desemnată de 

acesta, din cadrul comisiei, care va răspunde de gestionarea lor.  

Art. 9 - Candidații la alegerile pentru pozițiile de membrii C.S.U.D. depun, 

la Secretariatul Departamentului de Studii Doctorale, un dosar de candidatură, 

care va cuprinde: 

a) declarația de depunere a candidaturii (Anexele 1 și 2);  

b) copia cărții de identitate, a pașaportului sau a unui alt document de 

identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate;  

c) curriculum vitae; 

d) fișa de îndeplinire a standardelor minimale necesare și obligatorii pentru 

acordarea atestatului de abilitare, în vigoare la data desemnării (pentru candidații 

conducători de doctorat); 

d) declarația pe proprie răspundere privind îndeplinirea standardelor 

minimale necesare și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, în 

vigoare la data desemnării (pentru candidații conducători de doctorat).  

 Art. 10 - În urma analizei dosarelor de candidatură, Comisia electorală 

validează candidaturile pentru poziția de membru al C.S.U.D. și pregătește 

buletinele de vot pe care candidații vor fi scriși în ordine alfabetică. 
Art. 11 - Alegerile se consideră valide indiferent de numărul persoanelor 

care participă la vot. 

Art. 12 - (1) Sunt declarați aleși candidații care întrunesc numărul cel mai 

mare de voturi în ordine descrescătoare. 

(2) În caz de egalitate de voturi au prioritate conducătorii de doctorat cu cel 

mai mare punctaj din fișa de îndeplinire a standardelor minimale necesare și 

obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare sau doctoranzii cu cea mai 

relevantă activitate de cercetare științifică. 

 

Capitolul III  
NUMIREA MEMBRILOR C.S.U.D. 

 

Art. 13 - Rectorul numește prin decizie 5 (cinci) membri ai C.S.U.D., 

cadre didactice universitare, cercetători sau personalități științifice ori 

personalități din sectoarele industriale și socioeconomice relevante.  
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Capitolul IV 

                                               DISPOZIȚII FINALE 

 
Art. 14 - Prezenta metodologie a fost supusă dezbaterii și aprobată în ședința 

Senatului Academiei din data de 18.06.2018 și intră în vigoare de la data aprobării. 

Art. 15 - Anexele 1 și 2 sunt parte integrantă a prezentei metodologii. 

 

 
 

Rectorul Academiei de Poliție, 

Comisar șef de poliție 

 

Prof. univ. dr.  

                             Adrian IACOB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1  
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DECLARAȚIE DE DEPUNERE A CANDIDATURII PENTRU POZIȚIA 

DE MEMBRU C.S.U.D.  

AL I.O.S.U.D. ACADEMIA DE POLIȚIE ”ALEXANDRU IOAN CUZA” 
 

 

 

Subsemnatul(a),________________________________________, conducător 

de doctorat, prin prezenta îmi depun candidatura pentru funcția de membru al 

Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat al I.O.S.U.D. Academia de 

Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”.  

Anexez următoarele documente:  

- curriculum vitae;  

- copia cărții de identitate, a pașaportului sau a unui alt document de identitate 

întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate;  

- fișa de îndeplinire a standardelor minimale necesare și obligatorii pentru 

acordarea atestatului de abilitare, conform dispozițiilor în vigoare; 

- declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea standardelor minimale 

necesare și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:  

Semnătura,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2  
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DECLARAȚIE DE DEPUNERE A CANDIDATURII PENTRU POZIȚIA 

DE MEMBRU C.S.U.D.  

AL I.O.S.U.D. ACADEMIA DE POLIȚIE ”ALEXANDRU IOAN CUZA” 
 

 

 

Subsemnatul(a),________________________________________, student-

doctorand, prin prezenta îmi depun candidatura pentru funcția de membru al 

Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat al I.O.S.U.D. Academia de 

Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”.  

Anexez următoarele documente:  

- curriculum vitae;  

- copia cărții de identitate, a pașaportului sau a unui alt document de identitate 

întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate; 

- lista lucrărilor științifice publicate / dovada participării la manifestări științifice 

pe perioada studiilor doctorale. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:  

Semnătura,  

 

 

 

 
 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243874 din 20.06.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobare Rectificare Buget pe anul 2018. Adresă Consiliul de administrație. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă Rectificarea Bugetului pe anul 2018, potrivit HCA nr. 20/2018. 
 

 

 

 

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. 5243876 din 20.06.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Validarea componenței comisiilor de admitere la PSUM din cadul Facultății de Poliție. 

Adresa Facultății de Poliție nr. 5194799 din 18.06.2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Se validează componența comisiilor de admitere la PSUM – Sesiunea Septembrie – 

2018, potrivit Adresei Facultății de Poliție nr. 5194799 din 18.06.2018. 

  
 

 

 

 

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. 5243881 din 20.06.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Modificarea HSU nr. 5243871/18.06.2018 – calitatea membrilor comisiilor. Inițiativă 

senatorială. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 I.Anexa la HSU nr. 5243871 din 18.06.2018 (textul metodologiei) se modifică, după cum 

urmează: 
 
1. Art. 9   
Î n  v e d e r e a  a c o r d ă r i i  g r a d a ț i e i  d e  m e r i t  s e  i n s t i t u i e  Comisia de 

evaluare a candidaţilor la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit, denumită în continuare 

Comisia de evaluare, constituită din: Președinte, patru membri şi un secretar – din cadrul SMRU. 

2. Art. 21 alin.1.  

În  vederea  soluț ionăr i i  contestaț i i lor  se  inst i tuie  Comisia de soluționare a 

contestațiilor candidaţilor la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit, denumită în 

continuare Comisia de contestații, alcătuită din:  Președinte, doi membri şi un secretar – din cadrul 

SMRU, alții decât cei prevăzuți la art.9, cu excepția secretarului. 

 

II. Se îndreaptă eroarea materială din cadrul Anexei nr.2, pct.3.4, introducându-se și criteriul: 

membru în comisie de îndrumare doctorat  - 1p / participare 

 
III. SMRU va acționa cu celeritate pentru întocmirea DZR de numire a comisiilor și pentru 

organizarea și desfășurarea concursului. 

 

III.  Modif icările intervenite se aduc la cunoșțință de către Senatul universitar,  

imediat,  prin publicarea în Folderul Public.  

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 
 

                                  NB: Prezenta HSU se regăsește în Public/Senatul Academiei/ Hotarari/Gradatii de merit aprobate 2018/HSU modificare GM  



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243882 din 20.06.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobarea Protocolului de colaborare instituțională dintre Academia de Poliție 

”Alexandru Ioan Cuza” și Asociația Pentru Promovarea Migrației Legale. – HCA nr. 

20/2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Se aprobă Protocolul de colaborare instituțională dintre Academia de Poliție 

”Alexandru Ioan Cuza” și Asociația Pentru Promovarea Migrației Legale, potrivit                   

Adresei nr. 5196826 din 07.06.2018 și HCA nr. 20/20.06.2018. 

 
 

 

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. 5243888 din 27.06.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobarea Proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi estimările 

2020 – 2022. Pct. nr. 6 - HCA nr. 21/2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi 

estimările 2020 – 2022, potrivit pct. nr. 6 din cadrul HCA nr. 21/2018. 
 

 
 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Senat Taxe/2018/ Proiect Buget 2019-2022. 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243892 din 27.06.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru 

dezbatere: Aprobarea Planurilor de învățământ- CIFRID – Adresa nr. 5218589 din 

26.06.2018 și ofertă educațională – repartizare număr locuri PSUM pe Academie pentru 

Seria 2018-2020.  
 
 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

I.Se aprobă Planurile de învățământ - CIFRID, pentru Seriile OSP- 2018-2021, 

respectiv Drept-ID-2018-2022, potrivit Adresei nr. 5218589 din 26.06.2018. 

 
         II.Se aprobă repartizarea numărul de locuri la PSUM din cadrul Academiei, pentru 

Seria 2018-202 , după cum urmează: 

 

Facultatea de Poliție 

Nr. 

crt. 
Denumirea programului de studii 

Nr. de locuri 
Observații 

Buget Taxă Total 

1. Poliție judiciară 5 45 50 
 

2. 
Managementul activităților de ordine 

publică și siguranță națională 
5 45 50 

 

3. Managementul activităților informative 5 45 50 
 

4. 
Managementul cooperării polițienești 

internaționale 
5 45 50 

 

5. Managementul investigării fraudelor 5 45 50 
 

6. Comunicarea socială proactivă a poliției 5 45 50 
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 Facultatea de Științe Juridice și Administrative 

Nr. 

crt. 
Denumirea programului de studii 

Nr. de locuri 
Observații 

Buget Taxă Total 

1. Cercetări criminalistice aplicate 8 67 75 
 

2. Drept administrativ 7 68 75 
 

3. 
Relații și organizații internaționale în 

dreptul contemporan 
8 67 75 

 

4. 
Managementul resurselor umane în 

sistemul autorităților de ordine publice 
7 68 75 

 

5. Dreptul afacerilor 8 67 75 
 

6. Comunicarea socială proactivă a poliției 7 68 75 
 

 

Școala Doctorală de Ordine Publică și Siguranță Națională 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea programului de studii 

Nr. de locuri 
Observații 

Buget Taxă Total 

1. 
Cercetări fundamentale în domeniul 

ordinii publice și siguranței naționale 
5 45 50 

 

 

Facultatea de Poliție de Frontieră 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea programului de studii 

Nr. de locuri 
Observații 

Buget Taxă Total 

1. 
Managementul operațional la Frontiera 

Externă Schengen 
6 44 50 

 

 

Facultatea de Arhivistică 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea programului de studii 

Nr. de locuri 
Observații 

Buget Taxă Total 

1. Arhivistică contemporană 6 44 50 
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Facultatea de Pompieri 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea programului de studii 

Nr. de locuri 
Observații 

Buget Taxă Total 

1. Ingineria securității la incendiu 5 45 50 
 

2. Managementul securității la incendiu 5 45 50 
 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 
 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/2018/27 iunie 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243894 din 27.06.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Îndreptare erori materiale în calendarul admiterii la PSUM Pompieri – Adresa Facultății 

de Pompieri nr. 5206887 din 26.06.2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

I.Se îndreaptă erorile materiale, prin modificarea orei de afișare a listelor finale a 

candidaților declarați admiși pe locuri fără taxă, respectiv cu taxă, cât și a celor respinși la 

ambele masterate din ora 09:00 în ora 12:00. 

II. Facultatea de pompieri va afișa cu celeritate modificările efectuate prin prezenta 

HSU. 

 

 
 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/2018 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243896 din 27.06.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Abrogarea HSU nr. 5243871 din 18.06.2018 – Metodologia de acordare a gradațiilor de 

merit. 

 

 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se respinge propunerea de abrogare a HSU nr. 5243871 din 18.06.2018 – 

Metodologia de acordare a gradațiilor de merit. 

 

 

 
 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/2018/Gradatii de merit aprobate 2018 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243901 din 02.07.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Suspendarea, în urma aprobării comunității academice, a aplicării prevederilor HSU nr. 

5243871 din 18.06.2018. 

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. În urma consultării și a aprobării comunității academice din data de 29 iunie 

2018 se suspendă aplicarea prevederilor HSU nr. 5243871 din 18.06.2018. 

 

 2. Fiecare facultate/structură își va desemna un reprezentant care va centraliza 

propunerile și care va transmite Senatului până cel mai târziu la data de 30 iulie 2018, în 

format letric și electronic, propunerile referitoare la metodologie și criterii (se vor avea în 

vedere documentele adoptate prin HSU nr. 5243871/18.06.2018, cu modificările și 

completările ulterioare). 

 

 
 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 
NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/02 iulie 
 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243903 din 02.07.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Protocol de colaborare APAIC – Universitatea ”Agora” din Oradea – Pct. nr. 8 – HCA 

nr. 21/2018. 
 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Se aprobă Protocolul de colaborare universitară dintre Academia de Poliție 

”Alexandru Ioan Cuza” și  Universitatea ”Agora” din Oradea, potrivit pct. nr. 8 din cadrul 

HCA nr. 21/2018. 
 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/02 iulie 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243908 din 30.07.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Modificarea și completarea HSU nr. 5243857 din 11.06.2018 – validarea componenței 

comisiilor constituite la nivelul Academiei de Poliție, în vederea organizării și 

desfășurării examenului de admitere-Sesiunea 2018. Pct. nr.1 - HCA nr.23/2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1.Se aprobă, cu modificările propuse de către facultăți/structuri, pct. nr.1 din cadrul HCA 

nr.23/2018,  potrivit documentului anexat prezentei Hotărâri. 

 
 2. HSU nr. 5243857 din 11.06.2018 – validarea componenței comisiilor constituite la nivelul 

Academiei de Poliție, în vederea organizării și desfășurării examenului de admitere-Sesiunea 2018, 

se modifică și se completează, potrivit pct. nr. 1 al prezentei Hotărâri și se republică. 

 

 3. Consiliul de administrație va aduce la cunoștința comunității academice/structurilor 

implicate sau interesate, componența comisiilor prevăzute în prezenta Hotărâre. 

 
 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 
NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/30 iulie 
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Anexă la  HSU nr. 5243857 din 11.06.2018, republicată pe 30 iulie 2018 
 

Comisia centrală de admitere 

1. cms. șef prof. univ. dr. Adrian Iacob – președinte 

2 cms. șef prof. univ. dr. Veronica Stoica – vicepreședinte 

3. cms. șef  conf.univ.dr. Mihai Marcoci – vicepreședinte 

4. cms. șef Emilia Melnic – membru 

5. cms. Ștefania Tudor – membru 

6. cms. șef lect.univ.dr. Victor Drăghici – membru 

7. insp.pr.  Adriana Vodă – membru 

8. cms. șef Floriana Lazăr – membru 

9. insp. pr. Corina Negruț – secretar 

 

Comisia pentru contravizită medicală 

Președinte: comisar șef de poliție medic  dr. BUNESCU SIMONA LUCIA – medic primar Expertiză 

medicală a capacității de muncă, ofițer specialist principal gr.I în cadrul Biroului Medicina Muncii și 

Expertiză Medico=Militară al Direcției Medicale a M.A.I. 

 

Membri examinatori  

examinarea clinică generală 

 comisar șef de poliție medic  dr. MĂMULARU  George – Șef Serviciu Medical Poliție de 

Frontieră din cadrul C.M.D.T.A. – ,, Dr. N. Kretulescu” București 

 comisar șef de poliție medic dr. PINTILESCU ROXANA SMARANDA – d.șef Serviciu Medical 

Academia de Poliție din cadrul C.M.D.T.A. – ,, Dr. N. Kretzulescu”  

 comisar șef de poliție medic  dr. TOCOIAN RALUCA – d. medic șef Cabinete Medicale de 

Unitate-Inspectoratul de Poliție județean Ilfov – Serviciul Medical Poliție din cadrul 

C.M.D.T.A. – ,, Dr. N. Kretzulescu” București 

 comisar șef de poliție medic  dr. ULIANOV CARMEN MIHAELA – d. medic șef Cabinete 

Medicale de Unitate – D.G.P.M.B. – Serviciul Medical Poliție din cadrul C.M.D.T.A. – ,, Dr. N. 

Kretzulescu” București 

 comisar șef de poliție medic  dr. RADU DANIELA RALUCA – d. medic șef Cabinete Medicale de 

Unitate - Inspectoratul General al Poliției – Serviciul Medical Poliție din cadrul C.M.D.T.A. – ,, 

Dr. N. Kretzulescu” București 

 subinspector de poliție medic dr. MĂMULARU Ileana – medic I Serviciu Medical Academia de 

Poliție din cadrul C.M.D.T.A. – ,, Dr. N. Kretzulescu”  

 comisar șef de poliție medic  dr. MIHALCEA GABRIEL – șef Centru Medical Județean 

Constanța din cadrul C.M.D.T.A. – ,, Dr. N. Kretzulescu” 

 comisar șef de poliție medic dr. CRISTACHE CECILIA – medic I la  Centru Medical Județean 

Argeș ( și medic de unitate ) din cadrul C.M.D.T.A. – ,, Dr. N. Kretzulescu” 

 comisar șef de poliție medic dr. POPA BOGDAN DANIEL – medic I la  Centru Medical Județean 

Dolj din cadrul C.M.D.T.A. – ,, Dr. N. Kretzulescu” 

 inspector de poliție medic dr. RADU GEANINA-MARIA – medic specialist la  Centru Medical 

Județean Gorj din cadrul C.M.D.T.A. – ,, Dr. N. Kretzulescu” 

 

examen clinic de specialitate 

 p.c.dr.PREOI DANIELA VIRGINIA- medic primar Oftalmologie 

 p.c.dr. PETRESCU – SECELEANU DANA - medic primar Dermatologie 
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 subcomisar de poliție dr. DUMITRESCU – IORGA IOANA GRAȚIELA-medic specialist Chirurgie 

generalăinspector de poliție dr. NUȚĂ LĂCRĂMIOARA CRISTINA- medic specialist Cardiologie 

 comisar de poliție medic dr. NIȚĂ Marius  – C.M.D.T.A. – ,, Dr. N. Kretulescu” – medicină 

dentară 

 

Asistenți medicali: 

 Agent șef pr. de poliție REDIU Gabriel - C.M.D.T.A. – ,, Dr. N. Kretulescu” 

 Agent de poliție NICULINA MARIANA - C.M.D.T.A. – ,, Dr. N. Kretulescu” 

 Agent șef pr. de poliție CHIHAIA Ileana - C.M.D.T.A. – ,, Dr. N. Kretulescu” 

 Agent șef adj. de poliție DINU Alin - Narcis - C.M.D.T.A. – ,, Dr. N. Kretulescu” 

 Personal contractual VOICULESCU Gina - C.M.D.T.A. – ,, Dr. N. Kretulescu” 

 

Echipaj medical pentru asigurarea probelor sportive: 

În perioada 03.08.2018-08.08.2018: 

 Inspector principal de poliție dr.MARTINESCU NICOLETA ADELA-medic specialist la Centrul 

Medical Județean OLT din cadrul C.M.D.T.A. – ,, Dr. N. Kretulescu” 

 p.c. CORNECI ILIANA-asistent medical principal 

 

În perioada 09.08.2018-13.08.2018: 

 comisar de poliție dr.NICOLAE CONSTANTINA DIANA - medic specialist la Centrul Medical 

Județean OLT din cadrul C.M.D.T.A. – ,, Dr. N. Kretulescu” 

 p.c. CORNECI ILIANA-asistent medical principal 

 Ambulanța MAI 35683 va fi pusă la dispoziție de către Academia de Poliție-Biroul auto, 

conform planificării. 

 

Comisia pentru verificarea aptitudinilor fizice 

Președintele comisiei de verificare a aptitudinilor fizice – lect. univ. dr. Naiden Corneliu 

 

1. Comisar-şef, Conf.univ.dr. Ozarchevici Constantin-Academia de Poliție ”A.I.Cuza” 

2. Comisar-şef, Instr. de pol.pr.I. dr Palaga  Calin-Academia de Poliție ”A.I.Cuza” 

3. Comisar-şef, Lect. univ. dr. Madotto Roberto-Gabriel-Academia de Poliție ”A.I.Cuza” 

4. Comisar-şef, Lect. univ. dr. Ștefan  Catalin-Mugurel-Academia de Poliție ”A.I.Cuza” 

5. Comisar-şef, Lect. univ. dr. Dobrescu  Emilian-Academia de Poliție ”A.I.Cuza” 

6. Comisar-șef, Lect. univ. dr. Oancea  Constantin-Academia de Poliție ”A.I.Cuza” 

7. Comisar-șef, Instr. de pol.pr.I.drd. Savcencu Trifan-Academia de Poliție ”A.I.Cuza” 

8. Comisar, Asist. univ. dr. Lăzărescu Sorin-Academia de Poliție ”A.I.Cuza” 

9. Subcomisar, Instr. de pol.pr.I.dr. Gheorghe Gabriel-Academia de Poliție ”A.I.Cuza” 

10. Comisar-şef Nemțoc Cristinel Cornel-DGPMB 

11. Subcomisar Afrem Cristian Valentin- DGPMB 

12. Subcomisar Baciu Florin – IPJ Alba 

13. Mr. Stan Abel - Școala de Subofițeri de Pompieri și protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” – 

Boldești 

14. Agent de poliție Doneanu Irinel Florin-IPJ Călărași 

15. Agent șef principal Niculescu Ovidiu-IPJ Gorj 

16. Agent principal Tuhașu Victor-IPJ Gorj 

17. Agent de poliție Seceleanu Claudiu Nicolae-IPJ Gorj 

18. Agent șef adjunct Sinea Călin-IPJ Sibiu 
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19. Agent șef adjunct Boca Grigore Daniel-IPJ Sibiu 

20. Agent șef adjunct Cherecheș Nicolae Daniel-IPJ Sibiu 

 

Comisiile de admitere pe Facultăţi 
 

Facultatea de Științe Juridice și Administrative 

Președinte – comisar șef de poliție lect.univ.dr. Grofu Nicolae  

Vicepreședinte - comisar șef de poliție conf.univ.dr.Ungureanu David 

Membri       - comisar șef de poliție conf. univ. dr Barbu Ionuț 

-  comisar șef de poliție lect. univ. dr Iorga Ion  

Secretar    – inspector de poliție Moinescu Adriana  

Secretariat tehnic pe facultate: 

comisar șef de poliție lect. univ.dr. Cîrciumaru Andreea 

subcomisar de poliție lect. univ. dr. Băncilă Adrian 

 

Facultatea de Poliție de Frontieră 

Preşedinte: prof. univ. dr. Sergiu – Adrian Vasile 

Vicepreşedinte: conf. univ. dr. Gabriel Pereş 

Membri:  - lect. univ. dr. Robert Ungureanu 

                - Instr. pol. pr. I Adrian Lăzăroaia  

Secretar: scms de poliţie Daniela Savcencu 

 

Facultatea de Arhivistică 

preşedinte: lect.univ.dr. Iulia Cheşcă 

vicepreşedinte: prof.univ.dr. Nicu Pohoaţă 

membri: - conf.univ.dr. Rafael-Dorian Chelaru 

-  conf.univ.dr. Sime Pirotici 

-  lect.univ.dr. Ana-Felicia Diaconu 

secretar: lect.univ.dr. Ligia-Maria Fodor 

 

Facultatea de Poliție 

preşedinte: conf.univ.dr. Ștefan Cristian 

vicepreşedinte: prof.univ.dr. Tupulan Claudiu 

membri: - conf.univ.dr. Ciprian Constantin 

-  lect.univ.dr. Rață Horia 

-  Ipp.dr. Adrian Ioniță 

secretar: Ipp.dr. florin Vlădoi 

Secretariat tehnic: 

cms. Bărbulescu Dragoș,  

ag. sef. pr. Mincinoiu Sandu. 

 

Facultatea de Jandarmi 

Președinte: lect. univ. dr. Marian Porojanu 

Vicepreședinte: Ipp.drd. Vasile Cătălin Golop 

Membrii:   - lect. univ. dr. Cătălin Enuță 

-  Ipp I Mihai Curteanu 

Secretar: Lt. IMP V drd. Gabriel NISTOR 
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Secretariat tehnic: 

Lt. Lică Sorin,  

P.C. Lopată Iuliana 

Facultatea de Pompieri 

presedinte: conf.univ.dr. Șerban Manuel  

vicepresedinte: lect.univ.dr.ing. Trofin Aurel 

membru: conf.univ.dr.ing irina Zgavarogea  

secretar: conf.univ.dr. ing. Bălănescu Liviu Valentin  

secretar tehnic: mr. Ionuț Iordache 

 
Secretariatul tehnic general  

 Lt. Col. Dogaru Ștefan 
 Cms. sef  Cojocaru Marius 
 Cms Petrean Adrian Cornel 
 Slt. Burlacu Daniel 
 Insp. pr. Ristea Emilian 
 Scms. Zidaru Bogdan Marian 
 Insp. pr. Golop Cătălin 
 Insp. Iordache Ionuț 
 Sinsp. Bologa Andrei 
 Ag. șef pr. Pelișanu Florin 
 Ag. șef pr. Aldea Adrian 
 Ag. pr. Constantinescu Elena – Luiza 
 P.C. Matei Aurelia 

 

Colectivul de informatică 

1. Doroș Cătălin – președinte 

2. Barbieru Răzvan – membru - implementare 

3. Cosmin Mihai – membru - implementare 

4. Căpățână Sorin – membru - implementare 

5. Giurea Laurențiu – membru - implementare 

6. Morarescu Samuel – membru 

7. Sălceanu Adrian – membru 

8. Radu Sorin – membru 

9. Buga Costel – membru 

10. Iordache Florin – membru 

 

 

Personalul angrenat în activităţile privind accesul şi însoţirea candidaţilor 

 
Sinsp. Tănasie  Elena Roxana  

Cms.  Popescu Oana 

Insp. pr. Adam Andrada – Elena 

Ag. șef  Manea Gina 

Scms. Visan Mihaela 

Cms. sef  Pîrvu Loredana 

Scms. Negrut Gina 

Insp. pr.  Jilăveanu Lavinia 

Cms. sef  Hogas Alina 

Scms. Rotaru Mihaela 
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Cms. sef  Radu Geanina 

Cms. sef  Nastase Catalina 

Cms. sef  Gherghiu Valeria – rezerva 

Comandanți de grupe – Băieți : 

Scms. Petru Enache 

Sinsp.  Chirilă Gabriel 

Slt. Popescu Niki 

Lt. Nistor Gabriel 

Insp. pr. Călea Ion Cristian 

Cpt. Catana Cosmin 

Sinsp Bologa Andrei 

Sinsp Stănoi Paul 

Lt. Lică Sorin 

Insp. pr. Teteran Paul 

Sinsp Cretu Daniel 

Scms. Bădiţă Gabriel Aurelian 

Scms. Curteanu Mihai 

Insp. pr. Buca Gabriel 

Insp. pr. Beliciu Valentin 

Slt. Dima Mihai 

Slt. Neacsa Mihai 

Scms. Petre Cristian – rezervă 

Insp. pr Tamas Remus - rezervă 

 
Colectivul constituit la nivelul Serviciului Resurse Umane pentru a desfășura activități specifice la 

concursul de admitere -2018  

1.             Comisar de poliţie TUDOR ŞTEFANIA – coordonator;  

2. Comisar şef de poliţie CĂLUŞERIU AIDA – operator bază de date; 

3. Comisar şef de poliţie MOLDOVAN VIORICA ŞTEFANIA; 

4. Comisar de poliţie DANILIUC CLAUDIA – situaţii diverse; 

5. Comisar de poliţie ZEPA SILVIA; 

6. Subcomisar de poliţie ANTONESCU ANA CAMELIA; 

7. Subcomisar de penitenciare CIOBĂNESCU ŞTEFAN ADRIAN; 

8. Inspector principal de poliţie MOINESCU ADRIANA; 

9. Inspector principal de poliţie NASTASIU-TUDORACHE ARINA ADRIANA; 

10. Inspector de poliţie BERBEC PĂUNIŢA CAMELIA; 

11. Subinspector de poliţie ILIE LIVIA – situaţii diverse; 

12. Subinspector de poliţie GHIOCA MUGUREL – activităţi SSM; 

13.  Subinspector de poliţie MARTALOG DENISE CĂTĂLINA; 

14. Subinspector de poliţie ENE IULIAN CRISTIAN; 

15. Subinspector de poliţie BECHERU COSMIN GABRIEL; 

16. Agent şef principal de poliţie ŞTEFAN FLORENTINA; 

17. Agent şef adjunct de poliţie VINŢEANU FLORENŢA; 

18. Agent şef adjunct de poliţie HARALAMBIE NATALIA; 

19. Agent şef adjunct de poliţie ENESCU FLORIN; 

20. Agent şef adjunct de poliţie STOICA ANDREEA SILVIA; 
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21. Agent şef adjunct de poliţie MANEA MITICĂ LILIAN; 

22. Agent şef adjunct de poliţie DUMITRU GEORGETA; 

23. P. C. LOPATA IULIANA SIMONA; 

24. CARAMIHAI CRISTINA CONSTANŢA; 

 

Colectiv pentru acţiunea de încasare a taxei de înscriere a candidaţilor 

1. Lazăr Floriana-coordonator 

2. Sandu Paula-mandatar 

3. Simion Mirela - mandatar  

4. Georgescu Narcisa Lia- mandatar 

5.  Boba Gabriela Florentina- mandatar 

6. Tone Alina – mandatar 

7. Baicu Laura Maria- mandatar 

8. Spătaru Cornelia- mandatar 

9. Corbuleanu Mircea Victor- mandatar 

10.  Ceparu Marinela-Daniela - mandatar 

11.  Stanciuc Adela- mandatar 

12.  Tarnaveanu Claudiu – mandatar 

13.  Isbiceanu Stelian Oleg-mandatar 

14.  Vasilescu Florian – mandatar 

15.  Iordache Florentin-mandatar 

16.  Bede Ioana- mandatar 

17.  Vişenescu Nicoleta-Cristina –mandatar 

18.  Constantinescu Luiza – mandatar 

19.  Marinac Ioana– mandatar 

20.  Tudor Ileana-mandatar 

21.  Bratu Vasile-mandatar 

22.  Catrina Georgiana-masa diverse 

23.  Nae Robert – mandatar rezervă 

24.  Blaj Ion– mandatar rezervă 

25.  Stanciulescu Doinita- casier 

26.  Olteanu Camelia– ajutor casier 
 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243909 din 30.07.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobarea Proiectului de execuție bugetară pentru luna iunie - 2018. Pct. nr. 6 -HCA nr. 

22/2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă Proiectul de execuție bugetară pentru luna iunie - 2018. Pct. nr. 6 -HCA 

nr. 22/2018. 
 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 
NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/30 iulie 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243911 din 30.07.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobarea Proiectului Metodologiei privind asigurarea și evaluarea calității corpului 

profesoral din Academia de Poliție - 2018. Adresa SACIM nr. 5177949 din 04.07.2018 și 

Pct. nr. 3 -HCA nr. 22/2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

I.Se aprobă, cu modificări, Proiectul privind Metodologia privind asigurarea și 

evaluarea calității corpului profesoral din Academia de Poliție - 2018. 

 

Astfel: 

1. La art. nr. 8 se adaugă litera ”C”, cu următorul conținut: 

C. Pentru Școlile doctorale, indicatorii de performanță se stabilesc potrivit 

metodologiilor sau regulamentelor proprii. 

           

2. Art. 25 se reformulează: 

Prezenta metodologie abrogă Metodologia nr. 4414604/21.09.2012 privind 

evaluarea și asigurarea calității corpului profesoral din Academia de Poliție. 

 

3. Art. 26 se abrogă. 

 

4. Art. 27 devine art. 26, cu următoarea formulare: 

Prezenta Metodologie intră în vigoare începând cu prima zi a Anului universitar 2018-2019.      

 

 II. Textul aprobat devine anexă a prezentei HSU. 

 

III. Inițiatorul – SACIM are obligația de informa, cu celeritate, comunitatea 

academică despre prevederile prezentei HSU, precum și de a publica Anexa la prezenta 

HSU pe site-ul Academiei, după caz. 

 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 
NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/30 iulie 



2 

 

 Anexă la HSU nr. 5243910 din 30.07.2018  

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE  

privind  

ASIGURAREA ŞI EVALUAREA CALITĂŢII  

CORPULUI PROFESORAL  

din ACADEMIA DE POLIŢIE 

 „Alexandru Ioan Cuza” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 
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CAPITOLUL I   

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1 Prezenta metodologie stabilește cadrul general de realizare a evaluării rezultatelor şi 

performanţelor activităţilor didactice şi de cercetare ale personalului didactic şi de cercetare 

din Academia de Poliţie, principiile şi metodele de evaluare referitoare la activitatea didactică, 

cercetarea ştiinţifică şi implicarea cadrelor didactice în acţiuni socio-culturale, în interesul 

Academiei de Poliţie şi al comunităţii. 

Art. 2  Evaluarea calităţii corpului profesoral reprezintă o componentă a sistemului de 

asigurare a calităţii din Academia de Poliţie, având la bază standardele de referință și 

indicatorii de performanță stabiliți prin prezenta metodologie. 

Art. 3 (1) Evaluarea internă a calităţii personalului didactic din Academia de Poliție, 

respectiv evaluarea activității didactice și științifice a personalului didactic și de cercetare se 

efectuează anual și periodic (în situațiile de promovare, autoevaluări, evaluarea în vederea 

promovării sau susținerii unor concursuri, acordare de salarii de merit sau alt gen de 

recompense etc.). 

(2) Aprecierea rezultatelor obținute și a meritelor individuale în activitatea didactică și 

științifică se realizează și pe baza aspectelor calitative ale parcursului carierei universitare, 

reflectate de mapa profesională. 

(3) În procesul global de evaluare, evaluarea activității didactice a personalului didactic de 

către studenți este obligatorie, rezultatul evaluărilor fiind informații publice.  

Art. 4 Evaluarea periodică a calității personalului didactic se referă la competențele de 

specialitate, capacitatea didactică de transmitere a cunoștințelor către studenți, potențialul de 

cercetare științifică și deontologia profesională a fiecărui cadru didactic implicat în procesul 

de formare a studenților și cursanților, indiferent de forma de învățământ (cu frecvență, IFR 

sau ID, finanțat de la buget sau cu taxă) și indiferent de nivelul serviciului educațional 

(licență, masterat, doctorat, formare continuă).  

Art. 5 (1) Evaluarea periodică a calității personalului didactic are un caracter complex și 

integrator și se desfășoară în conformitate cu standardele minime aferente fiecărei funcții 

didactice așa cum sunt ele aprobate de Senatul Academiei de Poliție.  

(2) Datele şi informaţiile privind situaţia profesională a personalului didactic şi de cercetare se 

consemnează într-o fişă personală de serviciu. Accesul la fişa personală de serviciu este 

permis numai persoanei în cauză, titularului serviciului de resurse umane şi conducătorului 

instituţiei de învăţământ superior. 

(3) Fişele de post individualizate se încadrează la nivel de departament sau şcoală doctorală, 

în statul de funcţii. Statul de funcţii constituie documentul legal în baza căruia se face 

salarizarea lunară a fiecărui membru al personalului didactic şi de cercetare. 

Art. 6 Criteriile de evaluare, standardele minimale necesare și obligatorii ale acestora, 

precum și calificativele care se pot acorda personalului didactic din cadrul Academiei sunt 

stabilite și aprobate de Senatul Universitar și prezentate în Anexa 4 la prezenta metodologie. 

Art. 7 Indicatorii de performanță pentru evaluarea performanțelor profesionale 
individuale și a conduitei personalului de predare, sunt stabiliți în conformitate cu 
prevederile art. 3, alin (4) din Anexa nr. 8 la Ordinul M.A.I. Nr. 140/2016 și ale art.7 alin (4) 
din Anexa nr. 8 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 care statuează faptul că “ indicatorii de 
performanță pentru evaluarea performanțelor individuale și a conduitei personalului 
didactic universitar de predare al Academiei de Poliție se stabilesc potrivit prevederilor 
legale, de către senatul instituției de învățământ superior “. 
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Art. 8  Indicatorii de performanță pentru evaluarea cadrelor didactice sunt: 
A. Pentru Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Facultatea de Poliție, 

Facultatea de Poliție de frontieră și Facultatea de Jandarmi, respectiv Facultatea de 
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 studenților; 

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. 

 

B.   Pentru Facultatea de Arhivistică  
1. Organizarea, pregătirea și desfășurarea activităților didactice; 

2. Întocmirea fișelor de disciplină la care este titular, conform statului de funcții; 

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 organizarea de conferințe, simpozioane, 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 departament în 

aspectele ce privesc titularul postului și procesul didactic, în general; 

12. Preocuparea pentru perfecționarea pregătirii de specialitate. 

C. Pentru Școlile doctorale, indicatorii de performanță se stabilesc potrivit metodologiilor sau 

regulamentelor proprii. 

 

CAPITOLUL II   

ASIGURAREA CALITĂŢII CORPULUI PROFESORAL 

 

Art. 9 Creșterea continuă a calității corpului profesoral reprezintă o prioritate a Academiei 

în scopul realizării atribuţiilor formative, asigurării criteriilor şi standardelor de calitate şi 

gestionarii, în mod eficient, a activităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică fiind o cerinţă 

fundamentală a Academiei de Poliție care se realizează prin:  

a) selecţia exigentă a personalului la încadrare în Ministerul Afacerilor Interne în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 1/2011, Legea 360/2002, Ordinul M.A.I. nr. 140/2016, Ordinul 

M.A.I. nr. 177/2016, în conformitate cu alte ordine de linie și după  standardele minime 

stabilite în cadrul Senatului Academiei pentru ocuparea posturilor didactice. 
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b) creşterea exigenţei la toate cadrele didactice, mai ales la gradele didactice - asistenţi și 

lectori universitari; 

c) îmbunătăţirea permanentă a activităţii didactice, în vederea asigurării unui nivel înalt de 

educare şi instruire, conceput pe termen mediu şi lung, în corelaţie cu cerinţele beneficiarilor; 

d) creşterea potenţialului de cercetare ştiinţifică; 

e) asigurarea condiţiilor de perfecţionare a pregătirii, inclusiv prin stagii de practică în 

unitățile operative din țară și din străinătate; 

f) respectarea normelor de etică şi deontologie universitară, prevăzute în Codul Etic al 

Academiei de către toţi membrii corpului profesoral .  

g) recompensarea bănească în funcţie de calitatea muncii şi standardele de performanţă; 

h) renunţarea la serviciile oricărei persoane din corpul profesoral, care nu îndeplinește 

criteriile de performanță și de etică ale Academiei de Poliție și ale M.AI. 

Art. 10 Aprecierea calității fiecărui membru a corpului profesoral se realizează pe baza: 

a)  autoevaluării; 

b)  evaluării colegiale; 

c)  evaluării de către studenți;  

d)  evaluării multicriteriale (a,b, și c) de către conducerea departamentului. 

Art. 11 (1) Autoevaluarea furnizează informații cu privire la activitatea personală anuală a 

cadrului didactic; 

(2) Evaluarea colegială se referă la activitatea didactică şi ştiinţifică precum şi la 

aspectele deontologice şi la calităţile comportamentale ale cadrelor didactice. Aprecierea 

colegială se face anual şi ori de câte ori este necesar, pentru evaluarea lucrărilor ştiinţifice în 

vederea publicării, acordarea de recompense, promovarea personalului etc. Evaluarea 

colegială este coordonată Directorul departamentului. În toate situaţiile, trebuie să existe 

înregistrări (procese-verbale) care să consemneze modul de realizare şi rezultatele evaluării. 

(3) Evaluarea de către studenţi reprezintă o componentă importantă în asigurarea și 

evaluarea calității în educație, este obligatorie și esențială pentru formarea unei opinii corecte 

despre performanţele profesionale şi calităţile comportamentale ale cadrelor didactice, 

realizându-se pe baza unei proceduri interne și a unor chestionare aplicate studenților și 

cursanților. 

(4) Evaluarea finală – efectuată de către conducerea departamentului evidenţiază 

gradul de îndeplinire a standardelor de performanţă, prin raportare la fişele de autoevaluare, 

rezultatele aprecierii colegiale şi a evaluării realizate de către studenţi. 

Art. 12 În vederea realizării unei evaluării cât mai obiective a personalului didactic se va 

folosi un set de documente, prin care vor fi furnizate informaţii din surse diferite: persoana 

însăşi, studenţi, colegi, şeful direct. Aceste documente sunt: 

a) Fişa de evaluare de către studenţi (FES), reflectare a imaginii cadrului didactic în rândul 

studenţilor (Anexa 1); 

b) Fişa de evaluare de către colegi (FEC), pentru reliefarea imaginii cadrului didactic în 

colectivul departamentului, facultăţii etc. (Anexa 2); 

d) Fişa de autoevaluare (FAE), care reflectă activitatea persoanei, în viziune proprie, 

evidenţiind punctele tari şi cele slabe din activitate (Anexa                                                                                                                                                                                                             

3). 

Art. 13 Aprecierea cunoştințelor de specialitate se realizează de colective de cadre 

didactice, numite de Consiliile facultăţilor şi formate din conducerea departamentului şi 

membri ai comisiilor profesionale ale consiliilor. Aprecierea se bazează pe analiza anuală a 

fişelor disciplinelor, urmărindu-se adaptarea conţinutului lor la necesităţile specifice de 

instruire a studenţilor, corelarea cu nivelul acumulărilor ştiinţifice şi tehnice, preocuparea 

pentru asigurarea unor competenţe certe cursanţilor. 

Art. 14  Activitatea cu studenții este una din preocupările principale ale personalului 

didactic, la aprecierea ei avăndu-se în vedere: 

a) interacţiunea dintre cadru didactic şi auditoriu (activitate interactivă); 
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b) disponibilitatea, accesibilitatea şi promptitudinea răspunsului cadrului didactic faţă de 

problemele studentului; 

c) abilitatea şi calitatea informaţiilor oferite studentului; 

d) echitatea în acordarea notelor; 

e) pasiunea cadrului didactic pentru predarea disciplinei; 

f) metodele de predare şi evaluare folosite, gradul de modernizare a lor; 

g) deontologia didactică (onestitate, atitudine pozitivă). 

Art. 15 Activitatea cu studenții în stagiile de practică - se referă la activitatea privind 

următoarele aspecte:  

a) Cadrele didactice care sunt desemnate să participe la organizarea şi desfăşurarea 

stagiilor de practică ale studenţilor pot fi evaluate şi apreciate suplimentar pentru 

această activitate. 

b) Pe timpul desfăşurării stagiilor de practică  cadrul didactic desemnat din partea 

Academiei să supravegheze activitatea studenţilor, realizează analize şi face constatări 

ale activităţilor desfăşurate de studenţi, privind implicarea tutorilor de practică din 

partea inspectoratelor de armă şi de la unităţile/subunităţile unde are loc practica şi 

informează conducerea despre cele constatate. 

c) Cadrele didactice (tutorii de practică) desemnate să urmărească şi să contribuie la 

activitatea de practică a studenţilor iau toate măsurile necesare privind evaluarea feed-

back-ului acestei activităţi prin distribuirea unor baterii de teste cu chestionare.  

Evaluarea cadrelor didactice (tutorilor de practică) – pe acest segment, va avea în 

vedere aprecierile pe care studenţii le-au făcut în chestionare aplicate. 

d) Modul de completare a acestor chestionare, precum şi gestionarea aplicării şi 

centralizării acestora poate fi de asemenea luat în considerare la evaluarea anuală a 

activității cadrului didactic. 

Art. 16 Potențialul de cercetare științifică și deontologie profesională, reprezintă 

principala cale de perfecţionare profesională. Potenţialul de cercetare a personalului didactic 

se va aprecia după: 

a) capacitatea de a iniţia teme de cercetare cu impact major în domeniu de activitate, care 

să suscite interesul finanţatorilor de proiecte; 

b) pentru cadru didactic, un criteriu important de apreciere îl constituie abilitatea de a 

forma echipe de cercetare interdisciplinare, apte să rezolve teme de cercetare de mare 

interes şi utilitate; 

c) contribuţia fiecărei persoane la atragerea resurselor materiale pentru realizarea 

activităţii de cercetare; 

d) specializarea persoanei într-un anumit domeniu de cercetare și recunoașterea pe plan 

intern şi internaţional; 

e) participarea la programe de cercetare internaţională; 

f) publicarea de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate de prestigiu, recunoscute de 

lumea academică şi ştiinţifică naţională şi internaţională; 

g) participarea în colective de redacţie ale revistelor de specialitate interne şi 

internaţionale; 

h) participarea ca expert evaluator sau ca referent de specialitate pentru evaluarea 

programelor de cercetare interne şi internaţionale, a tezelor de doctorat, a 

tratatelor/manualelor/cursurilor de specialitate. 

i) capacitatea de lucru în echipă, utilitatea şi contribuţia persoanei la activitatea echipei; 

j) atragerea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în activitatea de cercetare de 

performanţă; 

k) activitatea ştiinţifică cu doctoranzii, pentru conducătorii de doctorat. 

Art. 17 Calitatea prestației universitare este condiționată și validată şi prin relaţiile pe care 

corpul profesoral îl are cu mediul social-economic, academic, științific intern și internațional. 

Aceasta se cuantifică prin participarea cadrelor Academiei la manifestări ştiinţifice, colocvii, 

seminarii, prezentări de lucrări cu caracter ştiinţific, lansări de carte, acţiuni care au loc atât la 
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instituţii similare sau conexe, cu incidenţă în domeniul instituţional propriu. Bunele relații pe 

care personalul didactic le stabileşte sau le întreţine cu personalul altor instituţii de învăţământ 

şi cu cadrele de conducere ale acestora, parteneriatele stabilite cu acestea, granturile sau 

proiectele de cercetare la care iau parte, se transpun în criterii obiective de apreciere a 

competențelor și calității corpului profesoral. 

Art. 18 Contribuția personalului didactic la dezvoltarea bazei ştiinţifice şi de cercetare 

proprie Academiei, - se evaluează prin activitatea desfășurată prin acțiuni inovative 

personale sau ca rezultate ale proiectelor şi granturilor din care fac parte respectivele cadre 

didactice – subiect al evaluărilor.  

                                                 

         CAPITOLUL III 

 

FORMELE ŞI CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII DE EVALUARE      PERIODICĂ A 

CALITĂŢII  PERFORMANŢELOR PROFESIONALE 

 

Art. 19 (1) Activitatea de evaluare a performanţelor didactice şi de cercetare ale fiecărui 

cadru didactic se efectuează anual şi se desfăşoară de către o comisie constituită la nivelul 

fiecărui departament, din care fac parte directorul de departament şi un cadru didactic ales de 

membrii departamentului. 

 (2) Evaluarea se realizează prin completarea Fisei de evaluare a serviciului (conform 

Anexei nr. 5) precum și prin completarea tuturor documentelor, chestionarelor și a fișelor 

conexe ce contribuie la obținerea calificativului final, respectiv (Anexele 1,2,3).   

(3) Raportul de evaluare cuprinde informaţii şi aprecieri din următoarele surse: 

autoevaluarea activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică, evaluarea colegială, evaluarea de 

către studenţi. 

(4) Întregul proces de evaluare este organizat, derulat și coordonat de către directorul 

departamentului.  

Art. 20 (1) Raportul de evaluare elaborat de comisie este supus dezbaterii şi aprobării 

Consiliului facultăţii.  

(2) Decanul facultății va întocmi un Raport anual privind calitatea personalului 

didactic şi de cercetare, în care se vor reuni concluziile desprinse din rapoartele de evaluare 

elaborate de comisiile constituite la nivelul departamentelor; acest raport va fi supus validării 

Senatului, după obţinerea avizului Comisiei de specialitate a Senatului cu atribuții privind 

evaluarea şi asigurarea calităţii în Academia de Poliție. 

(3) Directorii departamentelor sunt evaluaţi de către decanii facultăţilor de care 

aparţin, iar decanii de către rector; 

(4) Comisiile de evaluare a calităţii urmăresc permanent ca rezultatele evaluărilor 

periodice să ducă la un proces de ameliorare continuă, dovedind astfel şi capacitatea 

instituţională de a răspunde la schimbări relativ rapide ale sistemului.  

Art. 21 Permanent are loc adaptarea politicilor şi a strategiilor, la nivelul fiecărui 

departament, cu scopul de a se stimula participarea conştientă a întregului corp academic şi de 

cercetare precum şi a studenţilor la îmbunătăţirea calităţii actului educaţional. 

Art. 22 În Academia de Poliţie au fost integrate sisteme proprii de evaluare a interacţiunii 

între cadrele didactice şi studenţi, a interacţiunii dintre fiecare cadru didactic şi membrii 

departamentului din care face parte şi sisteme de evaluare anuală a performanţelor 

profesionale, acestea fiind prezentate și explicate în anexele 1,2 și 3. 

 

CAPITOLUL IV 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 23 În anexe, sunt prezentate modelele de Fişe de evaluare, Chestionare și indicatorii de 

performanță pe care Academia le-a integrat prin sistemul de management al calităţii la nivelul 
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fiecărui departament din cadrul facultăților Academiei în vederea realizării evaluărilor 

periodice a activității cadrelor didactice. 

Art.   24 Anexele fac parte integrantă din prezenta Metodologie.  

Art. 25 Prezenta metodologie abrogă Metodologia nr. 4414604/21.09.2012 privind 

evaluarea și asigurarea calității corpului profesoral din Academia de Poliție. 

Art. 26  Prezenta Metodologie intră în vigoare începând cu prima zi a Anului universitar 

2018-2019.      
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Anexa 1  

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

FACULTATEA _____________________ 

DEPARTAMENT  _________________________ 

CADRU DIDACTIC ________________________ 

 

FIŞĂ (FES) 

- pentru evaluarea interacţiunii student-cadru didactic 

 
1. Care este gradul dumneavoastră de frecvenţă la acest curs? 

Nota:1 

0-10% 

Nota:2 

11-20% 

Nota:3 

21-30% 

Nota:4 

31-40% 

Nota:5 

41-50% 

Nota:6 

51-60% 

Nota:7 

61-70% 

Nota:8 

71-80% 

Nota:9 

81-90% 

Nota:10 

peste91% 

 

2. Care este gradul de frecvenţă a cadrului didactic la acest curs ? 

Nota:1 

0-10% 

Nota:2 

11-20% 

Nota:3 

21-30% 

Nota:4 

31-40% 

Nota:5 

41-50% 

Nota:6 

51-60% 

Nota:7 

61-70% 

Nota:8 

71-80% 

Nota:9 

81-90% 

Nota:10 

peste91% 

 

3. Prelegerile cursului au fost prezentate într-o succesiune logică? 

1 – necorespunzător planificate      10 – excelent planificate 

4. Cadrul didactic induce studenţilor motivaţia de a învăţa? 

1 – motivaţie foarte slabă      10 – motivaţie foarte puternică 

5. Noţiunile prezentate sunt explicate în mod clar? 

1 – explicaţie neclară      10 – explicaţie clară 

6. Cadrul didactic prezintă în mod atractiv subiectul cursului? 

1 – complet neatractiv       10 – foarte atractiv 

7. Modul de interacţiune şi comunicare cu studenţii? 

1 – foarte slab        10 – foarte bun 

8. Cum apreciaţi impactul cursului asupra pregătirii dumneavoastră profesionale? 

1 – inexistent        10 – foarte puternic 

9. Bibliografia recomandată este accesibilă şi folositoare? 

1 – nefolositoare        10 – folositoare 

10. Cum apreciaţi din punct de vedere moral prestaţia cadrului didactic? 

1 – necorespunzătoare      10 – excelentă. 

 

 

Întrebare 

Punctaj 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

           

        TOTAL:  

Acest chestionar este anonim, confidenţial şi se bazează pe cooperare voluntară. 

Răspunsurile la prima întrebare se vor constitui în factori de ponderare a celorlalte răspunsuri. 

Scala de transformare în calificative este următoarea: 

Nota 9-10 7-8,99 5-6,99 Mai mic decât 5 

Calificativul Foarte bine Bine Satisfăcător Nesatisfăcător 
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ACADEMIA DE POLIŢIE „AL. I. CUZA”                                                                       

Anexa 1a 

FACULTATEA _________________________ 

DEPARTAMENTUL _____________________ 

CADRU DIDACTIC______________________ 

 

CHESTIONAR DE EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE 

DE CĂTRE STUDENŢI 

 

 Chestionarul cuprinde o serie de afirmaţii privind percepţia dumneavoastră asupra 

activităţii didactice desfăşurate de domnul/doamna 

________________________________________________ . 

 Citiţi cu atenţie afirmaţiile următoare şi apreciaţi fiecare aspect descris, acordând note 

de la 1 la 5, unde 1 = deloc; 2 = insuficient; 3 = satisfăcător; 4 = bine; 5 = foarte bine. 

 Vă rugăm să răspundeţi sincer şi fără niciun fel de reţineri. Chestionarul este 

anonim, iar opiniile exprimate sunt confidenţiale. 

Nr. 

Crt 
Afirmaţii 1 2 3 4 5 

A.  Cal i ta tea  con ţ inutului  cursului  

1. Cursul este structurat logic, clar şi concis      

2. Pune accent pe aplicabilitatea practică a noţiunilor transmise      

3. Oferă explicaţii şi exemplificări concrete      

4. Bibliografia recomandată este accesibilă      

B.  Cal i ta tea  prezentăr i i  cursulu i  

5. Modul de prezentare este expunerea liberă      

6. 
Exprimarea este clară, fluentă şi lipsită de monotonie 

(vocabular bogat) 
     

7. 
Realizează o prezentare interactivă, încurajând implicarea 

directă a studenţilor la curs, întrebările, discuţiile 
     

C.  Evaluarea  

8. Prezintă de la începutul cursului criteriile de evaluare      

9. Respectă criteriile de evaluare stabilite      

10. Subiectele de examen sunt în concordanţă cu materia predată      

11. 
Exigenţa evaluării concordă cu efortul depus de cadrul 

didactic pe parcursul predării 
     

12. Supravegheză strict evaluările şi nu tolerează frauda      

D. Organizarea  ş i  desfăşurarea cursulu i  

13. Este punctual şi este prezent la activităţile didactice      

14. Se preocupă de buna organizare şi desfăşurare a cursului      
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15. Se manifestă cu respect faţă de studenţi      

16. Foloseşte eficient timpul de predare      
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ACADEMIA DE POLIŢIE „AL. I. CUZA”                                                                     

Anexa 1b 

FACULTATEA _________________________ 

DEPARTAMENTUL _____________________ 

CADRU DIDACTIC______________________ 

 

 

CHESTIONAR DE EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE 

DE CĂTRE STUDENŢI 

 

 Chestionarul cuprinde o serie de afirmaţii privind percepţia dumneavoastră asupra 

activităţii didactice desfăşurate de 

domnul/doamna_______________________________________________ . 

 Citiţi cu atenţie afirmaţiile următoare şi apreciaţi fiecare aspect descris, acordând note 

de la 1 la 5, unde 1 = deloc; 2 = insuficient; 3 = satisfăcător; 4 = bine; 5 = foarte bine. 

 Vă rugăm să răspundeţi sincer şi fără niciun fel de reţineri. Chestionarul este 

anonim, iar opiniile exprimate sunt confidenţiale. 

 
Nr. 
Crt 

Afirmaţii 1 2 3 4 5 

A .  C a l i t a t e a  c o n ţ i n u t u l u i  c u r s u l u i  

1. Seminarul/L.P. este structurat(ă) logic, clar şi concis      

2. Pune accent pe aplicabilitatea practică a noţiunilor transmise      

3. Oferă explicaţii şi exemplificări concrete      

4. Bibliografia recomandată este accesibilă      

B .  C a l i t a t e a  p r e z e n t ă r i i  c u r s u l u i  

5. Modul de prezentare este expunerea liberă      

6. Exprimarea este clară, fluentă şi lipsită de monotonie (vocabular bogat)      

7. 
Realizează o prezentare interactivă, încurajând implicarea directă a studenţilor la 
seminar/L.P., întrebările, discuţiile 

     

C .  E v a l u a r e a  

8. Respectă criteriile de evaluare stabilite      

9. 
Exigenţa evaluării concordă cu efortul depus de cadrul didactic pe parcursul 

seminarului/L.P.-ului 
     

10. Supravegheză strict evaluările şi nu tolerează frauda      

D .  O r g a n i z a r e a  ş i  d e s f ă ş u r a r e a  c u r s u l u i  

11. Este punctual şi este prezent la activităţile didactice      

12. Se preocupă de buna organizare şi desfăşurare a seminarului/L.P.      

13. Structura seminarului/L.P.-ului concordă cu materia de curs      

14. Se manifestă cu respect faţă de studenţi      

15.  Foloseşte eficient timpul de lucru      
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Anexa 2 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

FACULTATEA _____________________ 

DEPARTAMENT _________________________ 

CADRU DIDACTIC ________________________ 

 

FIŞĂ ( FEC )  

- pentru evaluarea interacţiunii cadru didactic – colegii din cadrul departamentului 

 

1. Care este gradul de implicare în activitatea cu caracter didactic la nivelul 

departamentului? 

1 – foarte slab        10 – excelent 

2. Care este gradul de implicare în activitatea cu caracter ştiinţific la nivelul departamentului? 

1 – foarte slab        10 – excelent 

3. Care este gradul de implicare în relaţiile cu mediul social, economic şi cultural al cadrului 

didactic? 

1 – foarte slab        10 – excelent 

4. Care este gradul de interacţiune şi comunicare cu membrii departamentului? 

1 – foarte slab        10 – excelent 

5. Care este gradul de recunoaştere profesională la nivelul naţional în afara departamentului? 

1 – foarte slab        10 – excelent 

6. Care este gradul de recunoaştere profesională la nivelul internaţional în afara 

departamentului? 

1 – foarte slab        10 – excelent 

7. Cum apreciaţi impactul activităţii cadrului didactic asupra dezvoltării departamentului? 

1 – foarte slab        10 – excelent 

8.Cum apreciaţi modul de comunicare cu studenţii al cadrului didactic? 

1 – foarte slab        10 – excelent 

9. Cum apreciaţi activitatea tutorială a cadrului didactic? 

1 – foarte slab        10 – excelent 

10. Cum apreciaţi din punct de vedere moral cadrul didactic? 

1 – foarte slab        10 – excelent 

 

Întrebare 

Punctaj 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  1           

        2           

        3           

        4           

        5           

        6           

        7           

        8           

        9           

        10           

        TOTAL:  

Acest chestionar este anonim, confidenţial şi se bazează pe cooperare voluntară. 

Răspunsurile la prima întrebare se vor constitui în factori de ponderare a celorlalte răspunsuri. 

Scala de transformare în calificative este următoarea: 

Nota 9-10 7-8,99 5-6,99 Mai mic decât 5 

Calificativul Foarte bine Bine Satisfăcător Nesatisfăcător 
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Anexa 3 

ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”      

  

ANUL UNIVERSITAR ______________ 

 

FIŞA DE AUTOEVALUARE ANUALĂ A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE 

CADRUL DIDACTIC: 

........................................................ 

DEPARTAMENTUL: 

........................................................................... 

Nr. 

crt. 

INDICATORII DE 

PERFORMANŢĂ 

REALIZĂRILE 

CADRULUI DIDACTIC 

PUNCTAJUL ACORDAT* Pi DE: 

DEPARTAMENT FACULTATE ACADEMIE 

CRITERIUL 1. ELABORAREA DE MATERIALE DIDACTICE  

– PONDEREA CRITERIULUI p1 = 0,15 

1.1 Introducerea unor 

cursuri noi, pe direcţii 

neelaborate anterior 

    

1.2 Cursuri universitare 

proprii, cu înalt grad de 

originalitate 

    

1.3 Suporturi de studiu 

pentru seminarii 

(antologii, 

companioane, culegeri 

tematice), laboratoare 

şi proiecte 

    

1.4 Manuale şi alte 

materiale pentru 

învăţământul 

preuniversitar 

    

CRITERIUL 2. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ 

 – PONDEREA CRITERIULUI p2 = 0,25 

2.1 Cărţi, monografii, 

tratate publicate la 

edituri recunoscute 

    

2.2 Studii publicate în 

reviste de specialitate, 

cu referenţi şi colective 

editoriale 

    

2.3 Conferinţe/lucrări de 

sinteză prezentate la 

manifestări ştiinţifice 

recunoscute 

    

2.4 Lucrări publicate în 

volumele unor 

conferinţe naţionale 

şi/sau internaţionale 

    

2.5 Brevete omologate, 

produse aplicate 

    

2.6 Premii ştiinţifice 

acordate pe lucrări 

    

2.7 Granturi câştigate prin 

competiţie 
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2.8 Contracte de cercetare 

ştiinţifice 

    

2.9 Rapoarte de cercetare 

ştiinţifice 

    

CRITERIUL 3. RECUNOAŞTEREA NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ  

– PONDEREA CRITERIULUI p3 = 0,20 

3.1 Profesor invitat pentru 

prelegeri la universităţi 

de prestigiu 

    

3.2 Membru în academii de 

ştiinţă şi artă 

    

3.3 Membru în societăţi 

ştiinţifice şi 

profesionale 

    

3.4 Membru în comisii de 

doctorat 

    

3.5 Membru în colectivele 

de redacţie ale unor 

reviste recunoscute 

    

3.6 Membru în comitetele 

internaţionale de 

program 

    

3.7 Membru în echipe de 

expertizare/evaluare a 

cercetării ştiinţifice 

    

3.8 Membru în echipe de 

expertizare/evaluare a 

procesului educaţional 

    

3.9 Membru în consilii 

naţionale de 

specialitate 

    

3.10 Organizator de 

manifestări ştiinţifice 

internaţionale şi/sau 

naţionale 

    

3.11 Referent 

ştiinţific/expert 

naţional şi internaţional 

    

CRITERIUL 4. ACTIVITATEA CU STUDENŢII 

 – PONDEREA CRITERIULUI p4 = 0,25 

4.1 Evaluarea cadrelor 

didactice de către 

studenţi (comunicare, 

aprecierea cursului / 

seminarului / 

proiectului, aprecierea 

metodei de lucru, 

claritatea expunerii 

etc.) pe  baza unei 

metodologii stabilite de 

Senatul universitar 

    

4.2 Conducerea unor 

cercuri ştiinţifice 
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studenţeşti 

4.3 Numărul de studenţi 

înscrişi la cursurile şi 

seminariile aferente 

postului de bază 

    

CRITERIUL 5. ACTIVITATEA ÎN COMUNITATEA ACADEMICĂ  

– PONDEREA CRITERIULUI p5 = 0,15 

5.1 Numărul de lucrări de 

absolvire, licenţă, 

diplomă, disertaţie, 

doctorat conduse 

    

5.2 Participarea la sesiuni 

ştiinţifice, 

simpozioane, mese 

rotunde organizate în 

instituţia de învăţământ 

superior 

    

PUNCTAJUL TOTAL REALIZAT  

Pp = P1xp1 + P2xp2 + P3xp3 + P4xp4 + P5xp5 

   

 

* pentru performanţele înregistrate la fiecare dintre cele i = 1 ... 5 criterii se acordă un punctaj 

Pi cuprins între 0 şi 5. 

 

 

 

Cadru Didactic 

Nume și prenume  

 

 

Data:        Director  DEPARTAMENT
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Anexa 4 

 

Indicatorii de performanță pentru evaluarea performanțelor profesionale    

individuale și a conduitei personalului de predare, sunt după cum urmează: 

( - conform Hotărârii Senatului  Nr. 111795 din 11.10.2017 ) 

 

 

I. Pentru Facultățile de Științe Juridice și Administrative, 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 departament în aspectele 

ce privesc titularul postului și procesul didactic, în general; 

12. Preocuparea pentru perfecționarea pregătirii de specialitate. 
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Anexa 5   
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                    
ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”                                                          
Caracterul documentului: nesecret      
 
 

EVALUARE DE SERVICU 1 
pentru perioada de la __________ la ___________ 

 

Motivul evaluării: anuală xxx     înaintare în gradul următor xxx    promovare  xxx    
altele (precizaţi):           __________        . 

 
A. Date de identificare: 

 
Numele, (prenumele tatălui) şi prenumele persoanei evaluate: 

_________________________________________________                                                                                                              

. 

                                                                                   Codul numeric                                                                 

gradul profesional:                             arma/profilul de muncă:                                            

specialitatea:                                    . 

compartimentul:                                                denumirea funcţiei şi data numirii:                                                                        

. 

studii:      

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                       

.                                                                                                                                                                                                                                           

data încadrării în MAI:                                                               data acordării ultimului grad:                                                                    

calificative obţinute în ultimii 4 ani:  

 IV xxFBxx         III xxFBxx         II xxFBxx         I xxFBxx 

 
B. Rezultatele activităţii desfăşurate 

 

Criterii și indicatori de evaluare 1 2 3 4 constatări și concluzii2 

a) Modul de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților 
înscrise în fișa postului: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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; de condu 

    

3.  
Participarea la examenele de admitere, respective 
de finalizare a studiilor. 

    

                                                 
1 se aplică ofiţerillor de poliţie și agenţilor de poliţie 
2
 pentru detalierea descrierii modului de îndeplinire a unor indicatori se pot ataşa file-anexă la acest formular 
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4.  
Desfășurarea activității de cercetare științifică și 
conducerea activităților în cadrul cercurilor 
științifice studențești; a tezelor de doct 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Desfășurarea activității de îndrumare a studenților     

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 

    

9.  
b) Legalitatea folosirii competenţelor conferite de 
funcţie 

    

Punctaj a) + b) (75% din evaluarea finală) 

punctaj 
mediu 

___ / ___ = 
_____   

punctaj ponderat = ____ 

C. Capacităţi profesionale 

 

Criterii și indicatori de evaluare 
1 2 3 4 

concluzii şi 
recomandări 

a) Nivelul cunoștințelor și deprinderilor specifice, raportat la cerințele 
postului 

 

1.  
cunoştinţe de specialitate și deprinderi necesare 
îndeplinirii atribuţiilor 

    

2.  pregătire fizică3 (nivel: normală) -- -- -- -- 
3.  trageri cu armamentul din dotare     

b) Aptitudini personale și respectarea normelor de etică și deontologie 

4.  rezistenţă la stres     
5.  echilibru emoțional/stăpânire de sine     
6.  capacitate de comunicare     
7.  spirit de colaborare     
8.  flexibilitate în gândire     
9.  iniţiativă în muncă     
10.  asumarea responsabilităţii     
11.  loialitate/angajament față de instituție     
12.  respectarea eticii şi deontologiei profesionale     
13.  disciplină     
14.  prestanţă4     

Punctaj a) + b) (25% din evaluarea finală)5 

punctaj mediu 

___ / ___ = 
_____   

punctaj ponderat = 
____ 

   

c) Aptitudini organizatorice6 / Capacități manageriale demonstrate în  

                                                 
3
 exclusiv pentru grupele de solicitare fizică „accentuată” și „specială”, conform reglementării interne; pentru polițiștii 

încadrați la nivelul de solicitare fizică „normală” nu se completează 
4
 pentru personalul în uniformă și pentru cel care lucrează cu publicul 

5
 se calculează pentru personalul cu funcții de execuție 
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îndeplinirea atribuțiilor7 

15.  organizarea şi planificarea activităţilor     
16.  oportunitatea şi operativitatea deciziilor     
17.  exercitarea controlului     
18.  exercitarea autorităţii     
19.  realizarea unui climat optim de muncă     
20.  motivarea subordonaţilor     
21.  capacitate de relaţionare     
22.  receptivitate la iniţiativele personalului     
23.  inovarea activităţii/adaptare la nou     

Punctaj a) + b) + c) (25% din evaluarea finală) 

punctaj mediu 

___ / ___ = 
_____   

punctaj ponderat = 
____ 

   

PUNCTAJ GENERAL = _____   

 
C. Studii, programe de formare profesională continuă, stagii de documentare 

absolvite / efectuate în perioada supusă evaluării şi calificativele obţinute: 

D. _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_____________ 

 

E. Limbi străine şi nivel de cunoaştere:  

_________________________________________________________________________ 

     F. Recompense şi sancţiuni disciplinare: 
 

a. recompense acordate, data şi motivul: 
 
 
 
b. sancţiuni disciplinare aplicate, data şi motivul: 
 
 
 

 
     G. Factori care au influenţat performanţa: 
 

a. mutări, reorganizări, modificarea atribuţiilor postului etc.: 
 
 
 
b. starea de sănătate: 
 
 
 

 

                                                                                                                                                         
6
 criteriu pentru atașații de afaceri interne sau ofițerii de legătură; se evaluează la indicatorii nr. 15, 16, 19, 21 și 23 de la 

modulul C 
7
 numai pentru personalul care îndeplinește atribuțiile funcțiilor prevăzute cu indemnizație de comandă 
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H. Solicitări ale persoanei evaluate privind: 

a. formarea profesională continuă:   _________                             

_______________________________________________          . 

______________________________________________________________

______________________ 

______________________________________________________________

______________________ 

______________________________________________________________

______________________ 

b. desfăşurarea unor noi categorii de activităţi, mutarea în alt post, compartiment 

sau unitate:             ________   . 

______________________________________________________________

______________________ 

______________________________________________________________

______________________ 

c. altele:   ___ __________________________________                            

_______________________________________________          . 

______________________________________________________________

______________________ 

______________________________________________________________

______________________ 

 

I. Potenţialul de dezvoltare şi propuneri ale şefului nemijlocit privind evoluţia 

profesională: 

a. înaintarea în gradul profesional:   _____________                      

_______________________________________________          . 

______________________________________________________________

______________________ 

b. participarea la programe de formare profesională continuă:   ___                      

____________________________          . 

______________________________________________________________

______________________ 

______________________________________________________________

______________________ 

______________________________________________________________

______________________ 

c. desfăşurarea unor noi activităţi, mutarea în alt post, compartiment sau unitate:   

___                             ________   . 

______________________________________________________________

______________________ 

______________________________________________________________

______________________ 

______________________________________________________________

______________________ 

d. altele:   ___ __________________________________                            

_______________________________________________          . 
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______________________________________________________________

______________________ 

______________________________________________________________

______________________ 

 
Calificativul general propus de şeful nemijlocit8:  
__________________________________________________________ 
 
Şeful nemijlocit: gradul, numele şi prenumele:                                                                                                                         

. 
 
  Funcţia, data numirii:                                                                                    . 
 
  Semnătura: ____________________ Data evaluării: _____._____.20......... 

J. Concluzii, recomandări şi decizia şefului ierarhic al şefului nemijlocit9 privind 

calificativul general aprobat: 

Concluzii şi recomandări: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificativul general aprobat: 

  
Şeful ierarhic al şefului nemijlocit:  

Gradul, numele şi prenumele:                                                                                                                         
____              . 
 
  Funcţia, data numirii:              ____                                                              . 
 
  Semnătura: ____________________ Data evaluării: _____._____.20...... 

 

K. Luarea la cunoştinţă a rezultatelor evaluării: 

Semnătura: _______________     Data: _____._____.20....... 

Sunt de acord cu rezultatul evaluării:  xxx       
 
Nu sunt de acord cu rezultatul evaluării10:     xxx      

                                                 
8
 șeful cu competență de întocmire a evaluării de serviciu 

9
 șeful cu competență de aprobare a evaluării de serviciu 
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L. Soluționarea contestației: 

Rezultatul analizei şi propunerile privind soluționarea contestaţiei: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şeful comisiei de soluționare a contestaţiei:  
Gradul, numele şi prenumele:                      

_____________________________________________________                            . 

 

  Semnătura: ____________________ Data: _____._____.20........ 

 

Luarea la cunoştinţă a rezolvării contestaţiei: 

  

  Semnătura: ____________________ Data luării la cunoştinţă: 

_____._____.20........ 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
10

 Procedura de soluționare a contestației demarează exclusiv în situația în care persoana evaluată depune, la 
Registratura Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a rezultatului 
evaluării, o contestație motivată cu privire la rezultatele evaluării.  
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243912 din 30.07.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 
Aprobarea Regulamentului  privind desfășurarea probei de evaluare a performanțelor fizice din 

cadrul examenului de admitere, sesiunea iulie-august 2018. Adresa Facultății de Poliție nr. 5195672 

din 09.07.2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă Regulamentul  privind desfășurarea probei de evaluare a 

performanțelor fizice din cadrul examenului de admitere, sesiunea iulie-august 

2018, potrivit textului anexat. 
 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/30 iulie 
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Anexă la HSU nr. 5243912 din 30.07.2018 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                     

ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”                                      

 

 

                                                                                       
 

 

 

REGULAMENT 

 

DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A PROBEI 

DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR FIZICE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIUNEA IULIE-AUGUST - 2018 
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CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

Art. 1 

(1) Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a probei de evaluare a performanțelor fizice, 

din cadrul examenului de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea iulie-august, 2018. 

(2) În sensul acestui regulament, prin proba de evaluare a performanțelor fizice se înţelege activitatea de evaluare a 

candidaţilor înscrişi la concursul de admitere din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din punct de vedere 

al potenţialului motric, conform cerinţelor stabilite prin DISPOZIȚIA DIRECTORULUI GENERAL AL 

DIRECȚIEI GENERALE MANAGEMENT RESURSE UMANE nr.  II/17635 din 16.04.2018  privind recrutarea 

candidaților pentru participarea la  sesiunile de admitere organizate în 2018 și ianuarie 2019   în instituțiile de 

învățământ care pregătesc personal  pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.   

Art. 2  

(1) Comisia de evaluare a performanțelor fizice, condusă de directorul de departament,  are în componența sa mai 

multe subcomisii. 

(2) Fiecare subcomisie este formată din două/trei cadre didactice sau specialişti în domeniul educaţiei fizice şi 

sportului, ajutați de personalul auxiliar pus la dispoziție de I.G.J.R. În eventualitatea în care comisia este formată 

din doi membri, atribuţiile prevăzute în prezentul regulament în sarcina examinatorului nr. 3 vor fi redistribuite de 

preşedintele de subcomisie personalului auxiliar. 

(3) Alcătuirea fiecărei subcomisii este atributul directorului Departamentului de Educaţie Fizică, după consultarea 

prealabilă a cadrelor didactice şi a specialiştilor implicaţi în această activitate. 

 (4) Fiecărui membru din subcomisie i se va repartiza una din următoarele funcţii: examinator 1 (președinte de 

subcomisie), examinator nr. 2 (responsabil cu consemnarea datelor în catalog), examinator nr. 3. 

(5) Atribuţiile membrilor subcomisiilor de verificare a aptitudinilor fizice şi algoritmul operaţiilor sunt detaliate în  

Capitolul II din prezenta metodologie. 

Art. 3 Verificarea aptitudinilor fizice se va desfăşura în perioada  

04.08 – 13.08.2018, între orele 08.00 – 20.00 

Art. 4  

(1) Dacă va fi cazul, pentru a asigura o repartizare echilibrată a subcomisiilor pe programul orar de dimineață sau 

după amiază, subcomisiile de examinare vor alterna, de la o zi la alta intrarea în examen. 

(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) În situaţia 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. 

(4) În caz de necesitate, preşedintele de comisie poate intra în examen ca membru al unei subcomisii. 

Art. 5 (1) Evaluarea performanțelor fizice ale candidaților se va desfăşura în sala de sport și se va face prin 

intermediul  traseului practic-aplicativ în conformitate cu Anexa nr. 3 la OMAI 144/2017. Primirea candidaţilor se 

va face în fața intrării sălii de sport.  

Art. 6 (1) Toate cadrele didactice vor purta pe durata examenului echipament sportiv uniform şi ecuson cu datele 

personale şi funcţia îndeplinită în examen. 

Art. 7 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. 8 Examinatorul nr. 1 are obligaţia de a verifica, înainte de intrarea în examen dacă materialele care compun 

traseul aplicativ sunt în stare bună de funcționare, dacă obstacolele sunt amplasate la distanțele și înălțimile 

precizate. De asemenea verifică existenţa sau funcţionarea tuturor materialelor necesare: catalog, cronometre, 

fluier, instrumente de scris, ştampila cu menţiunea „ELIMINAT DIN CONCURS”, cutia destinată legitimaţiilor, 

numerele de concurs. 

Art. 9 (1) Toate acţiunile prevăzute în organizarea şi desfăşurarea verificării aptitudinilor fizice se desfăşoară sub 

comanda preşedintelui de comisie şi a examinatorului nr. 1.  

(2) Pentru începerea probei de concurs, examinatorul nr. 1 cere acceptul preşedintelui de comisie. 

Art. 10 (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. 11 (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. 
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 (2) Niciun candidat, participant la proba de verificare a aptitudinilor fizice, nu poate părăsi locul stabilit de 

membrii subcomisiei, decât cu încuviinţarea preşedintelui de subcomisie. 

(3) 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. 

(4) 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. 12 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. 13 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. 14 (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. 15 (1) Pentru a reduce timpul destinat operaţiilor de eliminare din concurs a candidaţilor care nu au îndeplinit 

baremul minim, se va folosi un subofiter de jandarmi, din rândul personalului auxiliar care-și desfășoară activitatea 

pe lângă comisia de examen. 

(2) Art. 16 Persoanele care însoţesc candidaţii (rude, prieteni, cunoştinţe) nu au acces în sala de sport. 

Art. 17 Desfăşurarea probei de concurs poate fi înregistrată cu camere video. 

Art. 18 (1) Preşedintele comisiei de verificare a aptitudinilor fizice desfăşoară în cadrul unei şedinţe, planificată în 

săptămâna premergătoare începerii examenului de admitere, un instructaj al 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 a instructajului 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 2018, nu a 

desfăşurat şedinţe de pregătire cu persoane înscrise în concurs. 

(4) Modelul de declaraţie este prevăzut în anexa nr. 2. 

 

CAPITOLUL II 

 

Atribuţiile membrilor subcomisiilor  

de verificare a aptitudinilor fizice şi algoritmul operaţiilor 

 

Atribuțiile membrilor subcomisiilor 

Art. 19 Examinatorul nr.1 are următoarele atribuții: 

(1) prezintă candidaților traseul aplicativ, elementele care-l compun, modul de execuție a acestora, restricțiile, 

penalizările, precum și procedura de apreciere, măsurare; 

(2) are obligaţia de a verifica, înainte de intrarea în examen dacă materialele care compun traseul aplicativ 

sunt în stare bună de funcționare, dacă obstacolele sunt amplasate la distanțele și înălțimile precizate; 

(3) verifică existenţa sau funcţionarea tuturor materialelor necesare: catalog, cronometre, fluier, instrumente 

de scris, ştampila cu menţiunea „ELIMINAT DIN CONCURS”, cutia destinată legitimaţiilor, numerele de 

concurs. 

(4) verifică identitatea candidaților pe baza cărtii de identitate și a legitimației de concurs; 

(5) cronometrează timpul în care candidații parcurg traseul aplicativ și-l comunică examinatorului nr. 2; 

(6) evaluează performanțele fizice ale candidaților prin intermediul traseului aplicativ și dacă este cazul indică 

penalizările examinatorului nr. 2 prin ridicarea brațului și rostirea numărului obstacolului ; 

(7) aplică pe legitimația de concurs ștampila cu menţiunea „ELIMINAT DIN CONCURS”, 

(8) transmite toate informaţiile solicitate de candidaţi, în legătură cu desfăşurarea probei;  

Art. 20 Examinatorul nr.2 are următoarele atribuții: 

(1) citește borderoul de concurs (modelul de borderou este prezentat în anexa nr. 3); 

(2) consemnează, dacă este cazul, cu un X în borderoul de concurs, în rubrica destinată obstacolului respectiv, 

penalizarea comunicată de examinatorul nr. 1; 

(3) consemnează timpul realizat pe care i-l comunică examinatorul nr. 1; 
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(4) însumează penalizările înregistrate de candidat și le adună cu timpul realizat, obținând astfel timpul final; 

(5) consemnează în borderou în dreptul candidatului, la rubrica „CALIFICATIV”, în funcție de rezultatul 

obținut,  menţiunea „PROMOVAT”/ „NEPROMOVAT”; 

(6) solicită candidaților semnătura de luare la cunoştinţă a rezultatului, în rubrica desemnată acestei notificări; 

Art. 21 Examinatorul nr.3/personal auxiliar are următoarele atribuții: 

(1) înmânează numerele de concurs candidaților în ordinea din borderou; 

(2) dă asigurare candidaților care riscă să se accidenteze la obstacoluil nr. 6; 

(3) asigură părăsirea locului de desfăşurare a probei de verificare a aptitudinilor fizice, de către candidatul 

care a fost eliminat din concurs; 

(4) înmânează legitimaţiile de concurs celor care au promovat și sub comanda sa/personal auxiliar, grupa 

de candidaţi părăsește  în mod organizat locul de desfășurare a probei; 

(5) însoţește un candidat la personalul medical, la echipare sau la toaletă. 

Art. 22 Atribuțiile personalului auxiliar: 

(1) înmânează numerele de concurs candidaților în ordinea din borderou; 

(2) reașează pe pozițiile inițiale ganterele, manechinul și mingile de handbal; 

(3) asigură intrarea candidaților în concurs în ordinea din borderou; 

(4) însoţește un candidat la personalul medical, la echipare sau la toaletă. 

 

Algoritmul operațiilor 

1. Preluarea grupei de candidaţi 

Art. 23(1) Subcomisia, în componenţă completă, se prezintă în faţa candidaţilor cu aproximativ 20 de minute 

înainte de începerea examenului. Locul de întâlnire este intrarea în sala de sport. 

(2) Examinatorul nr. 1, 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 borderoul de concurs şi cele din cartea de identitate (nume, prenume, prenumele 

tatălui).  

(3) Modul de efectuare a acestor sarcini este următorul: 

a. Examinatorul nr. 2 dă citire borderoului de concurs (modelul de borderou este prezentat în anexele nr. 3), 

atrăgând atenţia asupra numărului de ordine din borderou, singurul valabil pe toată durata examenului şi 

nu cel de pe legitimaţie, care poate să fie identic sau nu cu cel din borderou. În caz de coincidenţă a numelui, 

prenumelui, prenumelui tatălui şi a unităţii de recrutare, numărul de ordine din borderou 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 borderoului, examinatorul nr. 2 va consemna acest lucru în 

borderou cu creionul şi aşezarea continuă în ordinea firească. 

b. Examinatorul nr. 1 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. În cazul în care un candidat a întârziat, acesta este primit în concurs până la încheierea timpului alocat pentru 

examinarea grupei din care face parte.  

Art. 24 Prevederi generale cu privire la organizarea probei de evaluare a performanței fizice 

1. Proba se execută în ținută sportivă decentă adecvată anotimpului (trening/ pantalon scurt, pantofi de 

sport, tricou,).  

2. Este declarat „promovat” candidatul care îndeplinește baremul minim de 2’25”. Performanțele obținute 

de candidați și calificativul acordat („promovat”, „nepromovat”) se consemnează în bordeoul destinat acestei 

activități. 

3. Pe timpul parcurgerii traseului practic-aplicativ, atunci când integritatea fizică a candidatului sau a 

evaluatorului sunt puse în pericol ori când candidatul, în parcurgerea traseului, doboară elementele componente ale 

obstacolelor sau elementele de marcare ale traseului, evaluatorul poate interveni, oprește candidatul și îl elimină din 

concurs. 

 4. Candidații trebuie să parcurgă în întregime traseul practic-aplicativ și elementele care îl compun și să 

abordeze obligatoriu toate obstacolele, în ordinea stabilită.  

5. În situația în care candidatul refuză să parcurgă un obstacol este eliminat din concurs și declarat 

„nepromovat”. 

6. Examinatorul urmărește în permanență dacă candidatul parcurge traseul marcat, în sensul indicat și 

intervine în cazul: ieșirii de pe traseu, al abandonului sau al accidentării, situații în care semnalizează oprirea și 

eliminarea din concurs, candidatul fiind declarat "Nepromovat". 

7. Pe timpul susținerii probei, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări sau repetări. 

8. Abandonul, accidentarea, ieșirea de pe traseu, sau neîndeplinirea baremului minim duc la eliminarea 

candidatului din concurs și declararea acestuia „nepromovat”. Trecerea de la alergare la mers nu se consideră 

abandon. 
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9. Penalizările se semnalizează de către examinatorul nr. 1 prin ridicarea brațului și rostirea cu voce tare a 

numărului obstacolului în cauză. 

10. Cronometrarea începe la desprinderea candidatului de pe sol. 

11. Pregătirea organismului pentru efort și influențarea selectivă a aparatului locomotor se desfășoară 

individual, în spațiul destinat acestei activități, altul decât cel de desfășurare a probei. 

12. Candidații sunt răspunzători de eventualele accidentări apărute pe timpul desfășurării probei, datorită 

nerespectării normelor prelucrate sau a execuțiilor greșite. 

13. Rezultatele obținute se aduc la cunoștința candidaților, la finalul probei, pe bază de semnătură. 

Art. 25 Descrierea elementelor care compun traseul practic-aplicativ, a algoritmului de desfășurare și a 

modului de evaluare a execuției 

Parcurgerea traseului începe cu obstacolul nr. 1: Săritura în lungime de pe loc, de la linia de START, la 

semnalul examinatorului, candidatul execută săritura în lungime de pe loc, în spațiul delimitat. În situația în care se 

calcă linia de start, se depășește lateral spațiul delimitat sau nu este îndeplinit baremul minim obligatoriu – 1,80 m - 

candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde.  

În situațiile în care candidatul refuză să execute săritura (ocolește obstacolul, simulează executarea 

săriturii - prin nerespectarea tehnicii de execuție -, se desprinde de pe sol prin pas sărit ori pornește în alergare sau 

refuză în totalitate executarea acesteia), examinatorul semnalizează oprirea și eliminarea din concurs, candidatul 

fiind declarat "Nepromovat". După executarea săriturii în lungime de pe loc, de la locul de aterizare, se continuă cu 

alergare 18 metri, ocolire jalon, alergare 8 metri.  

Urmează obstacolul nr. 2: Trecerea prin pas sărit peste saltea, Examinatorul urmărește locul unde 

candidatul execută bătaia, precum și locul de aterizare, acordând o penalizare de trei secunde în situația în care 

candidatul atinge sau calcă marginile saltelei la desprindere sau la aterizare.  

În situațiile în care candidatul: refuză să execute săritura sau ocolește obstacolul sau încearcă să parcurgă 

obstacolul prin săritură în lateralul saltelei (ceea ce se consideră ocolire) sau parcurge obstacolul călcând interiorul 

suprafeței saltelei (ceea ce se consideră neexecutarea trecerii prin pas sărit peste saltea), examinatorul semnalizează 

oprirea și eliminarea din concurs, acesta fiind declarat "Nepromovat".  

După executarea pasului sărit se continuă cu alergare 10 metri, ocolire jalon, alergare 4 metri, urmează 

obstacolul nr. 3: Două rostogoliri succesive înainte. În situațiile în care candidatul, pe timpul execuţiei, depăşeşte 

în lateral spaţiul saltelelor cu întreg corpul, inclusiv prin ieșirea din culoarul asigurat rostogolirilor, evaluatorul 

acordă o penalizare de 3 (trei) secunde.  

În situațiile în care candidatul refuză să execute rostogolirile (sau execută o singură rostogolire) sau 

ocolește obstacolul, examinatorul semnalizează oprirea și eliminarea din concurs, acesta fiind declarat 

"Nepromovat".  

După cele două rostogoliri urmează alergare 5 metri, se continuă cu obstacolul nr. 4: Deplasarea în 

echilibru pe banca de gimnastică cu transport de greutăți, care presupune ridicarea celor 2 (două) greutăți de câte 5 

kilograme fiecare, depozitate în fața băncii de gimnastică la 0,50 metri, urcarea pe banca de gimnastică, deplasarea 

în echilibru cu transportul simultan al greutăților, coborârea și depozitarea greutăților pe sol.  

În situațiile în care candidatul, pe timpul execuţiei, atinge solul (cade de pe aparat) ori scapă una dintre 

greutăţi sau pe ambele, ori aruncă greutățile înainte de a coborî de pe  bancă, evaluatorul semnalizează cu voce tare, 

concomitent cu ridicarea brațului, acordând o penalizare de 3 (trei) secunde. În situațiile respective candidatul reia 

poziția corectă pe aparat, din locul în care a intervenit situația, și continuă executarea corectă a probei, pe timpul 

acestuia, indiferent de câte ori intervin astfel de situații în timpul execuției.  

În situațiile în care candidatul refuză să execute deplasarea sau ocolește obstacolul sau refuză să transporte 

ambele greutăți pe tot parcursul execuției sau refuză executarea corectă a probei (după intervenirea situațiilor 

menționate mai sus) părăsind traseul ori ocolind obstacolul, examinatorul semnalizează oprirea și eliminarea din 

concurs, candidatul fiind declarat "Nepromovat".  

După deplasarea în echilibru urmează alergare 2 metri, ocolire jalon, alergare 20 de metri, ocolire jalon, se 

continuă cu obstacolul nr. 5: Deplasarea între șicane, candidatul se deplasează în alergare pe direcția marcată, 

ocolind jaloanele fără a se sprijini pe acestea, cu orice parte a corpului și fără să le doboare.  

În situațiile în care candidatul refuză să execute deplasarea sau ocolește obstacolul, examinatorul 

semnalizează oprirea și eliminarea din concurs, candidatul fiind declarat "Nepromovat". 

După deplasarea între șicane urmează ocolire jalon, alergare 10 de metri, se continuă cu obstacolul nr. 6: 

Săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică, din alergare, candidatul va executa bătaia pe ambele picioare, 

se desprinde de pe sol prin săritură, se sprijină pe obstacol cu ambele mâini, concomitent cu depărtarea simultană a 

picioarelor, săritură în sprijin depărtat peste capra de gimnastică aterizând pe ambele picioare, fără atingerea 

aparatului cu altă parte a corpului (cu excepția mâinilor de sprijin).  

Sunt interzise total cățărarea sau încălecarea obstacolului.  

În situațiile în care candidatul parcurge obstacolul în alt mod decât cel descris, respectiv nu efectuează 

bătăia pe ambele picioare sau se sprijină pe obstacol cu o singură mână sau atinge aparatul cu orice parte a corpului 

(picior/picioare/șezut) sau atinge solul la aterizare cu genunchiul, mâna/mâinile etc., evaluatorul acordă o 

penalizare de 3 (trei) secunde.  
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În situația în care candidatul refuză sau nu reușește să parcurgă obstacolul (se oprește înaintea acestuia și 

refuză parcurgerea sau din săritură aterizează tot la locul de desprindere sau încalecă ori se cațără pe aparat sau 

atinge cu pieptul aparatul) ori ocolește obstacolul (inclusiv dacă dărâmă obstacolul spre a-l ocoli), examinatorul 

semnalizează oprirea și eliminarea din concurs, candidatul fiind declarat "Nepromovat". 

După săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică urmează alergare 2 metri, ocolire jalon, alergare 

2 metri, continuare cu obstacolul nr. 7: Trecerea pe sub un obstacol marcat, executarea corectă a elementului 

presupune: candidatul, din alergare intră în tunel în ghemuit, parcurge elementul fără a atinge plafonul sau pereții 

laterali și iese pe la capătul închis al tunelului, continuînd alergarea.  

În situațiile în care candidatul pe timpul deplasării, dislocă plafonul, pereții laterali ai tunelului sau o parte 

a acestuia, examinatorul acordă o penalizare de 3 (trei) secunde. 

În situațiile în care candidatul refuză să parcurgă obstacolul din traseu sau ocolește obstacolul, 

examinatorul semnalizează oprirea și eliminarea din concurs, candidatul fiind declarat "Nepromovat". 

După trecerea pe sub obstacol se continuă cu alergare 4 metri, urmează obstacolul nr. 8: Escaladarea unei 

lăzi de gimnastică, din alergare, candidatul execută escaladarea obstacolului așezat transversal pe direcția de 

deplasare, printr-un procedeu la alegere, fără ca o parte a corpului să depășească obstacolul prin lateral, aterizează 

în picioare și continuă alergarea.  

 În situațiile în care candidatul atinge solul la aterizare cu genunchiul, mâna/mâinile etc. sau dărâmă 

obstacolul, examinatorul acordă o penalizare de 3 (trei) secunde.  

În situațiile în care candidatul refuză să parcurgă obstacolul din traseu sau ocolește obstacolul, 

examinatorul semnalizează oprirea și eliminarea din concurs, candidatul fiind declarat "Nepromovat". 

După escaladarea lăzii de gimnastică se continuă cu alergare 4 metri, ocolire jalon, alergare 10 metri, 

urmează obstacolul nr. 9:  Transportul unui manechin prin târâre, din alergare candidatul se întoarce și execută 

priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini. Transportul manechinului pe distanța de deplasare se face cu 

spatele, picioarele manechinului trebuind să depășească în mod obligatoriu linia de sosire. Dacă pe timpul execuției 

candidatul a scăpat manechinul, se dezechilibrează sau cade, acesta se poate ridica, reia priza corectă pe manechin 

și continuă.   

În situațiile în care candidatul execută priza în alt mod decât cel descris (priză incorectă) sau scapă 

manechinul sau atinge solul cu genunchiul ori mâna/mâinile etc. sau execută priza pe alte părți ale manechinului, 

evaluatorul atrage atenția candidatului spre a executa corect proba.  

În situațiile în care candidatul refuză să parcurgă obstacolul din traseu sau trece linia de sosire fără 

manechin, examinatorul semnalizează oprirea și eliminarea din concurs, candidatul fiind declarat "Nepromovat". 

După transportul manechinului urmează ocolire jalon, în continuare obstacolul nr. 10: Aruncarea mingii 

de handbal de pe loc la țintă, candidatul se va opri în fața liniei dispuse transversal pe direcția de aruncare și va 

arunca la ținta aflată la 7 metri, prin procedeul azvârlire, cu o singură mână. O aruncare este considerată reușită 

dacă mingea a atins ținta, cu condiția să nu fi atins solul înainte de țintă.  

În situația în care, la prima aruncare, mingea nu atinge ținta, atinge solul înainte de țintă, este scăpată spre 

înainte/înapoi, candidatul depășește linia de aruncare, acesta mai are dreptul la o aruncare. Fiecare candidat are 

dreptul la două încercări, a doua încercare executându-se doar în situația în care prima aruncare este nereușită. Dacă 

și la a doua încercare va repeta una dintre situațiile prevăzute anterior, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. 

În situațiile în care candidatul refuză să parcugă obstacolul sau ocolește obstacolul, examinatorul 

semnalizează oprirea și eliminarea din concurs, candidatul fiind declarat "Nepromovat". 

După aruncarea mingii de handbal se continuă cu alergare 20 de metri, urmată de obstacolul nr. 11: 

Navetă 10 repetări x 20 de metri cu transport de jaloane, din alergare, candidatul ridică un jalon și aleargă cu acesta 

până la o linie aflată la 20 de metri distanță, depune jalonul după linie (succesiv prin suprapunere), preia un alt 

jalon de culoare diferită și reia alergarea 20 de metri depunând jalonul după linie (succesiv prin suprapunere). Se 

efectuează 5 cicluri dus-întors. Examinatorul oprește cronometrul în momentul în care candidatul a trecut linia de 

sosire cu jalonul în mână, după parcurgerea celei de a zecea repetări. 

În situația în care, pe timpul execuției, candidatul se dezechilibrează, cade sau scapă jalonul, acesta va 

continua parcursul fără a fi penalizat.  

În situația neschimbării culorii în mod succesiv după parcurgerea fiecărei distanțe de 20 de metri, 

candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. 

În situațiile în care candidatul refuză să parcurgă obstacolul sau trece linia de sosire fără jalon, 

examinatorul semnalizează oprirea și eliminarea din concurs, candidatul fiind declarat "Nepromovat". 

După ce trece linia de sosire, candidatului i se comunică de către examinatorul nr. 1 timpul realizat. Dacă 

este cazul, penalizările înregistrate îi sunt comunicate de examinatorul nr. 2 și de asemenea timpul final. Dacă 

timpul final este peste baremul minim de 2:25, candidatul este declarat nepromovat și este invitat pentru efectuarea 

procedurilor de eliminare din concurs. Dacă timpul final este mai mic sau egal cu baremul minim de 2:25, 

candidatul este declarat promovat și trimis să ia loc în grupa candidaţilor care au promovat proba și așteaptă să se 

încheie evaluarea întregii grupe pentru a putea semna de luare la cunoștință de rezultat. 

În cazul în care un candidat nu parcurge un obstacol este declarat NEPROMOVAT urmând ca în tabelul 

centralizator, examinatorul nr. 2 să treacă mențiunea: ABANDON. 
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Operaţiunile de eliminare din concurs constau în: 

a. Consemnarea în borderou de către examinatorul nr. 2, în dreptul candidatului care nu a promovat proba, 

la rubrica „CALIFICATIV” a menţiunii „NEPROMOVAT”.  

b. Examinatorul nr. 2 îi solicită candidatului nepromovat 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 examinatorul nr. 1 va aplica 

ştampila cu menţiunea „ELIMINAT DIN CONCURS”, va trece data şi va semna. 

d. Examinatorul nr. 1, ajutat de examinatorul nr. 3/de un personal auxiliar din dispozitivul de ordine, 

asigură părăsirea locului de desfăşurare a probei de verificare a aptitudinilor fizice, de către candidatul care a fost 

eliminat din concurs, după care dispune continuarea examenului. 

Art. 26 (1) La finalul probei de verificare a aptitudinilor fizice, examinatorul nr. 1, (preşedintele de subcomisie), 

adună grupa de candidaţi, iar examinatorul nr. 3 înmânează legitimaţiile de concurs și cărțile de identitate celor care 

au promovat.  

(2) Sub comanda examinatorului nr. 3/personal auxiliar, grupa de candidaţi părăsește  în mod organizat locul de 

desfășurare a probei. 

Art. 27 (1) După ce se termină proba, membrii subcomisiilor de examinare verifică corectitudinea rezultatelor 

înscrise în catalog.  

(2) Responsabilitatea verificării catalogului revine fiecărui membru.  

(3) Pentru certificarea celor consemnate în borderou, membrii subcomisiilor de examinare semnează la sfârşitul 

borderoului, apoi îl predau preşedintelui comisiei de verificare a aptitudinilor fizice.  

(4) Preşedintele comisiei de verificare a aptitudinilor fizice semnează borderoul şi îl predă Comisiei centrale de 

admitere. 

                                                         CAPITOLUL III 

 

Măsuri administrative 

 

Art. 28 (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 lângă sala de sport, personalul medical va sta în sală în imediata apropiere a traseului. 

Art. 29 (1) Performanţele candidaţilor vor fi înregistrate pe borderouri puse la dispoziţie de Secretariatul comisiei 

centrale de admitere. 

(2) Borderoul de concurs are înscris într-o rubrică distinctă baremul minim de promovare. 

(3) Modelul de borderou este prezentat în anexa 3. 

(4) Ridicarea şi predarea borderourilor se face de către preşedintele comisiei în ziua susţinerii probei de concurs. 

Art. 30 (1) Proba de evaluare a performanțelor fizice poate fi înregistrată audio/video. 

(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.31 (1) Compartimentul echipament va asigura rechizitele necesare şi echipamentul sportiv uniform. 

 

CAPITOLUL IV 

 

Dispoziţii finale si tranzitorii 

 

Art.32  

       (1)Anexele 1-3 fac parte integrantă din regulament. 

(2)Prezentul regulament a fost supus dezbaterii şi aprobat în şedinţa Senatului Academiei de Poliţie din data de 

30.07.2018 şi intră în vigoare imediat. 

(3) La data prevăzută la alin. 2, orice dispoziție contrară se abrogă. 
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ANEXA NR. 1 

 

 

 INSTRUCTAJUL MEMBRILOR SUBCOMISIILOR DE VERIFICARE A APTITUDINILOR FIZICE 

SESIUNEA IULIE-AUGUST 2018 

 

 

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 2018, 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/ 

unitatea 

 

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 Instr. de pol. pr. I dr. PALAGA CĂLIN  

6 Cms-şef Lector univ. dr. DOBRESCU EMILIAN  

7 Cms-șef Instr. de pol. pr. I dr. SAVCENCU TRIFAN  

8 Cms. Asist. univ. dr. LĂZĂRESCU SORIN  

9 Scms. Instr. de pol. pr. I dr. GHEORGHE GABRIEL  

10 Cms. șef D.G.P.M.B. NEMȚOC CRISTINEL CORNEL  

11 Scms. D.G.P.M.B. AFREM CRISTIAN VALENTIN  

12 Scms. I.P.J. ALBA BACIU FLORIN  

13 Ag. I.P.J. CĂLĂRAȘI DONEANU IRINEL FLORIN  

14 Ag.șef pr. I.P.J. GORJ NICULESCU OVIDIU  

15 Ag.pr. I.P.J. GORJ TUHAȘU VICTOR  

16 Ag. I.P.J. GORJ SECELEANU CLAUDIU NICOLAE  

17 Ag. I.P.J. SIBIU SINEA CĂLIN  

18 Ag.șef adj. I.P.J. SIBIU BOCA GRIGORE DANIEL  

19 Ag.șef adj. I.P.J. SIBIU CHERECHEȘ NICOLAE DANIEL  

 

 

 

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 

Borderou cu rezultatele obţinute de candidaţi 

în cadrul probei de evaluare a performanţei fizice 

 

 
 

 

 

 
 

Nr. 
crt 

 
 

Numele, prenumele tatălui, prenumele 

 
 

Nr. legit. 
concurs 

Traseu practic – aplicativ - 2:25  
 
 

Calificativ 

 
 
 

Semnătura 

 
Penalizări - sec 

 
 

Timp 
realizat 

 
 

Total 
pen. 

 
 

Timp 
final 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

     

 
1. 

 
 

  
x 

     
x 

      
2:10 

 
6 

 
2:16 

 
Promovat 

 

 
2. 

 
 

  
X 

   
X 

   
X 

 
 

  
X 

  
2:15 

 
12 

 
2:27 

 
Nepromovat 

 

 
3. 

                  

 
4. 

                  

 
5. 

                  

 
6. 

                  

 
7. 

                  



1 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243913 din 30.07.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobarea Structurii activităților de învățământ care se vor desfășura în anul 

universitar 2018-2019, în Academia de Poliție.  
 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

I.Se aprobă Structura activităților de învățământ care se vor desfășura în anul 

universitar 2018-2019, în Academia de Poliție, potrivit textului anexat. 

  

II. Secretariatul Academiei are obligația să asigure informarea comunității 

academice, precum și a celorlalte structuri ale instituției, cu privire la prevederile prezentei 

Hotărâri. 

 

 III. În cel mult 5 zile de la începerea anului Universitar 2018-2019, Decanii 

facultăților vor informa studenții din subordine, cu privire la prevederile prezentei Hotărâri.  
 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 
 

 

 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/30 iulie 

  



2 

 

Anexă la HSU nr. 5243913 din 30.07.2018 
 

STRUCTURA ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

CE SE VOR DESFĂȘURA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019, 

ÎN ACADEMIA DE POLIȚIE 

 
- Studenţii anului I, se vor prezenta în Academie pe 08.09.2018. 

 - Modul de pregătire militară generală pentru studenţii anului I  se desfăşoară în perioada 

10 – 28.09.2018, pentru toate specializările. 

           - 28.09.2018 - 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 01.10.2018 – 21.12.2018 / 07.01. – 20.01.2018 

SEMESTRUL II 
- 14 săptămâni, pentru studenţii anilor I – III Drept/ I- II OSP, în perioada 11.03.2018 – 

16.06.2018; 

- 12 săptămâni, pentru studenţii anilor III OSP respectiv anul IV Drept/Pompieri, în 

perioada 11.03.2018 – 02.06.2018; 

 

 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/Pompieri, în perioada 21.01.2019 – 10.02.2019; 

Sesiunea a II-a 
- 3 săptămâni, pentru studenţii anilor I - II Drept/OSP respectiv anul III  

Drept, în perioada 18.06.2019 – 07.07.2019; 

- 3 săptămâni, pentru studenţii anului  III OSP / IV Drept/Pompieri, în perioada – 

03.06.2019 – 23.06.2019; 

 Sesiunea de restanţe şi reexaminări 

- 3 săptămâni,  pentru studenţii anilor I - II Drept/OSP respectiv anul III  

Drept, în perioada 13.09.2019 – 28.09.2019; 

- 2 săptămâni, pentru studenţii anului  III OSP / IV Drept/Pompieri, în perioada – 

24.06.2019 – 05.07.2019; 

 3. Sesiunea de comunicări ştiinţifice: 
 - mai/iunie 2019, pentru toţi studenţii de la învățământ cu frecvență. 

  

 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 : 11.02.2019 – 10.03.2019 şi 08.07.2019 – 04.08.2019; 

- 4 săptămâni pentru studenţii anului III OSP/ IV Drept/Pompieri,  în perioada 11.02.2019 – 

10.03.2019;  

 

 5. Februarie – martie 2019, a doua sesiune de licenţă - pentru promoţiile anterioare. 

 

 6. Examenul de licenţă se va desfăşura în perioada: 08.07 – 10.07.2019 
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 7. Pentru pregătirea şi desfăşurarea ceremonialului acordării gradului profesional şi 

militar, sunt prevăzute 5 zile, în perioada : 15.07 – 19.07.2019. 

 

 8. Studenţii beneficiază de vacanţe și învoiri generale, după cum urmează: 

-  în perioada 21.12.2019 (ora 14.00) – 06.01.2019 (ora 24.00) pentru  toţi anii de studiu 

– vacanţă de iarnă; 

- în perioada 05.08.2019 – 29.09.2019, pentru studenţii anilor I - II Drept/OSP, respectiv 

III Drept -  vacanţă de vară; 

- în perioada 30.11.2019 - 01.12.2019  - tuturor studenţilor li se acordă învoire de 

Sfântul Andrei şi 1 Decembrie;  

- pe  24.01.2019 - tuturor studenţilor li se acordă învoire pentru Ziua Unirii.  

- în perioada 26.04.2019 (ora 14.00) – 05.05.2019 (ora 24.00) tuturor studenţilor li se 

acordă învoire pentru  Praznicul Sfintei Învieri a Mântuitorului- Paştile și pentru ziua de  1 

Mai - Ziua Muncii. 

- 1 Iunie  - tuturor studenţilor li se acordă învoire pentru Ziua Copilului. 

-  în perioada 16.06.-17.06.2019, tuturor studenţilor li se acordă învoire de Pogorârea 

Sfântului Duh- Rusaliile. 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243914 din 30.07.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobarea propunerii de completare a Planului de învățământ la studii universitare de 

licență al Facultății de Poliție, învățământ cu frecvență, seria 2017-2020 (înregistrat cu nr. 

23754 din 04.08.2017) în baza adresei IGPR-DMRU nr. 102862/s4/NA/29.06.2018. Adresa 

Facultății de Poliție nr. 5195700/09.07.2018 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă completarea Planului de învățământ la studii universitare de licență 

al Facultății de Poliție, învățământ cu frecvență, seria 2017-2020 (înregistrat cu nr. 

23754 din 04.08.2017), în baza adresei IGPR-DMRU nr. 102862/s4/NA/29.06.2018, 

potrivit Adresei Facultății de Poliție nr. 5195700/09.07.2018. 

 
 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/30 iulie 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243915 din 30.07.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru 

dezbatere: Aprobarea creării seriilor comune de predare-seminar/lucrări practice 

(cuplării) la OSP și Drept, de către compartimentul Planificare, în situația în care 

curriculumul universitar permite acest lucru, ori de câte ori este necesar, începând cu 

Anul universitar 2018-2019.  
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă crearea seriilor comune de predare-seminar/lucrări practice 

(cuplării) la OSP și Drept, de către Compartimentul Planificare, în situația în care 

curriculumul universitar permite acest lucru, ori de câte ori este necesar, începând cu 

Anul universitar 2018-2019.  
 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/30 iulie 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243917 din 30.07.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

neorganizarea concursului de admitere, în vederea selecției de noi studenți doctoranzi la 

Departamentul de Studii Doctorale, pentru Anul universitar 2018-2019 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 

 

Pentru Anul Universitar 2018-2019 nu se organizează concursul de admitere, în 

vederea selecției de noi studenți doctoranzi la Departamentul de Studii Doctorale.  
 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 
 

 

 

 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/30 iulie 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243921 din 02.08.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobarea structurii anului universitar 2018-2019-Facultatea de Arhivistică – Adresa nr. 

5209079 din 01.08.2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

I.Se aprobă Structura activităților de învățământ care se vor desfășura în anul 

universitar 2018-2019, în Facultatea de Arhivistică, potrivit textului anexat. 

  

II. În cel mult 5 zile de la începerea anului Universitar 2018-2019, Decanul facultății va 

informa studenții din subordine, cu privire la prevederile prezentei Hotărâri.  
 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 
NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/02 august 
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Anexă la  HSU nr. 5243921 din 02.08.2018 
 

STRUCTURA ANULUI  UNIVERSITAR  2018-2019 

programul de studii: LICENŢĂ 

 

 

ACTIVITĂŢILE DE CURS ŞI DE SEMINAR: 

 

Semestrul I:  

 14 săptămâni: 01.10-21.12.2018; 07.-18.01.2019 

 

 Semestrul II: 

 

 Anii I şi II de studiu, 14 săptămâni: 04.03.-07.06.2019 

 Anul III de studiu, 14 săptămâni: 11.03.- 14.06. 2019 

 

SESIUNILE DE EXAMENE 

 

Sesiunea I (de iarnă): 

- 3 săptămâni: 21.01.-08.02.2019 

Sesiunea a II-a (de vară): 

- 3 săptămâni pentru studenţii anilor I şi II de studiu: 10.06-28.06.2019 

- 2 săptămâni pentru studenţii anului III de studiu: 15.06 - 30.06.2019 

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: 01.07 - 07.07.2019; 

- 2 săptămâni, pentru anii I şi II de studiu: 16.09 - 30.09.2019. 

 

Februarie-martie 2019, a doua sesiune de licenţă pentru promoţiile anterioare. 

 

EXAMENUL DE LICENŢĂ: 08-12.07.2019 (08.07.2019 - Proba 1, evaluarea 

cunoştinţelor, 09.07.2019, depunerea contestaţiilor, 10.07.2019 –Proba 2, susţinerea lucrărilor 

de licenţă; 11.07.2019 - Afişarea rezultatelor finale de la Proba I şi Proba a II-a) 

 

PRACTICA DE SPECIALITATE:  

 

Semestrul I:  

2 săptămâni pentru studenţii anilor I şi II - 18.02-01.03.2019 

3 săptămâni pentru studenţii anului III – 18.02-08.03.2019 

Semestrul II: 

2 săptămâni pentru studenţii anilor I şi II – 01-12.07.2019 

 

 

VACANŢE și ÎNVOIRI GENERALE: 

          
-  în perioada 21.12.2019 (ora 14.00) – 06.01.2019 (ora 24.00) pentru  toţi anii de studiu – 

vacanţă de iarnă; 

- vacanţa de după sesiunea I: 11- 17.02.2019 

- vacanţa de vară pentru studenţii anilor I şi II de studiu: 15.07.-30.09.2019 

-     în perioada 30.11.2019 - 01.12.2019  - învoire de Sfântul Andrei şi 1 Decembrie;  

-     pe  24.01.2019 - învoire pentru Ziua Unirii.  

-    în perioada 26.04.2019 (ora 14.00) – 05.05.2019 (ora 24.00) - învoire pentru  Praznicul 

Sfintei Învieri a Mântuitorului- Paştile și pentru ziua de  1 Mai - Ziua Muncii. 

- 1 Iunie  - învoire pentru Ziua Copilului. 

-  în perioada 16.06.-17.06.2019 -învoire de Pogorârea Sfântului Duh- Rusaliile. 

 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243924 din 02.08.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobarea modificării structurii Anului universitar 2017-2018, prin alocarea perioadei 

de 10-30 septembrie pentru susținerea restanțelor și măririlor – Facultatea de 

Arhivistică. Adresa nr. 5209078 din 01.08.2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă modificarea structurii Anului universitar 2017-2018, prin alocarea 

perioadei de 10-30 septembrie pentru susținerea restanțelor și măririlor pentru 

Facultatea de Arhivistică. 
 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 
NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/02 august 
 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243925 din 02.08.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 
Aprobarea Regulamentului  instituțional de organizare și desfășurare a PSU Doctorat în IOSUD 

– Academia de Poliție, începând cu Anul universitar 2018-2019. Adresa CSUD nr. 5116398 din 

31.07.2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a PSU Doctorat în 

IOSUD – Academia de Poliție, începând cu Anul universitar 2018-2019. 
 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/02 august 

 

 
 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243926 din 02.08.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 
Aprobarea amânării declanșării procesului de abilitare cu 6 luni. Adresa DSD nr. 5116398 din 

31.07.2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se amână cu 6 luni declanșarea procesului de abilitare, la Departamentul de Studii 

Doctorale. 
 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/02 august 

 
 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243928 din 02.08.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobarea Metodologiei și a criteriilor de acordare a gradațiilor de merit în Academie. 

Inițiativă senatorială. Adrese cadre didactice și facultăți. 
 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

I. Se aprobă Metodologia și criteriile de acordare a gradațiilor de merit în 

Academie, începând cu anul 2018. 

 
II. SMRU va acționa cu celeritate pentru întocmirea DZR de numire a comisiilor și pentru 

organizarea și desfășurarea concursului. 

 

III. Decanii/șefii structurilor interesate, vor informa, cu celeritate,  personalul din 

subordine, cu privire la prevederile anexei la prezenta Hotărâre. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 
NB! 

Documentul, precum și anexele sale,  se află postate în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/Gradatii merit aprobate august 2018. 

 

 
 

 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243929 din 02.08.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Metodologia privind încheierea contractelor de furnizare pentru cadrele didactice externe 

cooptate în comisiile constituite pentru concursul de admitere în Academia de Poliţie  

„Alexandru Ioan Cuza” – Adresa SACIM nr. 5178733 din 02.08.2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

I. Se aprobă Metodologia privind încheierea contractelor de furnizare pentru cadrele 

didactice externe cooptate în comisiile constituite pentru concursul de admitere în 

Academia de Poliţie  „Alexandru Ioan Cuza”, potrivit textului anexat. 

 

II. SMRU, Biroul Juridic și SACIM, vor îndeplini cu celeritate toate demersurile pentru 

punerea în aplicare a prevederilor metodologiei. 
 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/02 august 
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Anexă la HSU nr. 5243929 din 02.08.2018 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE 

 

privind încheierea contractelor de furnizare pentru cadrele didactice externe cooptate în 

comisiile constituite pentru concursul de admitere în Academia de Poliţie  „Alexandru 

Ioan Cuza” 

 

 

nr. ________  din _________ 

 

 

 

 

BUCUREŞTI 

2018 
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Având în vedere dispoziţiile Codului civil, ale H.G.nr.294/2007 privind organizarea şi 

funcţionarea Academiei de Poliţie „Al.I.Cuza”, toate cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În temeiul art.97 alin.(1) lit.h) din Carta Universitară a Academiei de Poliţie 

„Al.I.Cuza”, 

Senatul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” adoptă prezenta  

 

 

METODOLOGIE: 

 

 Art.1 

(1)  Cadrelor didactice care urmează să participe la examenul de admitere în cadrul 

Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” ca membrii în comisiile de elaborare a 

subiectelor sau în comisiile de soluţionare a contestaţiilor, după caz,  li se vor încheia 

contracte de furnizare de servicii, în condiţiile prezentei metodologii. 

(2)  Tipul contractului și modelul aferent va fi stabilit anual de către Biroul Juridic și 

transmis către S.M.R.U. ( A se vedea Anexa nr.2 și Anexa nr.3)    

 

Art.2  

(1)  Academia solicită în scris Ministerului Educației Naționale lista cadrelor didactice 

care vor fi cooptate în  organizarea concursului de admitere în Academia de Poliție 

”Al.I.Cuza” ca membri în comisiile de elaborare a subiectelor sau de soluționare a 

contestaților. 

(2)  Din lista propusă de M.E.N., Comisia centrală va selecta prin tragere la sorți 

 cadrele didactice pentru care se vor incheia contracte de furnizare de servicii. 

  

 Art.3 

Secretariatul tehnic general întocmește Referatul pentru Dispoziția Zilnică a 

Rectorului Academiei  prin care se aprobă lista cadrelor didactice selectate conform 

articolului precedent, pe care o transmite, împreună cu dosarele cadrelor didactice către 

S.M.R.U., pe bază de adresă scrisă, pentru întocmirea contractelor de furnizare de servicii. 

 

 Art.4  

Dosarul fiecărui cadru didactic va cuprinde următoarele documente: 

a) copie carte de identitate; 

b) adeverinţă de salariat în care să fie specificată funcția, disciplina la care este titular și 

contul IBAN; 

c) declaraţie-tip privind posibile situaţii de conflict de interes/incompatibilitate (acordarea de 

consultaţii candidaţilor, legături de rudenie sau afini până la gradul VI), precum și acordul cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal; 

d) adeverinţă medicală; 

 

 Art.5  

Preţul contractelor de furnizare de servicii se stabilește anual (conform Anexei nr.1), 

prin grija structurilor Financiar, S.M.R.U.,  Biroul Juridic, Servicul Logistic și se aprobă în 

Consiliu de Administrație. 

 

 Art.6  

S.M.R.U. completează contractele de furnizare de servicii, obţine semnăturile, 

înregistrează şi transmite câte un exemplar părţilor, iar la finalizarea activităților întocmeşte 

dispoziţia de punere în plată a serviciilor ce fac obiectul contractelor de furnizare de servicii. 
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 Art.7  

(1)  Comisia Centrala este  responsabilă de planificarea activităţilor pentru fiecare  

comisie în parte, precum şi de întocmirea şi actualizarea listelor de prezenţă a cadrelor 

didactice menţionate la art.1; 

(2)  La finalizarea activităţilor, Comisia Centrala  va comunica în scris acest aspect  

S.M.R.U. în vederea întocmirii dispoziţiei de punere în plată a contractelor de furnizare de 

servicii.    

 

Art.8 - Structura Financiar, în baza contractelor şi a dispoziţiilor de punere în plată, 

va efectua plata sumelor cuvenite. 

 

 Art.9 – Cu data intrării în vigoare a prezentei Metodologii  se abrogă orice alte 

dispoziții în materie. 

 

 Art.10  Prezenta metodologie a fost aprobată de Senatul Academiei de Poliţie în 

şedinţa din data de  02.08.2018  şi intră în vigoare imediat. 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

Comisar-şef de poliţie 

 

Conf. univ. dr. Dragoș Andrei IGNAT 
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Anexa nr.1 

 

 

ALGORITM DE CALCUL 

Pentru prețul contractelor de furnizare de servicii ce urmează a fi încheiate cu cadrele 

didactice externe cooptate în organizarea și desfășurarea concursului de admitere în 

Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” 

 

Pentru stabilirea pretului contractului de furnizare servicii s-au estimate urmatoarele categorii 

de costuri: 

 

I. Cheltuieli efectuate de profesorii în vederea acoperirii costurilor cu deplasarea, 

cazarea și hrana 

I.1. - c/val. cazare (in spațiile Academiei)      10 lei/ zi/ 

pers. 

      - c/val. masa (cf. normative aplicabile în Academie)    25 lei/ zi/ 

pers. 

     Total intermediar         35 lei/ zi 

/pers.  

I.2. – c/val. Transport dus-întors pe calea ferată clasa a II-a pe distanța medie de 615km = 270 

lei/ pers. 
 Astfel, costurile din categoria I vor fi: 

- pentru durata de 1 zi:           35 lei/ zi + 270 lei = 305 lei/ pers 

- pentru durata de 2 zile: (35 lei * 2 zile) + 270 lei = 340 lei/ pers 

- pentru durata de 3 zile: (35 lei * 3 zile) + 270 lei = 375 lei/ pers 

- pentru durata de 4 zile: (35 lei * 4 zile) + 270 lei = 410 lei/ pers 

- pentru durata de 5 zile: (35 lei * 5 zile) + 270 lei = 445 lei/ pers 

 

II. Cheltuieli cu remunerarea pentru activitatea efectiv desfasurată: 

S-a luat ca unitate de referința media aritmetică între salariul orar maxim pentru profesor 

universitar I cu peste 40 de ani vechime, gradație 5, majorat, și salariul orar maxim al 

profesorului preuniversitar grad didactic I cu peste 40 de ani vechime, gradație 5, majorat, cf 

Anexa din HG 38/2017 si Lg 153/2017 

11.103 (sal.max.prof univ. majorat) : 160 ore/luna (cf Cod Muncii) = 69,39 lei 

 

 

  5.922 (sal.max prof preuniv. majorat) : 160 ore /luna (cf Cod Muncii) = 37,01 lei 

Media orara aritmetică rezultată:                     53,20 lei /ora/pers. 

 

Astfel, costurile din categoria II vor fi: 

- pentru durata de 1 zi:                8 ore * 53,20 lei/ora =   425,60 lei/ pers. 

- pentru durata de 2 zile: (8 ore * 2 zile) * 53,20 lei/ora =   851,20 lei/ pers. 

- pentru durata de 3 zile: (8 ore * 3 zile) * 53,20 lei/ora = 1276,80 lei/ pers. 

- pentru durata de 4 zile: (8 ore * 4 zile) * 53,20 lei/ora = 1702,40 lei/ pers. 

- pentru durata de 5 zile: (8 ore * 5 zile) * 53,20 lei/ora = 2128,00 lei/ pers. 

 

III. Total categoria I + II: 

 - pentru durata de 1 zi:             305 lei +   425,60 lei =    731 lei brut/ pers. 

- pentru durata de 2 zile:             340 lei +   851,20 lei = 1.191 lei brut/ pers. 

- pentru durata de 3 zile:             375 lei + 1276,80 lei = 1.652 lei brut/ pers. 

- pentru durata de 4 zile:             410 lei + 1702,40 lei = 2.112 lei brut/ pers. 

- pentru durata de 5 zile:             445 lei + 2128,00 lei = 2.573 lei brut/ pers. 
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Anexa nr.2 

 

 

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 

Nr. ____________ din ___.___.2018 

 

 

 

CONTRACT DE FURNIZARE SERVICII 

pentru cadrele didactice externe cooptate în comisiile constituite pentru concursul de 

admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” - sesiunea iulie-august 2018 

 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTULUI 

ACADEMIA DE POLIŢIE „Al. I.  Cuza” cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea 

Privighetorilor nr.1A, sector 1, CIF 4266472, reprezentată legal prin cms. şef prof.univ.dr. 

Adrian IACOB- rector, în calitate de beneficiar 

şi  

Dl/ Dna.____________________________, domiciliată în __________________, 

str.___________________ nr. _____, bl. _______, sc. _______, et. _______, ap. _____, 

sector/judeţ ____________, posesor/posesoare  al/a CI seria _____ nr. ___________, CNP 

______________cont IBAN _____________, în calitate de Furnizor. 

În temeiul dispoziţiilor art.1166 şi următoarele din Codul Civil, raportate la art.1178, art.1766 

şi următoarele C. Civ., şi având în vedere Metodologia privind încheierea contractelor de 

furnizare pentru cadrele didactice externe cooptate în comisiile constituite pentru concursul 

de admitere în Academia de Poliţie  „Alexandru Ioan Cuza” înregistrată la nivelul Academiei 

de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu nr.........................din ................., aprobată în sedinta 

Senatului Universitar din ........................, cele două părţi mai sus menţionate au convenit să 

încheie prezentul contract. 

 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.1. Obiectul prezentului contract constă în principal în elaborarea de către furnizor a 

subiectelor şi a baremelor de evaluare şi notare pentru concursul de admitere în Academia de 

Poliţie, sesiunea iulie-august 2018, cu respectarea următoarelor reguli:  

a. să fie de tip alegere multiplă, în care numai una dintre varianta de răspuns este corectă; 

b. să fie elaborate clar, precis şi în strictă concordanţă cu conţinutul manualelor şcolare şi al 

tematicii disciplinelor de concurs; 

c. să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate 

corespunzător conţinutului tematicii şi bibliografiei, pentru a putea fi tratate în timpul de lucru 

stabilit; 

d. să nu conţină probleme controversate în doctrină; 

e. să evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare; 

f. să se asigure unitatea de evaluare la nivel naţional; 

g. timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de 

concurs. 
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III. DURATA CONTRACTULUI 

Art.2. Prezentul contract se încheie pentru perioada cuprinsă între data de ................... şi data 

de ................. . 

 

IV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Art.3. - 3.1. Prezentul contract încetează de drept la expirarea perioadei contractuale, adică la 

data de ........................., fără alte formalităţi. 

3.2. Prezentul contract poate înceta şi înainte de termenul stipulat, în condiţiile legii, în una 

din următoarele situaţii:  

a. acordul de voinţă al părţilor; 

b. denunţarea unilaterală; 

c. rezilierea contractului pentru neexecutare. 

 

V. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITATEA DE PLATĂ 

Art.4. - 4.1. Pentru serviciile prestate, furnizorul beneficiază de o remuneraţie brută în sumă 

totală de ........ lei.  

4.2. Plata va fi efectuată la finalizarea activităţilor prevăzute la art.1 dar nu mai târziu de data 

de 15.10.2018, pe baza comunicării comisiei centrale de admitere referitoare la îndeplinirea 

obligaţiilor contractuale. 

4.3. Plata preţului se face în numerar sau prin depunere în contul bancar indicat de furnizor. 

 

VI. TIMPUL DE LUCRU 

Art.5. Timpul de lucru se stabileşte în funcţie de activităţile planificate şi se consemnează în 

fişele de pontaj. 

 

VII. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI 

Art.6. - 6.1. Să furnizeze serviciile prevăzute la art.1 cu respectarea prevederilor legale 

incidente şi în conformitate cu instrucţiunile primite de la beneficiar, în timpul de lucru 

stabilit. 

6.2. Să utilizeze baza materială pusă la dispoziţie de beneficiar (computere, periferice IT etc.) 

cu respectarea strictă a indicaţiilor beneficiarului. 

6.3. Să nu utilizeze, pe durata activităţilor prestate, mijloace de comunicare şi/sau de stocare a 

informaţiei în alte condiţii decât la dispoziţia expresă a beneficiarului; în această situaţie, 

furnizorul va utiliza exclusiv mijloacele puse la dispoziţie de beneficiar. 

6.4. Să remedieze orice deficienţă semnalată de beneficiar, înăuntrul termenului fixat pentru 

prestarea serviciului. 

6.5. Să furnizeze clarificări privind formularea subiectelor, pe parcursul desfăşurării probei de 

concurs, la solicitarea candidaţilor. 

6.6. Să păstreze deplina confidenţialitate a informaţiilor culese în cadrul contractului cu 

beneficiarul, cel puţin până la data la care aceste informaţii vor fi făcute publice de către 

beneficiar. 

6.7. Pe întreaga durată de desfăşurare a concursului de admitere, să nu intre în legătură 

directă/indirectă cu reprezentanţii mass-media; legătura cu mass-media se va realiza exclusiv 

prin intermediul structurii desemnate în acest sens de către beneficiar. 

6.8. Să desfăşoare alte activităţi conexe obiectului contractului, solicitate de beneficiar. 

 

VIII. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 

Art.7 Să remunereze Furnizorul pentru serviciile furnizate, în condiţiile art.4 din prezentul 

contract. 
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IX. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

Art.8. - 8.1. În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor, partea în 

culpă va plăti daune-interese.  

8.2. Furnizorul răspunde pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obiectului 

contractului, conform art. 1 şi a obligaţiilor contractuale conform art. 6. 

8.3. Răspunderea contractuală nu exclude răspunderea legală. 

 

X. FORŢA MAJORĂ 

Art.9. - 9.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

9.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

9.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

9.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 

 

XI. LITIGII     

Art.10. - 10.1. Eventualele litigii care se pot naşte din prezentul contract sau în legătură cu 

executarea acestuia, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau 

desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă.  

10.2. În situaţia în care părţile nu convin asupra soluţionării, litigiile vor fi soluţionate de 

instanţa de judecată competentă. 

10.3. Dacă executarea prezentului contract face obiectul unei acţiuni în instanţă, furnizorul va 

sta în judecată alături de beneficiar şi va răspunde în justiţie corespunzător obligaţiilor 

asumate prin contract. 

 

XII. Alte clauze.  

Calculul și plata contribuţiilor sociale obligatorii şi impozitul pe venituri asimilate salariilor se 

vor efectua potrivit - Codul Fiscal. 

 

Prezentul contract s-a încheiat azi, ........................., în 2 (două) exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte. 

 

BENEFICIAR, 

Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

FURNIZOR, 

 

RECTOR 

Comisar- şef de poliţie 

 

prof.univ.dr. Adrian IACOB 

 

 

Vizat pentru control  

financiar preventiv propriu, 

          

                                                       

Avizat pentru legalitate, 

Consilier juridic 
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Anexa nr.3 

 

 

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 

Nr. ____________ din ___.___.2018 

 

 

CONTRACT DE FURNIZARE SERVICII 

pentru cadrele didactice externe cooptate în comisiile constituite pentru concursul de 

admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” - sesiunea iulie-august 2018 

 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTULUI 

ACADEMIA DE POLIŢIE „Al. I. Cuza” cu sediul în mun. Bucureşti, Aleea Privighetorilor 

nr.1A, sector 1, CIF 4266472, reprezentată legal prin cms. șef prof.univ. dr. Adrian IACOB - 

rector, în calitate de beneficiar 

şi  

Dl/ Dna.____________________________, domiciliată în __________________, 

str.___________________ nr. _____, bl. _______, sc. _______, et. _______, ap. _____, 

sector/județ ____________, posesor/posesoare  al/a CI seria _____ nr. ___________, CNP 

___________________________, în calitate de Furnizor. 

În temeiul dispoziţiilor art.1166 şi următoarele din Codul Civil, raportate la art.1178, art.1766 

şi următoarele C. Civ., şi având în vedere Metodologia privind încheierea contractelor de 

furnizare pentru cadrele didactice externe cooptate în comisiile constituite pentru concursul 

de admitere în Academia de Poliţie  „Alexandru Ioan Cuza” înregistrată la nivelul Academiei 

de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu nr.........................din ................., aprobată în sedinta 

Senatului Universitar din ........................, cele două părţi mai sus menţionate au  convenit să 

încheie prezentul contract. 

 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.1. Obiectul prezentului contract constă în principal în realizarea de către furnizor a 

activităţilor de soluţionare a contestaţiilor înregistrate în cadrul concursului de admitere în 

Academia de Poliţie, sesiunea iulie-august 2018, în strictă concordanţă cu conţinutul 

manualelor şcolare şi al tematicii disciplinelor de concurs, precum şi a celorlalte activităţi 

conexe solicitate de beneficiar. 

 

III. DURATA CONTRACTULUI 

Art.2. Prezentul contract se încheie pentru perioada cuprinsă între data de .................... şi data 

de ................... . 

 

IV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Art.3. - 3.1. Prezentul contract încetează de drept la expirarea perioadei contractuale, adică la 

data de ....................., fără alte formalităţi. 

3.2. Prezentul contract poate înceta şi înainte de termenul stipulat, în condiţiile legii, în una 

din următoarele situaţii:  

a. acordul de voinţă al părţilor; 
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b. denunţarea unilaterală; 

c. rezilierea contractului pentru neexecutare. 

 

V. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITATEA DE PLATĂ 

Art.4. - 4.1. Pentru serviciile prestate, furnizorul beneficiază de o remuneraţie brută în sumă 

totală de ............lei.  

4.2. Plata va fi efectuată la finalizarea activităţilor prevăzute la art.1 dar nu mai târziu de data 

de 15.10.2018, pe baza comunicării comisiei centrale de admitere referitoare la îndeplinirea 

obligațiilor contractuale. 

4.3. Plata preţului se face în numerar sau prin depunere în contul bancar indicat de furnizor. 

 

VI. TIMPUL DE LUCRU 

Art.5. Timpul de lucru se stabileşte în funcţie de activităţile planificate şi se consemnează în 

fişele de pontaj. 

 

VII. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI 

Art.6. - 6.1. Să furnizeze serviciile prevăzute la art.1 cu respectarea prevederilor legale 

incidente şi în conformitate cu instrucţiunile primite de la beneficiar, în timpul de lucru 

stabilit. 

6.2. Să utilizeze baza materială pusă la dispoziţie de beneficiar (computere, periferice IT etc.) 

cu respectarea strictă a indicaţiilor beneficiarului. 

6.3. Să nu utilizeze, pe durata activităţilor prestate, mijloace de comunicare şi/sau de stocare a 

informaţiei în alte condiţii decât la dispoziţia expresă a beneficiarului; în această situaţie, 

furnizorul va utiliza exclusiv mijloacele puse la dispoziţie de beneficiar. 

6.4. Să remedieze orice deficienţă semnalată de beneficiar, înăuntrul termenului fixat pentru 

prestarea serviciului. 

6.5. Să furnizeze clarificări privind formularea subiectelor, pe parcursul desfăşurării probei de 

concurs, la solicitarea candidaţilor. 

6.6. Să păstreze deplina confidenţialitate a informaţiilor culese în cadrul contractului cu 

beneficiarul, cel puţin până la data la care aceste informaţii vor fi făcute publice de către 

beneficiar. 

6.7. Pe întreaga durată de desfăşurare a concursului de admitere, să nu intre în legătură 

directă/indirectă cu reprezentanţii mass-media; legătura cu mass-media se va realiza exclusiv 

prin intermediul structurii desemnate în acest sens de către beneficiar. 

6.8. Să desfăşoare alte activităţi conexe obiectului contractului, solicitate de beneficiar. 

 

VIII. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 

Art.7.  Să remunereze Furnizorul pentru serviciile furnizate, în condiţiile art. 4 din prezentul 

contract. 

 

IX. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

Art.8. - 8.1. În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor, partea în 

culpă va plăti daune-interese.  

8.2. Furnizorul răspunde pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obiectului 

contractului, conform art. 1 și a obligațiilor contractuale conform art. 6. 

8.3. Răspunderea contractuală nu exclude răspunderea legală. 

 

X. FORŢA MAJORĂ 

Art.9. - 9.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

9.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
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9.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

9.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 

 

XI. LITIGII     

Art.10. - 10.1. Eventualele litigii care se pot naşte din prezentul contract sau în legătură cu 

executarea acestuia, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau 

desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă.  

10.2. În situaţia în care părţile nu convin asupra soluţionării, litigiile vor fi soluţionate de 

instanţa de judecată competentă. 

10.3. Dacă executarea prezentului contract face obiectul unei acţiuni în instanţă, furnizorul va 

sta în judecată alături de beneficiar şi va răspunde în justiţie corespunzător obligaţiilor 

asumate prin contract. 

 

XII. Alte clauze.  

Calculul și plata contribuţiilor sociale obligatorii şi impozitul pe venituri asimilate salariilor se 

vor efectua potrivit - Codul Fiscal. 

 

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ___.___.2018, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte. 

 

BENEFICIAR, 

Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

FURNIZOR, 

RECTOR 

comisar șef de poliţie 

 

prof.univ.dr. Adrian IACOB  

Vizat pentru control  

financiar preventiv propriu, 

       Avizat pentru legalitate, 

         Consilier juridic 
 

 

 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243934 din 14.08.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobarea organizării sesiunii a II-a de admitere, pentru Facultatea de Arhivistică- 

septembrie 2018. Pct. nr. 7 din cadrul HCA nr. 26/2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

I.Se aprobă organizarea sesiunii a II-a de admitere, pentru Facultatea de Arhivistică- 

septembrie 2018.  

 
II. Facultatea de Arhivistică și SMRU, vor întreprinde cu celeritate toate demersurile 

legale, în vederea îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri. 
 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 
NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/14 august 
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Anexă la HSU Nr. 5243934 din 14.08.2018 

 

Calendarul concursului de admitere la Facultatea de Arhivistică  

Septembrie 2018 

 

PERIOADA DE CONCURS:  3-14 septembrie 2018 

 

Înscrierea candidaţilor şi vizita medicală – 3-7 septembrie 2018, orele: 8.00 -15.00 

 

Testarea psihologică - 10 septembrie 2018 

 

Afişarea rezultatelor la testarea psihologică - 11 septembrie 2018, ora 12.00 

 

Depunerea contestaţiilor la testarea psihologică - 11 septembrie 2018, orele: 12.00-14.00 

 

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale la testarea psihologică - 12 

septembrie 2018 

 

Susţinerea probei scrise (90 minute)- 13 septembrie 2018, ora 9.00 

 

Afişarea rezultatelor provizorii la proba scrisă - 13 septembrie 2018, ora 13.00 

 

Depunerea contestaţiilor la proba scrisă - 14 septembrie 2018, interval orar 8.00-13.00 

 

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale - 14 septembrie 2018, ora 15.00 

 
 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243939 din 14.08.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobarea execuției bugetului pe luna iulie, 2018. Pct. nr. 4 din cadrul HCA nr. 26/2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă execuția bugetului pe luna iulie, 2018. Pct. nr. 4 din cadrul HCA nr. 

26/2018. 
 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/14 august 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243941 din 14.08.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobarea solicitării Universității de Științe Aplicate de Poliție din Rothenburg – 

Germania, de a colabora cu Academia, în cadrul Programului de mobilități ERASMUS. 
Pct. nr. 7 din cadrul HCA nr. 26/2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă solicitarea Universității de Științe Aplicate de Poliție din Rothenburg – 

Germania, de a colabora cu Academia, în cadrul Programului de mobilități ERASMUS.  
 

 
 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/14 august 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243946 din 17.08.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobare număr locuri pentru CNAI, în Anul Universitar 2018-2019. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă cifra de școlarizare pentru cursurile desfășurate în cadrul CNAI, în Anul 

Universitar 2018-2019, potrivit Documentului CNAI cu nr. 5212630 din 31.07.2018. 

 
 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 
NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/17 august 

 

 
 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243950 din 12.09.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Actualizarea calendarului organizării celei de-a doua sesiuni de admitere la Facultatea 

de Arhivistică – pct. nr. 2 din HCA nr. 30 / 2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

I. Se actualizează calendarul organizării celei de-a doua sesiuni de admitere la 

Facultatea de Arhivistică – pct. nr. 2 din HCA nr. 30 / 2018. 

 

 II. Anexa la HSU nr. 5243934 din 14.08.2018 se modifică, în conformitate cu anexa la 

prezenta HSU. 

 

 III. Se aprobă organizarea celei de-a doua sesiuni de admitere la PSU Licență 

Administrație publică, în luna septembrie, 2018. 

 
    IV. Facultatea de Arhivistică și Facultatea de Științe Juridice și Administrative, 

sprijinite de către SMRU, după caz, vor întreprinde cu celeritate toate demersurile legale, în 

vederea îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri. 
 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 
NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/12 septembrie 
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Anexă la HSU Nr. 5243934 din 14.08.2018 

-republicată- 

 

Calendarul concursului de admitere la Facultatea de Arhivistică  

Septembrie 2018 

 

PERIOADA DE CONCURS:  3-24 septembrie 2018 

 

Înscrierea candidaţilor şi vizita medicală – 3-7 septembrie 2018, orele: 8.00 -15.00 

 

Testarea psihologică - 10 septembrie 2018 

 

Afişarea rezultatelor la testarea psihologică - 11 septembrie 2018, ora 12.00 

 

Depunerea contestaţiilor la testarea psihologică - 11 septembrie 2018, orele: 12.00-14.00 

 

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale la testarea psihologică - 12 

septembrie 2018 

 

Susţinerea probei scrise (90 minute)- 22 septembrie 2018, orele 14,00- 15,30 

 

Afişarea rezultatelor provizorii la proba scrisă – 22 septembrie 2018, ora 18.00 

 

Depunerea contestaţiilor la proba scrisă - 23 septembrie 2018 

 

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale - 24 septembrie 2018 

 
 

 

 

 
 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243951 din 12.09.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobarea execuției bugetare pe luna august 2018. Pct. nr. 6 din cadrul HCA nr. 

29/2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă execuția bugetară pe luna august 2018. Pct. nr. 6 din cadrul                 

HCA nr. 29/2018. 
 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 
NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/12 septembrie 
 

 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243952 din 12.09.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobarea transformării a două posturi  de instructor militar V în instructor militar II , 

pozițiile 255 și 256 din Statul de funcții al Facultății de Pompieri. Pct. nr. 4 din cadrul  

HCA nr. 29/2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă transformarea a două posturi  de instructor militar V în instructor militar 

II , pozițiile 255 și 256 din Statul de funcții al Facultății de Pompieri. Pct. nr. 4 din cadrul  

HCA nr. 29/2018. 
 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 
NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/12 septembrie 
 

 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243953 din 12.09.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Avizare Stat funcții PSU Licență – Facultatea de Arhivistică. Adresă nr. 

5209271/11.09.2018. Avizare Stat funcții CNAI – Adresa CNAI 5212679 din 12.09.2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se avizează următoarele: 

 

1. Stat funcții PSU Licență, cu numărul 5209269 din 11.09.2018 – Facultatea de 

Arhivistică. 

2.  Stat funcții CNAI, cu numărul 5212679 din 12.09.2018. 
 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 
NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/12 septembrie 

 
 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243954 din 12.09.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru 

dezbatere: Avizarea Stat funcții PSUM Managementul pregătirii operaționale de 

jandarmi. Adresa FSJA nr. 5201485/1/11.09.2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se avizează Statul funcții PSUM Managementul pregătirii operaționale de 
jandarmi, cu numărul 5201474 din 11.09.2018, pentru anul Universitar 2018-2019. 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 
NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/12 septembrie 
 

 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243959 din 12.09.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 
Avizarea Statelor de funcții și a planurilor de învățământ ale DSD, pentru Anul 

universitar 2018-2019. Adresa DSD nr. 5216478 din 11.09.2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

I.Se avizează următoarele documente pentru Departamentul de Studii Doctorale:  

 

1. Plan învățământ Școala Doctorală de OPSN nr. 5216468 din 10.09.2018. 

2. Plan învățământ Școala Doctorală de Drept nr. 5216469 din 10.09.2018. 

3. Stat funcții Școala Doctorală de OPSN nr. 5216466 din 10.09.2018. 

4. Stat funcții Școala Doctorală de Drept nr. 5216467 din 10.09.2018. 

 

          II. Documentele se păstrează în original, la solicitant - Departamentul de Studii 

Doctorale, precum și la SMRU. 

 

 

 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/12 septembrie 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243960 din 12.09.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 
Aprobare Structura anului universitar 2018-2019 pentru CNAI, în Anul Universitar 

2018-2019. Adresa CNAI nr. 5212678/10.09.2018. 
 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

I. Se aprobă Structura anului universitar 2018-2019 pentru CNAI, în Anul 

Universitar 2018-2019.  

 

          II. Documentul se păstrează în original, la solicitant – CNAI. 

 

 

 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/12 septembrie 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243971 din 26.09.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobarea funcționării PSUM Comunicarea socială proactivă a poliției, cu mai puțin de 

15 studenți pe serie. Proces-verbal F.P nr. 5198015 din 26.09.2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă funcționarea PSUM Comunicarea socială proactivă a poliției, cu mai 

puțin de 15 studenți pe serie, pentru Seria 2018-2020. 
 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 
 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/26 septembrie 

 

 
 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243972 din 26.09.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobarea indicatorilor pentru evaluarea performanței profesionale individuale și a 

conduitei personalului didactic universitar de predare al Academiei. Adresa SMRU nr. 

5189073 din 24.09.2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Începând de la data de 01 octombrie 2018 și până la modificarea prevederilor 

prezentei HSU, se aprobă indicatorii pentru evaluarea performanței profesionale 

individuale și a conduitei personalului didactic universitar de predare al Academiei, potrivit  

anexelor acestei HSU. 
 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/26 septembrie 
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ANEXA nr.1 

 

 

Facultățile: Poliție, Științe Juridice și Administrative, Poliție de frontieră, Jandarmi, 

Pompieri. 

 

Colegiul Național de Afaceri Interne 

 

 

1. Desfășurarea activităților didactice cu studenții/cursanții. 

2. Activitatea de îndrumare a studenților/cursanților 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, respectiv de finalizare a studiilor. 

4. Desfășurarea activității de cercetare științifică și conducerea activităților în 

cadrul cercurilor științifice studențești/ale cursanților, după caz. 

5. Desfășurarea activității de îndrumare a sudenților/cursanților. 

6. Participarea la activitățile de evaluare a studenților/cursanților. 

7. Preocuparea pentru perfecționarea pregătirii juridice/inginerești (Pompieri) 

și de specialitate. 

8. Elaborarea fișelor disciplinelor și a desfășurătoarelor/calendarelor sau altor 

documente. 
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ANEXA nr. 2 

 

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 specific. 

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. 

 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243985 din 27.09.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobarea Programului Orar al Studenților. HCA nr. 33/2018, pct. nr.3 și RDZR nr. 

5204310 din 18.09.2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

I. Se aprobă Programul Orar al Studenților, potrivit HCA nr. 33/2018, pct. nr.3 și 

RDZR nr. 5204310 din 18.09.2018. 

 

II. Documentul, în original, se păstrează la Consiliul de administrație, care are și 

obligația de a-l distribui, în copie, către structurile interesate. 
 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/27septembrie 

 
 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243987 din 27.09.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobarea Structurii activităților de învățământ – CIFRID. Proces-verbal CIFRID nr. 

5218836 din 26.09.2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

I.Se aprobă Structura activităților de învățământ – CIFRID, potrivit Procesului-

verbal nr. 5218836 din 26.09.2018. 
 

II. Documentul, în original, se păstrează la CIFRID, care are și obligația de a-l 

distribui, în copie, către structurile interesate, după caz. 
 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 
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Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/27septembrie 

 
 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243988 din 27.09.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Avizare State funcții –  Facultatea de Științe Juridice și Administrative. PSUM Drept 

administrativ Adresa nr. 5201799/2/27.09.2018 și PSUL – Administrație publică 

5201799/3/27.09.2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

I.Se avizează Statele didactice –  Facultatea de Științe Juridice și Administrative. 

PSUM Drept administrativ și PSUL – Administrație publică 5201799/3/27.09.2018. 
 

II. Documentele, în original, se păstrează la Facultatea de Științe Juridice și 

Administrative, care are și obligația de a le distribui către structurile interesate, după caz. 
 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/27septembrie 

 
 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243991 din 27.09.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus,la propunerea domnului senator 

Marin POROJANU, s-a prezentat pentru dezbatere: Avizarea rezultatelor concursului 
pentru gradații de merit, Sesiunea septembrie 2018, potrivit Hotărârii Comisiei de evaluare 
la concursul pentru obținerea gradațiilor de merit, cuprinsă în Procesul-verbal nr. 5180241 
din 26.09.2018.  

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Se avizează rezultatele concursului pentru gradații de merit, Sesiunea septembrie 
2018, potrivit Hotărârii Comisiei de evaluare la concursul pentru obținerea gradațiilor de 
merit, cuprinsă în Procesul-verbal nr. 5180241 din 26.09.2018.  

 
 

 

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. 5243999 din 12.10.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobarea unor măsuri de eficientizare a scrutinului din data de 16 octombrie 2018. 
Adresa Facultății de Pompieri nr. 5207667 din 09.10.2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

I.Se aprobă următoarele măsuri de eficientizare a scrutinului din data de 16 octombrie 

2018: 

 

1. Scrutinul se va desfășura între orele 07-18,00, doar pentru alegerea reprezentanților 

studenților în Senat, respectiv Consiliul de Administrație. Pentru alegerea reprezentanților cadrelor, 

scrutinul se va desfășura în intervalul orar prevăzut în Metodologia nr. 5163 din 2015. 

 

2. La Facultatea de Pompieri se vor deplasa urne mobile,  însoțite de cel puțin doi membri ai 

Comisiilor pentru alegerea reprezentanților studenților în Senatul Universitar, respectiv în Consiliul de 

Administrație, în intervalul orar 7-10. 

 

II. Comisiile prevăzute în HSU nr. 5243973 din 26.09.2018, vor întreprinde toate măsurile 

pentru îndeplinirea prevederilor de la pct. nr. I. 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 
 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/12 octombrie 
 

 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5244001 din 12.10.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobare Buget de venituri și cheltuieli pe luna septembrie 2018. 

 
 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe luna septembrie 2018, potrivit pct. nr. 

6 din cadrul HCA nr. 34/2018. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/12 octombrie 

 
 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5244004 din 12.10.2018 

 

 

 

                                                                                 

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: Aprobare 

cuantum privind plata cu ora/ numărul de ore convenționale; modalități de achitare a taxei de 

școlarizare -CIFRID. 
 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

I.Se aprobă Procesul-verbal nr. 5180498 din 08.10.2018, după cum urmează: 

– tariful orar brut de 80 lei, pentru activitățile didactice prestate în cadrul tuturor PSUM.  

- număr maxim ore - cadre didactice titulare – 64/lună 

- număr maxim ore - cadre didactice asociate – 32/lună 

 

II.Se aprobă cuantumul de 114 lei brut/oră pentru plata formatorilor selectaţi din 

domeniul “Arhivistică”  şi care vor desfăşura la Şcoala Naţională de Perfecţionare 

Arhivistică “Prof. Aurelian Sacerdoţeanu”, potrivit HCA nr. 34/2018, pct. nr. 8. 

 

III. Se aprobă pentru CIFRID – ID- Dpret, următoarea modalitate de plată a taxei de 

școlarizare: 

 

a)în patru rate egale, prima rată plătibilă în termen de 30 de zile de la data începerii 

activităților primului semestru universitar, a doua rată plătibilă până la începerea sesiunii I de 

examene, a treia rată plătibilă în termen de 30 de zile de la începerea activităților celui de-al doilea 

semestru universitar, a patra rată plătibilă până la începerea sesiunii a-II-a de examene – conform 

contractului de studii; 

b)opțional, taxa se achită integral. 

c)părțile convin ca, pentru neîndeplinirea obligațiilor de plată la scadență, se vor percepe 

continuare dobânzi și penalități de întârziere în valoare de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, 

începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la, inclusiv, data stingerii sumei 

datorate. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 
 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/12 octombrie 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5244011 din 12.10.2018 

 

 

 

                                                                                 

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: Îndreptarea 

erorii materiale la Disciplina ”Istoria Statului și Dreptului Românesc”, Semestrul 1, anul 

universitar 2018-2019, din Statul de funcții nr. 5200320 din 13.06.2018. Adresa nr. 52002010 din 

12.10.2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se îndreaptă eroarea materială la Disciplina ”Istoria Statului și Dreptului Românesc”, 

Semestrul 1, anul universitar 2018-2019, din Statul de funcții nr. 5200320 din 13.06.2018, 

potrivit Adresei cu nr. 52002010 din 12.10.2018. 

 

     Astfel, ritmul Disciplinei menționate va fi 1-1-0. 

 
 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5244016 din 18.10.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobare listă posturi didactice scoase la concurs. HCA nr. 36/2018, pct. nr. 14. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

I. Se validează LISTA POSTURILOR DIDACTICE PROPUSE PENTRU 

OCUPAREA PRIN CONCURS ÎN CURSUL SEMESTRULUI I AL ANULUI 

UNIVERSITAR 2018/2019, după cum urmează: 

FACULTATEA de POLIȚIE 

Departamentul de Poliție 

Lector universitar (poliţist), poziţia 20, disciplinele: Bazele activității informative, Metode și tehnici 

operative, Combaterea criminalității organizate. 

Departamentul de Științe Comportamentale 

Conferenţiar universitar (poliţist), poziţia 35, disciplinele: Comunicare interpersonală în poliția 

națională, Tehnici de comunicare și soluționare a conflictelor în penitenciare. 

Lector universitar (poliţist), poziţia 38, disciplina: Psihologie judiciară, Etică și integritate. 

Asistent universitar (poliţist), poziţia 41, disciplinele: Informatică aplicată în sistemul de ordine și 

siguranță publică, Securitatea sistemelor informatice. 

 Departamentul de Criminalistică 

Conferențiar universitar (poliţist), poziţia 46, disciplinele: Tactică criminalistică, Tehnică 

criminalistică, Metodologie criminalistică; 

Conferențiar universitar (poliţist), poziţia 50, disciplinele: Medicină legală,  Tehnică criminalistică. 

Lector universitar (poliţist), poziţia 53, disciplinele: Tehnică criminalistică, Tactică criminalistică, 

Metodologie criminalistică. 

Asistent universitar (poliţist), poziţia 56, disciplinele: Tehnică criminalistică, Tactică criminalistică. 

 

Departamentul de Educație Fizică 

Lector universitar (poliţist), poziţia 71, disciplina: Educație fizică. 

 

 

FACULTATEA de POLIŢIE de FRONTIERĂ 

 

Departamentul de Poliţie de Frontieră, Imigrări, Pașapoarte și Pregătire Schengen 

Lector universitar (poliţist), poziţia 109, disciplina: Investigarea criminalității transfrontaliere, Analiza 

de risc. 
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Departamentul de Limbi Străine 

Conferențiar universitar (poliţist), poziţia 122, disciplina: Limbă străină aplicată în domeniul Ordine și 

siguranță publică - Limba franceză.  

Lector universitar (poliţist), poziţia 124, disciplina: Limbă străină aplicată în domeniul Ordine și 

siguranță publică – Limba engleză. 

Lector universitar (poliţist), poziţia 126, disciplina: Limbă străină aplicată în domeniul Ordine și 

siguranță publică – Limba engleză + Limba franceză. 

Lector universitar (poliţist), poziţia 127, disciplina: Limbă străină aplicată în domeniul ordine și 

siguranță publică - Limba franceză. 

Lector universitar (poliţist), poziţia 128, disciplina: Limbă străină aplicată în domeniul ordine și 

siguranță publică - Limba engleză. 

Asistent universitar (poliţist), poziţia 131, disciplina: Limbă străină aplicată în domeniul ordine și 

siguranță publică - Limba engleză. 

 

FACULTATEA de JANDARMI 

 

Departamentul de Jandarmi 

Conferențiar universitar (militar), poziţia 141, disciplinele: Tactici, tehnici și procedee de intervenție, 

Tactica jandarmeriei, Pregătire militară generală. 

Conferențiar universitar (militar), poziţia 142, disciplinele: Comunicare și dialog în domeniul ordinii 

publice, Protecția informațiilor clasificate.  

Conferențiar universitar (militar), poziţia 143, disciplinele: Tactica jandarmeriei, Tactici, tehnici și 

procedee de intervenție,  Pregătire militară generală;  

Lector universitar (militar), poziţia 145, disciplinele: Tactica jandarmeriei, Instrucția tragerii,  Metodica 

pregătirii personalului;  

Lector universitar (militar), poziţia 147, disciplinele: Tactica jandarmeriei, Instrucția tragerii,  Metodica 

pregătirii personalului;  

 

Departamentul de Pregătire generală 

Conferențiar universitar (polițist), poziţia 154, disciplinele: Pregătire militară generală; Instrucția 

tragerii; 

Lector universitar (polițist), poziţia 156, disciplinele: Pregătire militară generală; Instrucția tragerii; 

FACULTATEA de ȘTIINȚE JURIDICE și ADMINISTRATIVE 

Departamentul de Drept Penal  

Lector universitar (poliţist), poziţia 181, disciplinele: Drept penal. Partea specială, Criminologie. 

Asistent universitar (poliţist), poziţia 182, disciplinele: Drept penal. Partea specială, Criminologie. 

Departamentul de Drept Privat  

Conferențiar universitar (polițist), poziţia 199, disciplinele: Dreptul concurenței comerciale, Dreptul 

muncii, Drept procesual civil. 

Lector universitar (poliţist), poziţia 202, disciplinele: Dreptul muncii, Drept civil. Drepturile reale. 

Teoria obligațiilor. 

Lector universitar (poliţist), poziţia 203, disciplinele: Drept civil.Teoria generală. Persoanele, Dreptul 

muncii. 

Asistent universitar (poliţist), poziţia 205, disciplinele: Drept civil. Teoria generală. Persoanele, Dreptul 

familiei, Drept civil.Contracte.Succesiuni. 

Departamentul de Drept Public și Administrație Publică  

Conferențiar universitar (poliţist), poziţia 212, disciplina: Drept administrativ. 

Conferențiar universitar (poliţist), poziţia 216, disciplina: Dreptul mediului. 

Lector universitar (poliţist), poziţia 222, disciplinele: Dreptul Uniunii Europene, Drept Internațional 

umanitar. 

Asistent universitar (poliţist), poziţia 223, disciplina: Protecția juridică a drepturilor omului, Drept 

administrativ.  

FACULTATEA de POMPIERI 
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Departamentul de Inginerie şi Situaţii de Urgenţă 

Conferențiar universitar (militar), poziţia 242, disciplinele: Teoria arderii, procedee și substanțe de 

stingere, Comportarea și protecția la foc a construcțiilor și instalațiilor, Antrenamente de specialitate II. 

Conferențiar universitar (militar), poziţia 243, disciplinele: Cunoaștere și instrucție la tehnica de 

intervenție pentru situații de urgență I, Cunoaștere și instrucție la tehnica de intervenție pentru situații de urgență 

II, Fiabilitate și siguranță în funcționare, Tehnici de descarcerare și prim ajutor II.  

Lector universitar (militar), poziţia 251, disciplinele: Tactică și tehnici de intervenții în situații de 

urgență I, Tactică și tehnici de intervenții în situații de urgență II, Tactică intervențiilor în situații de urgență I, 

Tactică intervențiilor în situații de urgență II.  

FACULTATEA de ARHIVISTICĂ 

Departamentul de Arhivistică şi Istorie 

Conferențiar universitar (civil), poziţia 279, disciplinele: Științe auxiliare ale istoriei I, Introducere în 

arhivistică: istoric, legislație și terminologie, Administrarea arhivelor curente și intermediare. 

Lector universitar (civil), poziţia 283, disciplinele: Procesarea automată a informației. Noțiuni 

fundamentale, Administrarea documentelor electronice: baze de date, Sisteme de arhivare electronică. 

Lector universitar (civil), poziţia 284, disciplinele: Limba izvoarelor: greaca, Paleografie: greaca, Istorie 

medievală a românilor, Gestiunea arhivelor medievale. 

 Lector universitar (civil), poziţia 286, disciplinele: Istoria modernă a românilor, Istoria contemporană a 

românilor, Instituțiile în România contemporană, Metodologia cercetării istorice. 

 Asistent universitar (civil), poziţia 288, disciplinele: Limbi străine de circulație internațională: engleza, 

Biblioteconomie, muzeografie și informare documentară. 

 

 

II. SMRU va întreprinde toate demersurile, în vederea îndeplinirii prevederilor prezentei, 

potrivit actelor normative incidente. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 
Notă: Încadrarea pe posturile de poliţist şi militar este condiţionată de promovarea unor etape de selecţie 

specifice instituţiei, în conformitate cu Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Legea nr. 80/1995 

privind Statutul cadrelor militare, ambele cu modificările şi completările ulterioare, şi cu reglementările interne 

în vigoare. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/18 octombrie 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5244017 din 18.10.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobare cuantum plată cadre didactice asociate pentru PSUL. Proces-verbal nr. 

5180600 din 16.10.2018. 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se validează Procesul-verbal nr. 5180600 din 16.10.2018, potrivit pct. nr. 11 din HCA 

nr. 36/2018. 

 
Cuantumul tarifelor privind plata cu ora la PSU Licență pentru asociați, în anul universitar 

2018-2019: 

 

-profesor universitar: 7.451/166 ore – 45 lei/oră; 

 

-conferențiar universitar: 5859 lei/166 ore – 35 lei/oră; 

 

-lector universitar: 4846 lei/166 ore - 29 lei/oră; 

 

-asistent universitar: 4458 lei/166 ore- 27 lei/oră. 
 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 
 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/18 octombrie 

 
 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5244020 din 18.10.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Constituirea unei comisii în vederea stabilirea cuantumului plății cu ora pentru cadrele 

didactice din Academie ce vor desfășura activități didactice la PSUL Administrație 

Publică. Inițiativă senatorială. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

I.Se aprobă constituirea unei comisii prin Dispoziția Zilnică a Rectorului, în 

vederea stabilirea cuantumului plății cu ora pentru cadrele didactice din Academie ce vor 

desfășura activități didactice la PSUL Administrație Publică. 

II.Termenul pentru finalizarea documentului este 26 octombrie, orele 12. 
 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/18 octombrie 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 

 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5244025 din 26.10.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 

 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: Aprobare 

Metodologie pentru ocuparea posturilor didactice vacante la nivelul Academiei de Poliție ”Alexandru 

Ioan Cuza”. Adresa Grup de lucru nr. 5189505 din 24.10.2018. 

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

 

I. Se aprobă Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice vacante la nivelul Academiei de Poliție 

”Alexandru Ioan Cuza”, potrivit textului anexat la prezenta Hotărâre. 

 

II. Structurile implicate vor acționa cu celeritate pentru îndeplinirea prevederilor Metodologiei. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/26 octombrie 
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  NESECRET 

                                             MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

                                        ACADEMIA DE POLIŢIE 

                                         „Alexandru Ioan Cuza” 

                 
 

 

M E T O D O L O G I A 

 

pentru ocuparea posturilor didactice vacante la nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru 

Ioan Cuza” 

 

                  Aprobată prin HSU nr. 5244025 din 26.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018
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CAPITOLUL I DISPOZIŢII 

GENERALE 

 

Art. 1  

(1) În Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, denumită în continuare Academia, posturile 

didactice vacante se ocupă numai prin concurs, organizat în temeiul legii şi în condiţiile prezentei 

Metodologii. 

(2) Prezenta Metodologie pentru ocuparea posturilor didactice vacante la nivelul Academiei de 

Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, denumită în continuare metodologie prevede atât aspectele 

procedurale specifice ocupării posturilor vacante, cât şi standardele minimale de ocupare a posturilor 

didactice (prevăzute în anexă) pentru următoarele funcţii didactice: 

a) asistentuniversitar; 

b) lector universitar/şef delucrări; 

c) conferenţiar universitar; 

d) profesor universitar. 

(3) Standardele prevăzute la alin. (2) sunt cerinţe minime şi obligatorii pentru înscrierea la concursul 

pentru ocuparea funcţiilor respective şi sunt denumite în continuare standardele Academiei. 

(4) Standardele prevăzute la alin. (2) sunt stabilite de către Senatul Academiei şi trebuie să includă cel 

puțin standardele minimale naţionale aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale și cercetării 

științifice nr.6129/2016, cu modificările și completările ulterioare, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din 

Legea nr. 1/2011. 

Art. 2  
Se interzice echivalarea îndeplinirii de către un candidat a standardelor minimale naţionale 

prin standarde, criterii sau indicatori diferiţi de cei prevăzuţi de standardele minimale naţionale, 

aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, potrivit art. 219 alin. (1) 

lit. a) din Legea nr.1/2011. 

 

 

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU 

OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE 

 

Secţiunea 1 

Stabilirea posturilor didactice vacante scoase la concurs 

 

Art. 3  

(1) Ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată se realizează numai prin concurs public, 

organizat de Academie în conformitate cu prevederile prezentei metodologii şi dispoziţiile normative 

specifice în domeniu emise de către Ministerul Educaţiei Naţionale (denumit în continuare M.E.N.) şi 

Ministerul Afacerilor Interne (denumit în continuare M.A.I.). 

(2) Concursurile au caracter deschis. 

      (3) La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile de înscriere la concurs, fără nicio 

discriminare, în condiţiile legii. 

Art. 4  

(1) Academia poate organiza concurs pentru ocuparea unui post didactic numai dacă acesta este 

vacant. 

(2) Un post se consideră vacant, dacă este prevăzut astfel în statul de funcţii didactice (întocmit 

anual) şi în statul de organizare al instituției sau dacă este vacantat pe parcursul anului universitar. 

(3) Postul se vacantează prin una dintre următoarele modalităţi: 

a) prin încetarea contractului de muncă / încetarea raporturilor de serviciu, conform legii; 

b) prin modificarea raporturilor de serviciu ale persoanei care ocupă postul, prin mutare, transfer etc., 
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pe un alt post din cadrul Academiei sau în cadrul altei instituţii / autorităţi din M.A.I., ca urmare a 

câştigării unui concurs sau în alte situaţii reglementate de lege. 

(4) Posturile didactice nu pot fi scoase la concurs prin transformarea unui post ocupat într-un post de 

rang superior. 

Art. 5  

 (1) Propunerea de organizare a concursului pentru un post didactic vacant se face de către 

directorul departamentului /şcolii doctorale/similar, în structura căruia se află postul, prin referat 

avizat de consiliul departamentului//şcolii doctorale/similar şi de consiliul facultăţii / similar. 

(2) Lista posturilor propuse pentru ocuparea prin concurs este aprobată de decan/directorul şcoli 

doctorale/similar şi avizată de Serviciul Management Resurse Umane (denumit în continuare 

S.M.R.U.), precum şi Biroul Juridic. 

(3) Lista prevăzută la alin. (2) se aprobă de către Consiliul de Administraţie al Academiei şi se 

validează de către Senatul Universitar. 

(4) După îndeplinirea procedurilor sus-menţionate, Consiliul de administrație  transmite, în termen 

de 25 de zile calendaristice de la începutul fiecărui semestru al anului universitar, către S.M.R.U. 

următoarele documente: 

a) lista posturilor propuse pentru scoatere la concurs şi structura acestora, semnată şi ştampilată de 

Rectorul Academiei; 

b) extrasul din statul de funcţii didactice, care conţine posturile scoase la concurs, semnat de rector, 

decan şi directorul de departament / similar; 

c) declaraţia pe propria răspundere a Rectorului Academiei care atestă că toate posturile didactice 

propuse a fi scoase la concurs au în structură numai discipline din planurile de învăţământ ale 

specializărilor / programelor de studii legal înfiinţate, inclusiv ca formă de învăţământ şi localitate 

dedesfăşurare. 

 

Secţiunea a 2-a 

Publicitatea posturilor didactice vacante scoase la concurs 

 

Art. 6   
(1) Declanșarea procedurilor de organizare a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 

unui post didactic se face de către Academie, numai după publicarea de către M.E.N.a postului 

didactic scos la concurs în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. 

(2) În vederea publicării posturilor didactice scoase la concurs, Academia, prin S.M.R.U., transmite 

M.E.N. metodologia proprie şi documentele prevăzute la art.5alin.(4). 

(3) Transmiterea documentelor către M.E.N. se realizează în maximum 30 de zile calendaristice de la 

începerea fiecărui semestru al anului universitar. 

(4) În maximum 10 zile lucrătoare de la data transmiterii către M.E.N. a solicitării de publicare în 

Monitorul Oficial al României a postului scos la concurs, departamentele/ școala doctorală/similar, 

implicate în această activitate, pregătesc și transmit către S.M.R.U., în format letric și electronic, fișele 

posturilor scoase la concurs, precum și toate informațiile specificate la art.7 alin.(2), în limba română, 

iar pentru posturile de conferențiar și de profesor, în limba română și în limba engleză, pentru a fi 

postate la timp, de către persoana desemnată, pe pagina web a concursului (administrată de M.E.N) și 

pentru a putea fi întocmit anunțul de concurs. 

  Art. 7  

(1) După publicarea posturilor în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, informaţiile referitoare 

la concurs sunt încărcate de către persoana desemnată din cadrul Academiei, pe pagina web a 

concursului (administrată de M.E.N), conform „Manualului de utilizare pentru completarea 

informaţiilor despre concursurile pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor didactice şi 

de cercetare vacante din învăţământul superior”;  

(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor include: 

a) descrierea postului scos la concurs; 

b) atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs, incluzând norma didactică şi tipurile de 

activităţi incluse în norma didactică; 

c) salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării; 
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d) calendarul concursului; 

e) tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea, ori tematicile 

din care comisia de concurs poate alege tematica probelor susţinute efectiv; 

f) descrierea procedurii de concurs; 

g) lista completă a documentelor pe care candidaţii trebuie să le includă în dosarul de concurs; 

h) adresa la care trebuie transmis sau depus dosarul de concurs. 

(3) Informaţiile referitoare la posturile de conferenţiar universitar şi profesor universitar vor fi 

publicate şi în Limba Engleză. 

(4) Anunţul va fi publicat prin grija S.M.R.U., la loc vizibil, pe pagina principală a site–uluiweb al 

Academiei. 

(5) Anunțul Academiei privind organizarea concursului, se publică cu cel puțin două luni înainte de 

data desfășurării primei probe de concurs. Înscrierea candidaților începe în ziua publicării în Monitorul 

Oficial al României, Partea a III-a, a postului scos la concurs și se încheie cu 15 zile calendaristice 

înaintea desfășurării primei probe de concurs. 

(6) Pe pagina web a concursului (administrată de M.E.N.) și pe site-ul web al Academiei, vor fi 

publicate, cel mai târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data limită de încheiere a perioadei de 

înscriere la concurs, pentru fiecare dintre candidații înscriși la concurs și cu respectarea protecției 

datelor cu caracter personal, în sensul legii, următoarele documente: curriculum vitae și fișa de 

verificare a îndeplinirii standardelor minimale. 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Comisiile de concurs 

Art. 8  

 (1) Stabilirea componenţei comisiei de concurs, respectiv a comisiei de contestații, se face după 

publicarea anunţului de scoatere la concurs a postului, pentru fiecare post scos la concurs.  

(2) În vederea stabilirii componenței comisiei de contestații și a numirii acesteia, se parcurge aceeași 

procedură ca la stabilirea componenței comisiei de concurs. Membrii comisiei de concurs nu pot face 

parte din comisia de contestații. 

(3)Consiliul departamentului sau al şcolii doctorale în structura căruia se află postul face  

propuneri pentru componenţa nominală a comisiei de concurs. 

(4)Componenţa comisiei de concurs este stabilită de decanul facultăţii, pe baza propunerilor 

prevăzute la alin. (2), avizată de Consiliul facultăţii şi supusă aprobării SenatuluiAcademiei. 

(5)În urma aprobării de către Senatul Academiei, comisia de concurs este numită prin dispoziţie a 

Rectorului, emisă de către S.M.R.U. 

      (6)În termen de două zile lucrătoare de la emiterea dispoziţiei prevăzute la alin.(4), S.M.R.U.: 

a) transmite dispoziţia către M.E.N., către Direcţia Generală Management Resurse Umane din 

M.A.I. şi către facultatea în structura căreia se află posturile scoase la concurs; 

b) comunică persoanei prevăzute la art.7 alin.(1) şi compartimentului care gestionează site-ul 

Academiei componenţa nominală a comisiei de concurs pentru a fi publicată pe pagina web a 

concursului (administrată de M.E.N.), şi pe site-ul Academiei; 

c) transmite componenţa comisiei către R.A. „Monitorul Oficial” pentru publicarea în Partea a III-a – 

numai în cazul posturilor de conferenţiar universitar şi profesor universitar. 

Art. 9  

(1) Comisia de concurs este formată din 5 membri titulari, inclusiv preşedintele acesteia, la care se 

adaugă cel puţin 2 membri supleanţi, specialişti în domeniul postului scos la concurs sau în domenii 

apropiate. 

(2) Membrii comisiei pot fi din interiorul sau din afara Academiei, din ţară sau din străinătate. 

(3) Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă un titlu didactic superior ori cel puţin egal cu cel al 

postului scos la concurs sau, referitor la membrii din străinătate, aceștia din urmă, trebuie să 

îndeplinească standardele Academiei corespunzătoare postului scos la concurs, prevăzute în prezenta 

metodologie. 
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(4) Preşedintele comisiei de concurs poate fi unul din următorii: 

a) directorul departamentului (similar) în care se regăseşte postul; 

b) decanul sau prodecanul facultăţii în care se regăseşte postul; 

c) un membru al Consiliului departamentului, respectiv Consiliului facultăţii, delegat în acest scop 

prin votul consiliului respectiv. 

(5) În situaţii de excepţie preşedintele comisiei de concurs poate fi desemnată o altă persoană, care 

trebuie să aibă un titlu didactic superior ori cel puţin egal cu cel al postului scos la concurs sau, pentru 

membrii din străinătate, să îndeplinească standardele Academiei corespunzătoare postului scos la 

concurs, prevăzute în prezenta metodologie. 

(6) Înştiinţarea membrilor comisiilor de concurs se face de către secretariatul facultăţii/similar 

prin adresă, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea dispoziţiei de constituire a comisiilor de 

concurs. 

(7) În cazul în care un membru titular nu poate participa la lucrările comisiei, acesta este înlocuit 

de un membru supleant, numit după aceeaşi procedură ca şi membrii titulari. 

Art. 10  

(1) Pentru ocuparea unui post de conferenţiar universitar sau profesor universitar, cel puţin 3 membri 

titulari, precum şi un membru supleant din comisie trebuie să fie din afara Academiei, din ţară sau din 

străinătate. 

(2) În scopul exclusiv al participării în comisia de concurs, echivalarea titlurilor didactice ale 

membrilor din străinătate cu titlurile didactice din ţară, se face prin aprobarea de către Senatul 

Academiei a componenţei nominale a comisiei. 

       Art. 11  

    (1) Se consideră a fi implicate în procedura de concurs, persoanele care: 

a) participă în procesul de decizie referitor la numirea comisiei de concurs; 

b) sunt membri sau membri supleanţi ai comisiei de concurs; 

c) sunt implicaţi în decizii de evaluare profesională sau administrativă în cadrul concursului; 

d) sunt implicaţi în soluţionarea contestaţiilor. 

(2) Nu pot fi implicate în procedura de concurs persoane care: 

a) sunt soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai mulţi candidaţi; 

b) sunt angajate în aceeaşi instituţie cu un candidat care deţine o funcţie de conducere şi sunt 

subordonate ierarhic candidatului; 

c) sunt asociate cu un candidat în societăţi comerciale în care deţin, fiecare, părţi sociale care 

reprezintă cel puţin 10% din capitalul societăţii comerciale;   

d) sunt sau au fost remunerate prin proiecte de cercetare la care un candidat a avut calitatea de director 

de proiect, în ultimii 5 ani anteriori concursului; 

e) beneficiază ori au beneficiat în ultimii 5 ani anteriori concursului de servicii sau foloase de orice 

natură din partea unui candidat. 

Art.12  

     (1) Lucrările comisiei de concurs sunt conduse de preşedintele comisiei. 

(2) Deciziile comisiei de concurs sunt luate prin votul secret al membrilor, o decizie fiind validă numai 

dacă a întrunit votul a cel puţin 3 membri ai comisiei. 

 

Secţiunea a 4 – a 

Condiţiile necesare pentru înscrierea candidaţilor la concurs 

 

Art.13  

 (1) Condiţiile necesare pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea unei funcţii didactice sunt 

cumulative pentru fiecare funcţie în parte şi sunt cele prevăzute în anexele 1a – 4c la prezenta 

Metodologie. 

(2) Pentru funcţiile prevăzute a fi încadrate cu funcţionari publici cu statut special – poliţişti sau cu 

cadre militare, candidaţii trebuie să îndeplinească atât condiţiile prevăzute la alin. (1), cât şi 

următoarele condiţii: 
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a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul pe teritoriul României; 

b) să cunoască Limba Română - scris şi vorbit; 

c) să aibă vârsta minimă reglementată de lege şi capacitate deplină de exerciţiu; 

d) să aibă o stare de sănătate adecvată, fizică şi psihică, atestată prin certificat medical eliberat de 

unităţile sanitare/cabinete de psihologie abilitate; 

e) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează; 

f) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru 

săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

g) să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7ani; 

h) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; 

i) să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic; 

j) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate. 

(3) Pentru funcţiile prevăzute a fi încadrate cu personal contractual, candidaţii trebuie să 

îndeplinească atât condiţiile prevăzute la alin. (1), cât şi următoarelec ondiţii: 

a) să aibă cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul pe teritoriul României; 

b) să cunoască Limba Română - scris şivorbit; 

c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 

e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

g) să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiţiei, de fals ori a unor fapte decorupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

(4) Persoanele care au avut calitatea de poliţist/cadru militar pot participa la concurs dacă îndeplinesc 

condiţiile prevăzute la alin. (2), precum şi următoarele condiţii: 

a) nu le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art.69, alin.(1) lit. c), g), h), i), k) şi l) din Legea 

nr.360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; sau 

b) nu au fost trecute în rezervă în condiţiile art.85 lit. d), i), j), k) şi ale art.87 din Legea nr.80/1995 

privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Secţiunea a 5 – a 

Dosarul de concurs 

 

Art. 14  

 (1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic, candidatul întocmeşte un 

dosar care conţine cel puţin următoarele documente: 

a) cererea de înscriere la concurs, redactată conform modelului prevăzut în Anexa nr.4, semnată și 

datată de candidat; 

b) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic, 

cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică, redactată de către candidat pe 

maximum 10pagini; 

c) curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic (*.pdf sau similar); 

d) lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic (*.pdf sau similar); 

e) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor Academiei de prezentare la concurs, potrivit formatului 

standard prevăzut de prezenta metodologie. Fişa de verificare este completată, datată şi semnată de 

către candidat; 

f) documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia diplomei de doctor, certificată pentru 

conformitate cu originalul şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în 

România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia; 
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g) rezumatul tezei de doctorat, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, pe 

maximum o pagină, pentru fiecarelimbă; 

h) declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate 

prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii 

de incompatibilitate, redactată conform modelului prevăzut în Anexanr.5; 

i) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului, certificate pentru conformitate cu originalul; 

j) copia cărţii de identitate, sau, în cazul în care candidatul nu deține o carte de identitate, copia 

paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate 

ori paşaportului; 

k) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii ale documentelor care atestă  

schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui; 

l) maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate 

de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii. În cazul 

lucrărilor care nu sunt disponibile în format electronic acestea vor fi prezentate în formă scanată. 

(2) Pentru funcţiile prevăzute a fi încadrate cu funcţionari publici cu statut special – poliţişti sau cu 

cadre militare, dosarul va cuprinde, suplimentar, următoarele documente: 

a) copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de 

cerinţelepostului; 

b) copii certificate pentru conformitate ale următoarelor documente: certificatul de naştere al 

candidatului, certificatul de naștere al soţului/soţiei şi al fiecărui copil, certificatul de căsătorie, 

hotărârile judecătoreşti privind starea civilă; 

c) autobiografie şi tabel nominal cu rudele candidatului; 

d) cazier judiciar; 

e) caracterizare de la ultimul loc de muncă; 

f) 3 fotografii tipCI; 

g) 2 fotografii color 9/12; 

h) fişă medicală-tip, de încadrare în MAI / adeverinţă medicală din care să rezulte starea de sănătate, 

fizică şi psihică, adecvată exercitării funcţiei; 

i) declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de participare la concurs. 

(3) Dosarul de concurs întocmit în vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic al 

candidaţilor care au calitatea de funcţionar public cu statut special – poliţişti sau cadre militare active 

şi care sunt personal propriu al Academiei de Poliţie cu dosar de personal gestionat de structura de 

resurse umane a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, va cuprinde documentele prevăzute de 

art.14, alin.(1) şi alin.(2) lit. h) şi i) al Metodologiei pentru ocuparea posturilor didactice vacante la 

nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; 

(4) Documentele, înscrisurile şi fotografiile reglementate de art.14 alin.(2) lit.a) - g) din Metodologie 

se regăsesc în dosarul de personal gestionat de structura de resurse umane a Academiei. Realitatea 

existenţei acestora este certificată prin semnătura reprezentantului S.M.R.U.pe cererea de înscriere a 

candidatului. 

(5) Pentru funcţiile prevăzute a fi încadrate cu personal contractual, dosarul va cuprinde, suplimentar, 

următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

c) copiile certificate pentru conformitate cu originalul, ale documentelor care să ateste nivelul 

studiilor, efectuarea unor specializări, precum și îndeplinirea condiţiilor specifice; 

d) adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare 

abilitate; 

g) curriculumvitae; 

h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 

(6) Dosarul de concurs întocmit în vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic al 

candidaţilor care au calitatea de angajat personal contractual şi sunt personal propriu al Academiei de 
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Poliţie cu dosar de personal gestionat de structura de resurse umane a Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”, va cuprinde documentele prevăzute de art.14, alin.(1) şi alin.(3) lit. c), d), e), 

f) şi h) al Metodologiei pentru ocuparea posturilor didactice vacante la nivelul Academiei de Poliţie 

„Alexandru IoanCuza”; 

(7) Documentele şi înscrisurile reglementate de celelalte litere ale art.14 alin.(3) din Metodologie, se 

regăsesc fie în cuprinsul art.14 alin.(1) din Metodologie, fie în dosarul de personal gestionat de 

structura de resurse umane a Academiei. Realitatea existenţei acestora este certificată prin semnătura 

reprezentantului S.M.R.U. pe cererea de înscriere a candidatului 

Art. 15 

    (1) Curriculum vitae al candidatului trebuie să includă cel puţin: 

a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomeleobţinute; 

b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante; 

c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi 

grant-urile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau grant-uri, indicându-se pentru fiecare 

sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate; 

d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale 

candidatului. 

(2) Curriculum vitae poate include şi alte informaţii pe care candidatul le consideră relevante. 

Art. 16 

    Candidatul va depune o listă completă de lucrări care va fi structurată astfel: 

a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările 

profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte 

categorii de lucrări prevăzute de prezentularticol. 

b) teza sau tezele de doctorat; 

c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietateindustrială; 

d) cărţi şi capitole din cărţi; 

e) articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal; 

f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate; 

g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice. 

Art. 17  

(1) Pentru candidaţii la postul de conferenţiar universitar este suficient să se includă în dosarul de 

concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din ţară sau 

străinătate, exterioare Academiei, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la 

calităţile profesionale ale candidatului. 

(2) Pentru candidaţii la postul de profesor universitar este suficient să se includă în dosarul de concurs 

cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, 

exterioare Academiei, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile 

profesionale ale candidatului. 

(3) Scrisorile de recomandare vor fi depuse la dosar numai la solicitarea expresă a comisiei de 

concurs. 

(4) Prin excepţie, în cazul domeniilor ştiinţifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare 

pentru candidaţii la posturile de profesor universitar, pot proveni din partea unor personalităţi din 

domeniul respectiv din România, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la 

concurs. 

(5) La nivelul Academiei de Poliţie sunt considerate domenii ştiinţifice cu specific românesc, în 

conformitate cu Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, 

următoarele domenii şi specializări/programe de studiiuniversitare: 

a) domeniul fundamental „Ştiinţe sociale”, ramura de ştiinţe „Ştiinţe juridice”, domeniul de licenţă 

„Drept”, specializarea„Drept”; 

b) domeniul fundamental „Ştiinţe sociale”, ramura de ştiinţe „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine 

publică”, domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi 

siguranţăpublică”; 

c) domeniul fundamental „Ştiinţe inginereşti: Inginerie civilă și management: Inginerie civilă și 

management”, ramura de ştiinţe „Inginerie civilă”, domeniul de licenţă „Ingineria instalaţiilor”, 

specializarea „Instalaţii pentru construcţii -pompieri”; 

d) domeniul fundamental „Istorie şi studii culturale”, ramura de ştiinţe „Istorie”, domeniul de licenţă 
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„Istorie”, specializarea „Arhivistică. 

 

Secţiunea a 6 – a 

Înscrierea candidaţilor la concurs 

 

Art. 18  

(1) Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la sediul Academiei din Bucureşti, 

Aleea Privighetorilor, nr. 1A, Sector 1, cod poştal 014031 sau prin intermediul serviciilor poştale ori 

de curierat care permit confirmarea primirii. 

(2) Dosarul va fi adresat la S.M.R.U.  

(3) S.M.R.U. transmite dosarele de concurs Biroului Juridic în termen de 2 zile lucrătoare de la 

finalizarea perioadei de înscriere. 

(4) Biroul Juridic restituie S.M.R.U. dosarele de concurs în termen de 2 zile lucrătoare împreună cu 

avizul reglementat de art.20 alin.(1). 

Art. 19  

 (1) În vederea publicării pe pagina web a concursului (administrată de M.E.N). şi pe pagina principală 

a site-ului Academiei, S.M.R.U. transmite persoanei prevăzute la art.7 alin. (1) curriculum vitae şi fişa 

de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru fiecare dintre candidaţii înscrişi şi cu 

respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal. 

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se comunică cel mai târziu în termen de 3 zile lucrătoare 

 de la finalizarea perioadei de înscriere. 

Art. 20  

 (1) Îndeplinirea de către un candidat a condiţiilor legale de prezentare la concurs este certificată prin 

avizul Biroului Juridic al Academiei, pe baza verificării informaţiilor din fişa de verificare prevăzută la 

art. 14 alin. (1) lit. e) şi a celorlalte documente care constituie dosarul de concurs. 

(2) Avizul este comunicat candidatului de către S.M.R.U., prin adresă scrisă, în maxim 48 de ore de la 

emiterea sa, dar nu cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a concursului. 

Art. 21  

 (1) După avizare, structura de resurse umane a Academiei pune la dispoziţia comisiilor de concurs 

dosarele de concurs cel mai târziu în termen de 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a 

concursului. 

(2) Comisia de concurs invită candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, la susţinerea probelor de 

concurs. Invitaţia se transmite prin e-mail şi/sau telefonic. 

Art. 22  

Concursul se derulează în cel mult 45 de zile de la încheierea perioadei de înscriere. 

 

CAPITOLUL III 

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

Secţiunea 1 

Probele de concurs 

 

Art. 23  

 Concursul constă în evaluarea activităţii ştiinţifice şi a calităţilor didactice ale candidaţilor. 

 

Art. 24 - Comisia de concurs are obligaţia de a evalua candidatul din perspectiva următoarelor 

aspecte: 

a) relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului; 

b) capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători; 

c) competenţele didactice ale candidatului; 

d) capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către mediul economic sau 
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social ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice; 

e) capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în 

funcţie de specificul domeniului candidatului; 

f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare; 

g) experienţa profesională a candidatului în alte instituţii decât Academia. 

Art. 25  

(1) Concursul pentru ocuparea funcţiei de asistent universitar constă în evaluarea candidatului în 

cadrul a trei probe, după cum urmează: 

a) proba 1 – evaluarea performanţelor profesionale şi ştiinţifice în domeniul postului scos la 

concurs, pe baza documentelor depuse de candidat în dosarul de concurs; 

b) proba 2 – probă scrisă, constând în rezolvarea în scris a unor subiecte stabilite de comisia de 

concurs, din disciplinele aflate în structura postului. Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc 

în ziua susţinerii probei. 

c) proba 3 – probă practică, constând în conducerea unui seminar sau a unei şedinţe de lucrări 

practice/laborator cu studenţii, în prezenţa comisiei de concurs, sau numai în prezenţa comisiei 

de concurs, dacă în perioada desfăşurării probelor de concurs nu există activitate didactică. 

Tema pentru proba practică se stabileşte de comisie şi se comunică fiecărui candidat, cu 48 de 

ore înainte de susţinerea probei. 

(2) Durata probei scrise, respectiv a probei practice, nu va fi mai mare de 2ore. 

Art. 26  

Concursul pentru ocuparea funcţiei de lector universitar/şef de lucrări, respectiv pentru ocuparea 

funcţiei de conferenţiar universitar constă în evaluarea candidatului în cadrul a două probe, după cum 

urmează: 

a) proba 1 – evaluarea performanţelor profesionale şi ştiinţifice în domeniul postului scos la 

concurs, pe baza documentelor depuse de candidat în dosarul de concurs; 

b) proba 2 – prelegere didactică din tematica disciplinelor din structura postului, susţinută în 

faţa studenţilor în prezenţa comisiei de concurs, sau numai în prezenţa comisiei de concurs, 

dacă în perioada desfăşurării probelor de concurs nu există activitate didactică. Tema 

prelegerii se stabileşte de către comisie şi se anunţă candidatului cu 48 de ore înainte 

desusţinere. 

 

 

 

Art. 27  

Concursul pentru ocuparea funcţiei de profesor universitar constă în evaluarea candidatului în cadrul 

a două probe, după cum urmează: 

a) proba 1 – evaluarea performanţelor profesionale şi ştiinţifice în domeniul postului scos la 

concurs, pe baza documentelor depuse de candidat în dosarul de concurs; 

b) proba 2 – prelegere publică, susţinută în faţa comisiei de concurs, în care candidatul prezintă 

cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare în domeniul disciplinelor din structura 

postului şi planul de dezvoltare a carierei universitare. 

Art. 28  

Candidatul pentru ocuparea oricărui post didactic cu predare într-o limbă străină va susţine prelegerea 

didactică, în mod obligatoriu, în limba respectivă. 

Art. 29  

 Probele de concurs se înregistrează audio şi video, de către Biroul Informatică și Comunicaţii, la 

solicitarea în scris, a preşedintelui comisiei de concurs. 

 

Secţiunea a 2-a 

Stabilirea rezultatelor concursului 

 

Art. 30  

(1) Candidatul va fi evaluat la fiecare probă de concurs prin acordarea de note întregi de la 10 la 1, de 

către fiecare membru al comisiei, inclusiv preşedintele. 
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(2) Criteriile de evaluare şi baremele de notare pentru fiecare probă se stabilesc de către comisia de 

concurs şi se publică, în termen de 24 de ore de la finalizarea ultimei probe a concursului, pe site-ul 

Academiei. Publicarea se face de către compartimentul care gestionează site-ul Academiei, pe baza 

comunicării în scris, a comisiei de concurs. 

Art. 31  

(1) Aprecierea unei probe se face prin media aritmetică a notelor acordate, cu două zecimale, fără 

rotunjire. 

(2) O probă este promovată de către candidat dacă acesta a obţinut cel puţin media 8,00 şi nicio notă 

sub 7,00. 

(3) Candidatul care nu a promovat o probă de concurs, va fi declarat „Respins”. 

Art. 32  

    (1) Fiecare probă are pondere egală. 

(2) Rezultatul obţinut de către un candidat, se calculează prin însumarea mediilor de promovare la 

toate probele de concurs, urmată de împărţirea sumei astfel obţinute, la numărul de probe pe care le-a 

susţinut. 

Art. 33  
(1) Pentru fiecare post, pe baza rezultatelor obţinute de candidaţi, comisia de concurs decide ierarhia 

acestora şi nominalizează candidatul care a întrunit cele mai bune rezultate. Decizia se redactează 

conform modelului prevăzut în Anexa nr.7. 

(2) Preşedintele comisiei de concurs întocmeşte un raport asupra concursului, pe baza referatelor de 

apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de concurs şi cu respectarea ierarhiei candidaţilor 

decisă de comisie. Referatul de apreciere se redactează conform modelului prevăzut în Anexa nr. 6. 

(3) Raportul asupra concursului este aprobat prin decizie a comisiei de concurs şi este semnat de 

fiecare dintre membrii comisiei de concurs şi de către preşedintele comisiei. 

(4) Raportul asupra concursului şi decizia de aprobare se redactează conform modelului prevăzut în 

Anexa nr.8. 

Art. 34  

(1) Consiliul facultăţii/similar analizează respectarea procedurilor stabilite prin prezenta metodologie 

şi acordă sau nu avizul său raportului asupra concursului. Ierarhia candidaţilor stabilită de comisia de 

concurs nu poate fi modificată de consiliul facultăţii. 

(2) Senatul Academiei aprobă sau  respinge rezultatul concursului. Ierarhia candidaţilor stabilită de 

comisia de concurs nu poate fi modificată de senatul universitar. 

Art. 35  
     (1) Candidatul se poate retrage în orice moment al concursului. 

(2) Retragerea se face prin cerere adresată comisiei de concurs, înregistrată şi depusă la S.M.R.U. 

(3) Candidatului retras i se restituie documentele şi lucrările depuse la dosar cu excepţia cererilor de 

înscriere şi a cererii de retragere, care rămân la dosar şi se arhivează. 

Art. 36  

     Concursul poate fi reluat cu respectarea integrală a procedurii de concurs,dacă: 

a) postul scos la concurs nu a fost ocupat; 

b) candidatul care a câştigat concursul nu se prezintă pentru ocuparea lui în termenul comunicat de 

S.M.R.U. sau declară, în scris, că renunţă la postul respectiv; 

c) există o situație de incompatibilitate, conform legii. 

 

Secţiunea a 3-a 

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor 

 

Art. 37  
Rezultatul concursului se publică pe site-ul Academiei, în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea 

concursului, pe baza comunicării scrise, a comisiei de concurs, prin intermediul structurii ce 

gestionează site-ul Academiei. 

Art. 38  
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(1) Contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale. În situaţia în care un 

candidat deţine elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs, candidatul 

poate formula contestaţie în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului. 

(2) Contestaţia se formulează în scris, se înregistrează la S.M.R.U. şi se soluţionează în termen de 5 

zile lucrătoare de la depunere de către comisia de contestații. 

(3) Hotărârea comisiei prevăzute la alin. (2) este definitivă şi se publică pe site-ul Academiei, pe baza 

comunicării în scris, a  președintelui comisiei de contestații. 

 

CAPITOLUL IV 

NUMIREA PE POST ŞI ACORDAREA TITLURILOR DIDACTICE 

 

Art. 39  

(1) Senatul universitar analizează respectarea procedurilor stabilite prin metodologia 

 proprie a instituţiei de învăţământ superior şi aprobă sau nu raportul asupra examenului. 

(2)  În baza Hotărârii Senatului privind aprobarea rezultatelor concursului, S.M.R.U.  

elaborează decizia Rectorului de numire pe post şi acordare a titlului universitar  

candidatului declarat câştigător, începând cu semestrul următor desfăşurării concursului. 

 (3)Decizia de numire pe post şi de acordare a titlului universitar aferent de către Academie, împreună 

cu raportul de concurs, se trimit M.E.N. şi Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 

Certificatelor Universitare, de către S.M.R.U., în termen de 2 zile lucrătoare de la emitere. 

(4)În baza dispoziţiei prevăzute la alin.(1), S.M.R.U. emite dispoziţiile de încadrare şi/sau încheie 

contractele individuale de muncă, după caz, cu respectarea dispoziţiilor specifice M.A.I. 

Art. 40  
(1) În situaţia în care, în urma câştigării unui concurs de către un candidat, una sau mai multe persoane 

din Academie urmează să se afle într-o situaţie de incompatibilitate conform art. 295 alin. (4) din 

Legea nr. 1/2011, numirea pe post şi acordarea titlului universitar de către instituţia de învăţământ 

superior poate avea loc numai după soluţionarea situaţiei/situaţiilor de incompatibilitate. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazurile de incompatibilitate prevăzute de dispoziţiile normative 

care reglementează statutul socio-profesional special al diferitelor categoriide personal M.A.I., după 

caz. 

(3) Modalitatea de soluţionare a situaţiei de incompatibilitate se comunică M.E.N. în termen de 2 zile 

lucrătoare de la soluţionare. 

(4) În cazul în care situaţia de incompatibilitate nu este soluţionată, concursul poate fi reluat cu 

respectarea integrală a procedurii de concurs. 

CAPITOLUL V 

DISPOZIŢII FINALE și TRANZITORII 

 

 Art. 41  

(1) Standardele minime aferente Domeniului Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică se 

aplică și pentru posturile didactice ale Colegiului Național de Afaceri Interne. 

(2) Standardele minime pentru postul didactic de asistent universitar Domeniul Filologie se 

aplică atât la Facultatea de Poliție de Frontieră, cât și la Facultatea de Arhivistică. 

Art. 42  

Toate compartimentele Academiei au obligaţia de a transmite structurii cu atribuţii  

în  domeniu/comisiei de concurs datele necesare desfăşurării concursurilor, cu respectarea  

termenelor prevăzute de prezenta metodologie. 

               Art. 43  
     (1) Dosarele de concurs se arhivează în condiţiile legii. 
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(2) După încheierea concursului, pentru candidaţii câştigători se introduc în dosarele personale, în 

copie, documentele întocmite de comisia de concurs, precum şi cele întocmite de Consiliul facultăţii / 

similar şi Senatul Academiei. 

Art. 44  

 (1) S.M.R.U, întocmeşte anual, până cel târziu la data de 01 august, un raport cu privire la 

organizarea, desfăşurarea şi finalizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice în anul 

universitar încheiat. 

(2) Raportul prevăzut la alin. (1), se transmite de către S.M.R.U, spre notificare, M.E.N., Consiliului 

Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi Direcţiei Generale 

Management Resurse Umane din M.A.I, cel târziu până la data de 01 septembrie. 

Art. 45  

Nerespectarea prevederilor prezentei metodologii de către persoanele cu atribuţii în procedura de 

organizare şi desfăşurare a concursurilor constituie abatere disciplinară şi se sancţionează în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 sau ale altor prevederi legale, în funcţie de încadrarea 

faptei şi de statutul de personal al persoanei în cauză. 

Art. 46  

Prezenta Metodologie se publică pe site-ul Academiei. 

Art. 47  

Anexele 1 – 8 fac parte integrantă din prezenta metodologie. 

Art. 48  

Prezenta metodologie a fost dezbătută şi aprobată în şedinţa Senatului Academiei din data de 

26.10.2018. şi intră în vigoare la data aprobării. 

Art. 49  
În termen de 30 zile de la publicare, structurile Academiei cu atribuţii în domeniu 

emit/modifică documentele ce conţin norme incidente prezentei metodologii. 

Art. 50  

La data intrării în vigoare a prezentei metodologii, Metodologia pentru ocuparea posturilor 

didactice şi de cercetare vacante la nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, nr. 99668 

/16.03.2016, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. 
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Anexele 1 – 8, care fac parte integrantă din prezenta Metodologie pentru ocuparea posturilor 

didactice vacante la nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” sunt următoarele: 

 ANEXA 1.1: Standarde minime asistent universitar Ştiinţe militare, informaţii şi ordine 

publică. 

 ANEXA nr. 1.2: Standarde minime asistent universitar Ştiinţe juridice. 

 ANEXA nr. 1.3: Standarde minime asistent universitar Ştiinţe inginereşti: Inginerie civilă și 

management: Inginerie civilă și management. 

 ANEXA nr. 1.4: Standarde minime asistent universitar Istorie şi studii culturale. 

 ANEXA nr. 1.5: Standarde minime asistent universitar Filologie. 

 ANEXA nr. 1.6: Standarde minime lector universitar Ştiinţe militare, informaţii şi ordine 

publică. 

 ANEXA nr. 1.7: Standarde minime lector universitar Ştiinţe juridice. 

 ANEXA nr. 1.8: Standarde minime lector universitar Ştiinţe inginereşti: Inginerie civilă și 

management: Inginerie civilă și management. 

 ANEXA nr. 1.9: Standarde minime lector universitar Istorie şi studii culturale. 

 ANEXA nr. 1.10: Standarde minime lector universitar Filologie. 

 ANEXA nr. 1.11: Standarde minime lector universitar lector universitar Științe inginerești: 

Informatică 

 ANEXA nr. 2.1: Standarde minime conferenţiar/profesor universitar Ştiinţe militare, 

informaţii şi ordine publică. 

 ANEXA nr. 2.2: Standarde minime conferenţiar/profesor universitar Ştiinţe juridice. 

 ANEXA nr. 2.3: Standarde minime conferenţiar/profesor universitar Ştiinţe inginereşti: 

Inginerie civilă și management: Inginerie civilă și management. 

 ANEXA nr. 2.4: Standarde minime conferenţiar/profesor universitar Istorie şi studii culturale. 

 ANEXA nr. 2.5: Standarde minime conferenţiar/profesor universitar Filologie. 

 ANEXA nr. 3.1: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. 

I. Cuza” de prezentare la concurs pentru asistent universitar Ştiinţe militare, informaţii şi 

ordine publică. 

 ANEXA nr. 3.2: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. 

I. Cuza” de prezentare la concurs pentru asistent universitar Ştiinţe juridice. 

 ANEXA nr. 3.3: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. 

I. Cuza” de prezentare la concurs pentru asistent universitar Ştiinţe inginereşti: Inginerie civilă 

și management: Inginerie civilă și management. 

 ANEXA nr. 3.4: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. 

I. Cuza” de prezentare la concurs pentru asistent universitar Istorie şi studii culturale. 

 ANEXA nr. 3.5: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. 

I. Cuza” de prezentare la concurs pentru asistent universitar Filologie. 

 ANEXA nr. 3.6: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. 

I. Cuza” de prezentare la concurs pentru lector universitar Ştiinţe militare, informaţii şi ordine 

publică. 

 ANEXA nr. 3.7: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. 

I. Cuza” de prezentare la concurs pentru lector universitar Ştiinţe juridice. 

 ANEXA nr. 3.8: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. 

I. Cuza” de prezentare la concurs pentru universitar Ştiinţe inginereşti: Inginerie civilă și 

management: Inginerie civilă și management. 

 ANEXA nr. 3.9: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. 

I. Cuza” de prezentare la concurs pentru lector universitar Istorie şi studii culturale. 

 ANEXA nr. 3.10: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie 

„Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru lector universitar Filologie. 

 ANEXA nr. 3.11: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie 

„Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru conferenţiar universitar Ştiinţe militare, 

informaţii şi ordine publică. 

   ANEXA nr. 3.12: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. 

Cuza” de prezentare la concurs pentru conferenţiar universitar Ştiinţe juridice. 

 ANEXA nr. 3.13: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie 



 

Pagina 16 din 131 
 

„Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru conferenţiar universitar Ştiinţe inginereşti: 

Inginerie civilă și management: Inginerie civilă și management. 

 ANEXA nr. 3.14: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie 

„Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru conferenţiar universitar Istorie şi studii culturale. 

 ANEXA nr. 3.15: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie 

„Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru conferenţiar universitar Filologie. 

 ANEXA nr. 3.16: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie 

„Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru profesor universitar Ştiinţe militare, informaţii şi 

ordine publică. 

 ANEXA nr. 3.17: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie 

„Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru profesor universitar Ştiinţe juridice. 

 ANEXA nr. 3.18: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie 

„Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru profesor universitar Ştiinţe inginereşti: Inginerie 

civilă și management: Inginerie civilă și management. 

 ANEXA nr. 3.19: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie 

„Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru profesor universitar Istorie şi studii culturale. 

 ANEXA nr. 3.20: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie 

„Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru profesor universitar Filologie. 

 ANEXA nr. 4: Cerere de înscriere 

 ANEXA nr. 5: DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND SITUAŢIILE DE 

INCOMPATIBILITATE prevăzute de Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale,actualizată 

 ANEXA nr. 6: Referat deapreciere 

 ANEXA nr. 7: Decizia comisiei referitoare la rezultatul concursului 

 ANEXA nr. 8: Raport asupra concursului şi decizie de aprobare 
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CONŢINUTUL ANEXELOR 1-8 ESTE URMĂTORUL: 

 

 ANEXA 1.1: Standarde minime asistent universitar Ştiinţe militare, informaţii şi ordine 

publică: 

1. Deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului scos la concurs; 

2. Îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de asistent universitar 

angajat pe perioadă nedeterminată: 

 
a. să aibă specializarea atestată prin diplomă de licenţă, în concordanţă cu specificul disciplinei postului 

pentru care candidează;  
b. 2 (două) articole/studii publicate în reviste ştiinţifice cu prestigiu recunoscut sau volumele unor manifestări 

ştiinţifice, în domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică sau indexate în baze de date 

internaţionale. 

***NOTĂ:  

Este necesară îndeplinirea cumulativă a standardelor enumerate mai sus.  
Pentru domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, revistele cu prestigiu recunoscut şi bazele 

de date recunoscute sunt cele prevăzute de ordinele M.E.N. în vigoare privind aprobarea standardelor minimale 
necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de 
cercetare-dezvoltare pentru domeniile ştiinţifice menţionate. 
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 ANEXA nr. 1.2: Standarde minime asistent universitar Ştiinţe juridice: 

 

1. deţinerea diplomei de doctor în ramura de ştiinţă a postului scos la concurs sau într-o ramură înrudită; 

2. îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de asistent universitar 

angajat pe perioadă nedeterminată  

a. să aibă specializarea atestată prin diplomă de licenţă, în concordanţă cu specificul disciplinei postului 

pentru care candidează; 

b. publicarea, în calitate de autor sau coautor, a unui număr de 5 articole în reviste de specialitate naţionale 

sau internaţionale, în domeniul disciplinelor posturilor scoase la concurs/într-o ramură înrudită sau în 

volumele unor conferinţe ştiinţifice naţionale sau internaţionale; 

c. să obţină un punctaj de minim 30 de puncte, conform grilei de evaluare. 

 

***NOTĂ! Este necesară îndeplinirea cumulativă a standardelor enumerate mai sus. 

 

GRILĂ DE EVALUARE 

 

Nr. 

crt. 
Criteriu 

Punctaj 

acordat/ 

Criteriu 

Total punctaj/ 

criteriu 

1.  Publicarea tezei de doctorat la o editură recunoscută CNCS 10  

2.  Curs/tratat/monografie (capitol din acestea) publicat la o editură 

recunoscută CNCS 
10 

 
 

3.  Articol/studiu publicat în reviste cu prestigiu recunoscut
2
 sau 

indexate în baze de date internaţionale recunoscute 
5   

4.  Articol/studiu publicat în alte reviste de specialitate naţionale sau 

internaţionale 
3   

5.  Articol/studiu în volume ale unor conferinţe naţionale sau 

internaţionale publicate la edituri acreditate CNCS 
5   

6.  Membru în echipe de cercetare proiect/grant 4   

7.  Membru în asociaţii ştiinţifice sau profesionale  4   

8.  Membru în colective de redactare a unor publicaţii de specialitate 5   

9.  Membru în comisii de evaluare a studenţilor 4   

10.  Coordonare articole ale studenţilor la conferinţe destinate 

acestora 
3   

11.  Îndrumător de grupă studenţi 5  

12.  Membru în comisii de admitere/susţinere licenţă/disertaţie/an 

universitar 
 4  

    

TOTAL  

1 Pentru domeniile Ştiinţe juridice, respectiv Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, revistele cu prestigiu 

recunoscut şi bazele de date recunoscute sunt cele prevăzute de ordinele M.E.N. în vigoare privind aprobarea 

standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a 

gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare pentru domeniile ştiinţifice menţionate. 
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ANEXA nr. 1.3: Standarde minime asistent universitar Ştiinţe inginereşti: Inginerie civilă și management: 

Inginerie civilă și management: Inginerie civilă și management 

1. deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului scos la concurs; 

2. îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de asistent 

universitar angajat pe perioadă nedeterminată: 

a. să aibă specializarea atestată prin diplomă de licenţă în concordanţă cu structura disciplinelor 

din postul pentru care candidează; 

b. 2 articole publicate în reviste recunoscute, cu prestigiu național sau internațional ori în reviste 

indexate în baze de date naționale sau internaționale; 

***NOTĂ! Este necesară îndeplinirea cumulativă a standardelor enumerate mai sus. 
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 ANEXA nr. 1.4: Standarde minime asistent universitar Istorie şi studii culturale: 

1. deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului scos la concurs; 

2. îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de asistent 

universitar angajat pe perioadă nedeterminată: 

a. să aibă specializarea atestată prin diplomă de licenţă, în concordanţă cu specificul disciplinei 

postului pentru care candidează; 

b. 2 articole/ studii publicate în reviste ştiinţifice recunoscute, cu prestigiu naţional sau 

internaţional 

c. să obţină un punctaj de minim 40 de puncte, conform grilei de evaluare. 

 

GRILĂ DE EVALUARE 
 

 

 

 Criteriul Denumirea criteriului 
Standardul pentru asistent 

universitar 

 C1 Deţinerea diplomei de doctor Titlul de doctor 

 
C2 - C4 Suma punctajelor pentru indicatorii 

I2-I4 

40 

 

***NOTĂ! Este necesară îndeplinirea cumulativă a standardelor enumerate mai sus. 

Pentru domeniul Istorie şi studii culturale, revistele cu prestigiu recunoscut şi bazele de date 

recunoscute sunt cele prevăzute de ordinele M.E.N. în vigoare privind aprobarea standardelor minimale 

necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor 

profesionale de cercetare-dezvoltare pentru domeniile ştiinţifice menţionate. 

Pentru Istorie şi Studii culturale, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: 

 

 

 

Nr. Denumirea bazei de 

date 

Adresa web 

 
1 IPS 

Thomson&Reuters 

http://ip-science.thompsonreuters.com/cgi-

bin/jrnlst/joptions.cgi?PC=H 

 2 ERIHPLUS http://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus 

 3 Scopus www.scopus.com 

 4 EBSCO www.ebscohost.com 

 5 JSTOR www.jstor.org 

 6 ProQuest www.proquest.com 

 7 ProjectMuse http://muse.jhu.edu/ 

Nr. 

crt. 

Criteriu Evaluare 

cantitativă 

I1 Deţinerea diplomei de doctor Titlul de doctor 

I2 Studii şi articole în reviste din bazele de date recunoscute, sau clasificate 

CNCS categoriile A, B, C ori publicate în volume colective publicate la 

edituri cu prestigiu internaţional sau clasificate CNCS categoriile A, B. 

30/n 

I3 Studii şi articole în reviste ştiinţifice peer-review, în volume de studii  de 

profil, sau în volume ale unor conferinţe naţionale şi internaţionale;  

25/n 

I 4 Comunicare la o conferinţă organizată de un centru de cercetare, universitate 

sau de o societate academică din România sau din străinătate 

2/n 

http://ip-science.thompsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/joptions.cgi?PC=H
http://ip-science.thompsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/joptions.cgi?PC=H
http://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus
http://www.scopus.com/
http://www.ebscohost.com/
http://www.jstor.org/
http://www.proquest.com/
http://muse.jhu.edu/
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 8 CEEOL www.ceeol.com 

 9 Persee www.persee.fr 

 10 DOAJ https://doaj.org 

http://www.ceeol.com/
http://www.persee.fr/
https://doaj.org/
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 ANEXA nr. 1.5: Standarde minime asistent universitar Filologie: 

1. deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului scos la concurs; 

2. îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de asistent 

universitar angajat pe perioadă nedeterminată : 

a. să aibă specializarea atestată prin diplomă de licenţă, în concordanţă cu specificul disciplinei 

postului pentru care candidează; 

b. publicarea a minim 2 articole în reviste recunoscute, cu prestigiu naţional sau 

internaţional/reviste indexate în baze de date internaţionale/volume ale conferinţelor naţionale 

sau internaţionale publicate la edituri acreditate CNCS 

c. să obţină un punctaj de minim 20 de puncte, conform grilei de evaluare. 

***NOTĂ! Este necesară îndeplinirea cumulativă a standardelor enumerate mai sus. 

- Pentru domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, revistele cu prestigiu recunoscut şi 

bazele de date recunoscute sunt cele prevăzute de ordinele M.E.N. în vigoare privind aprobarea 

standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul 

superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare pentru domeniile ştiinţifice menţionate. 

 

GRILA DE EVALUARE 

 

Nr. 

crt. 
Criteriu 

Punctaj 

acordat/ 

Criteriu 

Total 

punctaj/ 

criteriu 

Număr 

minim 

realizări 

1. Deținerea diplomei de doctor DA/NU 

2. Articole publicate în reviste recunoscute, cu prestigiu 

naţional sau internaţional/reviste indexate în baze de 

date internaţionale/volume ale conferinţelor naţionale 

sau internaţionale publicate la edituri acreditate CNCS 

5
 

 

 

2 

3. Membru în echipe de cercetare proiect/grant 4   

4. Membru în asociaţii ştiinţifice sau profesionale 4   

5. Membru în comitetele de organizare/participări la 

conferințe științifice 
5  

 

6. Membru în colectivele de redacție ale revistelor 

științifice 
4   

 

7. Coordonare activități cu studenții/ articole ale 

studenţilor la conferinţe 

3 

 
 

 

8. Îndrumător de grupă studenţi 5   

PUNCTAJ TOTAL SECŢIUNEA C (minim 20 puncte)   

 

Notă: Pentru domeniul Filologie, revistele cu prestigiu recunoscut şi bazele de date recunoscute sunt cele 

prevăzute de ordinele M.E.N. în vigoare privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii 

pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-

dezvoltare pentru domeniile ştiinţifice menţionate. 
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ANEXA nr. 1.6: Standarde minime lector universitar Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică: 
1. Deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului scos la concurs;  
2. Îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de lector universitar 
angajat pe perioadă nedeterminată:  

a. să aibă specializarea atestată prin diplomă de licenţă, în concordanţă cu specificul disciplinei postului 
pentru care candidează;  

b. publicarea tezei de doctorat la o editură cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu recunoscut în domeniul 

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică; 

c. publicarea, în calitate de autor sau coautor, la edituri cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu recunoscut 

în domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, a cel puţin unei lucrări ştiinţifice cu conținut 

relevant în domeniul postului scoase la concurs/într-o ramură înrudită;  
d. să obţină un punctaj de minim 50 de puncte, conform grilei de evaluare. 

NOTĂ: 

Este necesară îndeplinirea cumulativă a standardelor enumerate mai sus. 
 
GRILĂ DE EVALUARE: 

Nr. 

crt. 

Criteriu Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Identificarea 

elementului 

pentru care 

se acordă 

punctajul 

Total 

punctaj 

(pe 

criteriu) 

Număr 

minim 

realizări 

1. Deţinerea diplomei de doctor DA/NU 

2. Publicarea tezei de doctorat la o editură cu 

prestigiu internaţional sau cu prestigiu 

recunoscut în domeniul Ştiinţe militare, 

informaţii şi ordine publică 

10   1 

3. Curs/tratat/monografie (capitol din acestea) 
publicat la o editură cu prestigiu internaţional 
sau cu prestigiu recunoscut în domeniul Ştiinţe 
militare, informaţii şi ordine publică 

10    1 

4. Articol/studiu publicat în reviste cu prestigiu 
recunoscut

2
sau indexate în baze de date 

internaţionale recunoscute 

5     

5. Articol/studiu în volume ale unor conferinţe 
naţionale sau internaţionale 

5     

6. Membru în echipe de cercetare proiect/grant 5     

7. Membru în colectivul de redacție al unor 

reviste cu prestigiu recunoscut
2
sau indexate 

în baze de date internaţionale recunoscute 

5     

8. Îndrumător de grupă studenţi 4     

9. Membru în asociații științifice sau 

profesionale 

4     

10. Membru în comisii de evaluare a studenţilor 3     

11. Membru în comisii de admitere/ licență 3     

 

PUNCTAJ TOTAL REALIZAT (minim 50 puncte) 
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ANEXA nr. 1.7: Standarde minime lector universitar Ştiinţe juridice: 

1. deţinerea diplomei de doctor în ramura de ştiinţă a postului scos la concurs sau într-o ramură înrudită; 

2. îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de lector universitar 

angajat pe perioadă nedeterminată  

a. să aibă specializarea atestată prin diplomă de licenţă, în concordanţă cu specificul disciplinei postului 

pentru care candidează; 

b. publicarea tezei de doctorat la o editură recunoscută naţional CNCS; 

c. publicarea, în calitate de autor sau coautor, la edituri recunoscute CNCS, categoria A sau B, a cel puţin 

unei lucrări ştiinţifice în domeniul disciplinelor posturilor scoase la concurs/într-o ramură înrudită; 

d. publicarea, în calitate de autor sau coautor, a unui număr de 10 articole în reviste de specialitate naţionale 

sau internaţionale, în domeniul disciplinelor posturilor scoase la concurs/într-o ramură înrudită sau în 

volumele unor conferinţe ştiinţifice naţionale sau internaţionale; 

e. să obţină un punctaj de minim 60 de puncte, conform grilei de evaluare. 

 

***NOTĂ! Este necesară îndeplinirea cumulativă a standardelor enumerate mai sus. 

 

GRILĂ DE EVALUARE 
 

Nr. 

crt. 
Criteriu 

Punctaj 

acordat/ 

Criteriu 

Total punctaj/ 

criteriu 

1.  Publicarea tezei de doctorat la o editură recunoscută CNCS 10  

2.  Curs/tratat/monografie (capitol din acestea) publicat la o 

editură recunoscută CNCS 
10 

 
 

3.  Articol/studiu publicat în reviste cu prestigiu recunoscut
2
 

sau indexate în baze de date internaţionale recunoscute 
5   

4.  Articol/studiu publicat în alte reviste de specialitate 

naţionale sau internaţionale 
3   

5.  Articol/studiu în volume ale unor conferinţe naţionale sau 

internaţionale publicate la edituri acreditate CNCS 
5   

6.  Membru în echipe de cercetare proiect/grant 4   

7.  Membru în asociaţii ştiinţifice sau profesionale  4   

8.  Membru în colective de redactare a unor publicaţii de 

specialitate 
5   

9.  Membru în comisii de evaluare a studenţilor 4   

10.  Coordonare articole ale studenţilor la conferinţe destinate 

acestora 
3   

11.  Îndrumător de grupă studenţi 5  

12.  Membru în comisii de admitere/susţinere 

licenţă/disertaţie/an universitar 
4  

13.  Membru în Consiliul Facultăţii 4  

14.  Membru în Senatul Universitar 5  

15.  Membru în colectivul de organizare a conferinţelor 

naţionale/cu participare internaţională 
5  

    

TOTAL  
1
 

2
 Pentru domeniile Ştiinţe juridice, respectiv Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, revistele cu prestigiu 

recunoscut şi bazele de date recunoscute sunt cele prevăzute de ordinele M.E.N. în vigoare privind aprobarea 

standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a 

gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare pentru domeniile ştiinţifice menţionate. 

 

 ANEXA nr. 1.8: Standarde minime lector universitar Ştiinţe inginereşti: Inginerie civilă și 

management 

1. deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului scos la concurs; 

2. îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de lector 

universitar angajat pe perioadă nedeterminată 
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a. să aibă specializarea atestată prin diplomă de licenţă în concordanţă cu structura disciplinelor 

din postul pentru carecandidează; 

b. să obţină un punctaj de minim 20 puncte, conform grilei de evaluare. 

***NOTĂ! Este necesară îndeplinirea cumulativă a standardelor enumerate mai sus. 

GRILA DE EVALUARE: 

Nr. 

crt. 

Criteriu Evaluare 

cantitati

vă 

(punctaj) 

Identificarea 

elementului 

pentru care se 

acordă punctajul 

Total 

punctaj 

(pe 

criteriu) 

A. ACTIVITATE DIDACTICĂ 

1. 
Curs (capitol de curs) publicat la editură 
recunoscută naţional CNCSIS 

5 
  

2. Introducerea de cursuri (teme noi de studiu) 5   

3. 
Publicarea de cursuri (capitole de curs) pe plan 
interrn sau pe site-ul web al Academiei 

4 
  

4. 
Publicare de îndrumătoare 

proiect/laborator/aplicaţie specifică, culegeri de 

probleme 

3 
  

5. 
Realizare de instalaţii experimentale/standuri de 

laborator 
5 

  

6. 
Utilizare soft educaţional pentru predare curs / 
aplicaţii / seminar / proiect / laborator 

3 
  

 

 

    

TOTAL CRITERIU A  

B. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

 

1. 

Monografie / capitol (tratat / capitol) publicat 

la editură recunoscută naţional (CNCSIS) sau 
Internaţional 

 

5 

  

2. 
Articol publicat în reviste de specialitate 
naţionale sau internaţionale – ISI 

5 
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3. 
Articol publicat în reviste de specialitate naţionale 
sau internaţionale (fără cotare ISI) 

4 
  

4. 
Articol publicat în volumele unor conferinţe 
naţionale sau internaţionale - ISI 

5 
  

5. 
Articol publicat în volumele unor conferinţe 
naţionale sau internaţionale (fără cotare ISI) 

4 
  

6. Brevete de invenţie, inovaţii 5   

 

7. 

Premii obţinute (pentru cărţi, articole, articole 

îndrumate ale unor studenţi, alte activităţi didactice 

şi de cercetare) 

 

5 

  

8. Proiecte/granturi câştigate prin competiţie 5   

9. Membru echipă cercetare proiect/grant 4   

10. 
Proiecte atribuite direct (M.A.I., colaborări firme 
etc.) 

4 
  

11. 
Rapoarte cercetare ştiinţifică din planul intern de 
Cercetare 

3 
  

TOTAL CRITERIU B  

C. RECUNOAŞTERE ŞTIINŢIFICĂ 

1. Membru în societăţi ştiinţifice şi profesionale 4   

2. 
Membru în colective de redacţie publicaţii de 
specialitate, referent ştiinţific 

5 
  

3. 
Membru în colective de evaluare didactică/ştiinţifică 
sau în comisii de specialitate 

4 
  

TOTAL CRITERIU C  

D. ACTIVITATE CU STUDENŢII 

1. 
Conducere cercuri/teme ştiinţifice studenţeşti, 
atragere studenţi în activitatea de cercetare 

5 
  

2. Îndrumare articole conferinţe studenţi 4   

3. Îndrumător de grupă 5   

TOTAL CRITERIU D  

E. ACTIVITATE ÎN DEPARTAMENT/FACULTATE 

1. Membru în comisii de admitere/susținere 

licență/disertație 

4   

2. 
Membru în Consiliul facultății iliul Facultății ltății  

4 
  

3. Membru în Senatul Universitar 5   

4. Membru în colectivul de organizare a conferinţelor 

cu participare internaţională 
5   

5. 
Şeful de departament poate să acorde maxim 5 
puncte (nr. întreg) pentru activităţile desfăşurate de 
cadrul didactic la nivelul departamentului 

0 – 5 
  

 

 

    

TOTAL CRITERIU E  
Total general A + B + C + D + E (minim 20 puncte)  
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 ANEXA nr. 1.9: Standarde minime lector universitar Istorie şi studii culturale: 

1. deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului scos la concurs; 

2. îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de lector 

universitar angajat pe perioadă nedeterminată: 

a. să aibă specializarea atestată prin diplomă de licenţă, în concordanţă cu specificul disciplinei 

postului pentru carecandidează; 

b. 3 articole publicate în reviste recunoscute, cu prestigiu naţional sau internaţional ori în reviste 

indexate în baze de date internaţionale 

c. să obţină un punctaj de minim 60 puncte, conform grilei de evaluare 

***NOTĂ! Este necesară îndeplinirea cumulativă a standardelor enumerate mai sus. 

 

Pentru domeniul Istorie şi studii culturale, revistele cu prestigiu recunoscut şi bazele de date 

recunoscute sunt cele prevăzute de ordinele M.E.N. în vigoare privind aprobarea standardelor minimale 

necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor 

profesionale de cercetare-dezvoltare pentru domeniile ştiinţifice menţionate. 

Pentru Istorie şi studii culturale – Istorie şi Studii culturale, bazele de date internaţionale 

recunoscute sunt următoarele: 

 

 

Nr. Denumirea bazei de 

date 

Adresa web 

 
1 IPS 

Thomson&Reuters 

http://ip-science.thompsonreuters.com/cgi-

bin/jrnlst/joptions.cgi?PC=H 

 2 ERIHPLUS http://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus 

 3 Scopus www.scopus.com 

 4 EBSCO www.ebscohost.com 

 5 JSTOR www.jstor.org 

 6 ProQuest www.proquest.com 

 7 ProjectMuse http://muse.jhu.edu/ 

 8 CEEOL www.ceeol.com 

 9 Persee www.persee.fr 

 10 DOAJ https://doaj.org 

 

GRILĂ DE EVALUARE  

 

Nr. crt. Criteriu Evaluare 

cantitativă 

I1 Deţinerea diplomei de doctor Titlul de 

doctor 

I 2 Carte de unic autor bazată pe teza de doctorat 35/n 

I3 Autor sau coautor de volum  publicat la o editură 

din România 

35/n 

I4 Studii şi articole în reviste din bazele de date 

recunoscute, sau clasificate CNCS categoriile A, 

B, C ori publicate în volume colective publicate la 

edituri cu prestigiu internaţional sau clasificate 

CNCS categoriile A, B. 

30/n 

I5 Studii şi articole în reviste ştiinţifice peer-review, 

în volume de studii de profil, sau în volume ale 

unor conferinţe naţionale şi internaţionale. 

25/n 

http://ip-science.thompsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/joptions.cgi?PC=H
http://ip-science.thompsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/joptions.cgi?PC=H
http://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus
http://www.scopus.com/
http://www.ebscohost.com/
http://www.jstor.org/
http://www.proquest.com/
http://muse.jhu.edu/
http://www.ceeol.com/
http://www.persee.fr/
https://doaj.org/
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 Criteriul Denumirea criteriului 
Standardul pentru lector  

universitar 

 C1 Deţinerea diplomei de doctor Titlul de doctor 

 
C2 – C6 Suma punctajelor pentru 

indicatorii I2-I4 

60 

 

I6 Comunicare la o conferinţă organizată de un centru 

de cercetare, universitate sau de o societate 

academică din România sau din străinătate 

2/n 
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 ANEXA nr. 1.10: Standarde minime lector universitar Filologie: 

1. deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului scos la concurs; 

2. îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de lector 

universitar angajat pe perioadă nedeterminată 

a. să aibă specializarea atestată prin diplomă de licenţă, în concordanţă cu specificul disciplinei 

postului pentru care candidează; 

b. publicarea tezei de doctorat la o editură recunoscută naţional CNCS; 

c. publicarea, în calitate de autor sau coautor, a unei lucrări științifice (curs/tratat/monografie/capitol din 

acestea) publicată la o editură recunoscută CNCS, în domeniul disciplinelor postului scos la 

concurs/într-o ramură înrudită; 

d. publicarea, în calitate de autor sau coautor, a cel puțin 5 articole publicate în reviste recunoscute, 

cu prestigiu naţional sau internaţional/reviste indexate în baze de date internaţionale/volume ale 

conferinţelor naţionale sau internaţionale publicate la edituri acreditate CNCS 

e. să obţină un punctaj de minim 50 de puncte, conform grilei de evaluare. 

***NOTĂ! Este necesară îndeplinirea cumulativă a standardelor enumerate mai sus. 

 

GRILA DE EVALUARE 

 

 

Nr. 

crt. 
Criteriu 

Punctaj 

acordat/ 

Criteriu 

Total 

punctaj/ 

criteriu 

Număr 

minim 

realizări 

1. Deținerea diplomei de doctor DA/NU  

2. Publicarea tezei de doctorat la o editură recunoscută 

CNCS 

 

10 
 

 

3. Curs/tratat/monografie (capitol din acestea) publicat la 

o editură recunoscută CNCS, în domeniul 

disciplinelor postului scos la 

concurs/într-o ramură înrudită; 

10  

 

1 

4. Articole publicate în reviste recunoscute, cu prestigiu 

naţional sau internaţional/reviste indexate în baze de 

date internaţionale/volume ale conferinţelor naţionale 

sau internaţionale publicate la edituri acreditate CNCS 

5 

 

5 

5. Membru în echipe de cercetare proiect/grant 4   

6. Membru în asociaţii ştiinţifice sau profesionale 4   

7. Membru în comitetele de organizare/participări la 

conferințe științifice 
5  

 

8. Membru în colectivele de redacție ale revistelor 

științifice 
4  

 

9. Coordonare activități cu studenții/ articole ale 

studenţilor la conferinţe 
3  

 

10. Îndrumător de grupă studenţi 5   

PUNCTAJ TOTAL SECŢIUNEA C (minim 50 puncte)   

 

Notă: Pentru domeniul Filologie, revistele cu prestigiu recunoscut şi bazele de date recunoscute sunt cele 

prevăzute de ordinele M.E.N. în vigoare privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii 

pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-

dezvoltare pentru domeniile ştiinţifice menţionate. 
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 ANEXA nr. 1.11: Standarde minime lector universitar Științe inginerești: INFORMATICĂ 

 

- Deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului scos la concurs; 

- Indeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de lector 

universitar angajat pe perioadă nedeterminată. 

 să aibă specializarea atestată prin diplomă de licenţă, în concordanţă cu specificul disciplinei 

postului pentru care candidează; 

 publicarea a minim 2 articole în reviste recunoscute, cu prestigiu naţional/internaţional sau 

reviste în indexate în baze de date internaţionale sau în volume ale conferinţelor naţionale/ 

internaţionale publicate la edituri acreditate CNCS 

 să obţină un punctaj de minim 60 de puncte, conform grilei de evaluare. 

Este necesară îndeplinirea cumulativă a standardelor enumerate mai sus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRILA DE EVALUARE: 
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Secţiunea C- Îndeplinirea standardelor minimale ale Academiei de Poliţie “Alexandru 

Ioan Cuza” 

 

Nr. crt. Criteriu Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total punctaj 

(pe criteriu) 

Nr. minim 

realizări 

Situația 

îndeplinirii 

standardului 

Sectiunea 1      

I1 Deținerea diplomei de 

doctor 

  Titlul de 

doctor 

 

 PUNCTAJ SECȚIUNEA 1    Îndeplinit/ 

Neîndeplinit 

Secțiunea 2      

I2 Publicarea tezei de doctorat la 

o editură recunoscută CNCS 

 35   

I3 Articol/studiu publicat în 

reviste ISI sau indexate în 

baze de date internaţionale 

recunoscute 

 30   

I4 Articol/studiu publicat în alte 

reviste de specialitate 

naţionale sau internaţionale 

 25 1  

I5 Articol/studiu în volume ale 

unor conferinţe naţionale sau 

internaţionale publicate la 

edituri acreditate CNCS 

 25 1  

I6 Comunicare la o conferinţă 

organizată de un centru de 

cercetare, universitate sau de o 

societate academică din 

România sau din străinătate 

 2   

I7 Membru în echipe de 

cercetare proiect/grant 

 4   

I8 Membru în asociaţii ştiinţifice 

sau profesionale 

 4   

I9 Membru în colective de 

redactare a unor publicaţii de 

specialitate 

 5   

 PUNCTAJ SECȚIUNEA 2 

(minim 60 puncte) 

   Îndeplinit/ 

Neîndeplinit 

 PUNCTAJ TOTAL : 

SECŢIUNEA 

1+SECŢIUNEA 2 (minim 60 

puncte) 

   Îndeplinit/ 

Neîndeplinit 
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ANEXA nr. 2.1: Standarde minime conferenţiar/profesor universitar Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică 

(conform OMENCȘ 6129/ 2016) 

Nr

. 

Cr

t. 

Domeni
ul 

activități
lor 

Tipul activităților Categorii și restricții 
Subcategor

ii/ 
Activități 

Indicatori/ 
Punctaj 

1
. 

A
ct

iv
it

at
ea

 d
id

ac
ti

că
 ș

i 
p

ro
fe

si
o

n
al

ă 
(A

1
) 

1.1. Cărți și capitol în cărți 

al căror conținut este 

relevant în domeniul 

Științe militare/Informații și 

ordine publică, publicate în 

edituri cu prestigiu 

recunoscut în domeniul 

Științe militare, informații 

și ordine publică, după 

obținerea titlului de doctor 

1.1.1.Cărți în calitate de autor 
- profesor minim 4 cărți,din 

care 3 unic autor; 

-  
- Conferențiar minim 3 
cărți,din care2 unic autor 

1.1.1.1. Cărți 
(internaționale) 

15 

1.1.1.2.Național
e 

10 

1.1.2.Cărți în calitate 
de coautor sau capitole 

1.1.2.1.Internați
onale 

15/n 

1.1.2.2.Național
e 

10/n 

1.2.Material 

didactic/Lucrări didactice 

al căror conținut este 

relevant în domeniul Științe 

militare, informații și ordine 

publică, după obținerea 

titlului de doctor. 

1.2.1.Tratate, monografii publicate în edituri cu 

prestigiu international sau cu prestigiu 

recunoscut în domeniul Științe militare, 

informații și ordine publică. 

Cursuri universitare, manuale didactice, 

legislație adnotată, îndrumare publicate în 

edituri cu prestigiu international sau cu prestigiu 

recunoscut în domeniul Științe militare, 

informații și ordine publică. 

- minimum 3 ca prim autor pentru Profesor/CS I 

- minimum 2 ca prim autor pentru 

Conferențiar/CS II 

10/n 

 

5/n 

1.2.2.Studii de specialitate, scenarii, exerciții și 

aplicații 
Profesor/CS I minimum 2, prim-autor 
Conferențiar/CSII, minimum1prim-autor 

5/n 

1.3.Coordonare de 

programe de studii 

universitare, organizare și 

coordonare 
programe de formare și 
dezvoltare continuă. 

 2 pe program 

1.4.Proiecte educaționale și 
de 
formare continuă 

1.4.1.Director/Responsabil/Membru 3/2/1 

2. 

A
ct

iv
it

at
ea

 d
e 

ce
rc

et
ar

e 

(A
2

) 

2.1.Articole al căror 

conținut este relevant în 

domeniul fundamental 

Științe militare, informații și 

ordine publică și care sunt 

publicate în reviste cotate 

ISI Thomson Reuters și în 

volumele unor manifestări 

științifice, indexate ISI 

Proceedings 

 10 

2.2.Articole/studii/ Minim 15 pentru profesor/CS I 1/n 
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rapoarte de cercetare al 

căror conținut este 

relevant în domeniul 

fundamental Științe 

militare, informații și ordine 

publică și care sunt 

publicate în reviste/buletine 

științifice cu prestigiu 

recunoscut sau în volumele 

unor manifestări științifice, 

în domeniul Științe militare, 

informații și ordine 
publică, sau indexate în 
baze de date 
internaționale 

Minim10 pentru conferențiar/CSII 1/n 

2.3.Proprietate intelectuală, 
brevete de invenție și inovație, 
etc. 
 

2.3.1 Internaționale 10 
2.3.2.Naționale 5 

   2.4.Granturi/proiecte prin 
Competiție 

2.4.1.Director/ 
Responsabil 

2.4.1.1.Internaționale 15/10 de grant 
2.4.1.2.Naționale 10/5 de grant 

2.4.2.Membru 
în echipă 

2.4.2.1.Internaționale 5 de grant 
2.4.2.2.Naționale 3 de grant 

3. 

R
ec

u
n

o
aș

te
re

a 
și
 i

m
p

ac
tu

l 
ac

ti
v
it

ăț
ii

 (
A

3
) 

3.1.Citări în reviste ISI și 
BDI 

3.1.1.ISI 2 pe citare 
3.1.2.BDI 1 pe citare 

3.2.Citări ale publicațiilor 

candidatului în cărți, 

capitole de cărți sau 

volume, publicate la edituri 

cuprestigiu științific 

recunoscut în domeniul 

Științe 

militare,informații și 

ordine publică 

 0,3 pe citare 

3.3.Prezentări/invitat în 

plenul unor manifestări 

științifice internaționale și 

naționale cu participare 

internațională sau 
profesor invitat 
(exclusiv ERASMUS) 

3.3.1.Internaționale 8 
3.3.2.Naționale 6 

3.4.Membru în colectivele 

de redacție sau comitetele 

științifice ale revistelor cu 

prestigiu științific recunoscut 

în domeniul Științe militare, 

informații și ordine publică și 

manifestărilor științifice, 

organizator de manifestări 

științifice/recenzor pentru 

reviste și manifestări științifice 

naționale și internaționale 

indexate ISI, indexate la o 
bază internațională 
recunoscută, sau 
neindexate 

3.4.1.ISI 10 
3.4.2.BDI 6 
3.4.3.Naționale și internaționale neindexate 4 

3.5.Experiența de 

management, analiză și 

Evaluare încercetare 

și/sau învățământ. 

3.5.1.Conducere 2/an 
3.5.2.Membru 1/an 

Criterii opționale 

3.6.Premii  3.6.1.Academia Română 10 
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3.6.2.ASS, AOSR și CNCS 8 
3.6.3.Premii internaționale 15 

3.6.4.Premii naționale în 
domeniu 

5 

3.7.Membru în academii, 

organizații,asociații 

profesionale de prestigiu, 

naționale și internaționale, 

apartenență la organizații din 

domeniul educației și 

cercetării 

3.7.1.Academia 
Română 

 10 

3.7.2.ASS, 
AOSR și 

academii de 

ramură 

 8 

3.7.3.Conducere, 
asociații 
profesionale 

3.7.3.1.Internaționale 8 
3.7.3.2.Naționale 6 

3.7.4.Asociații 
profesionale 

3.7.4.1.Internaționale 6 
3.7.4.2.Naționale 4 

3.7.5.Organizații în 
domeniul educației și 
cercetării 

3.7.5.1.Conducere 6 
3.7.5.2.Membru 4 
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Notă : 

Bazele de date internaționale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste și în 

volumele unor manifestări științifice, cu excepția articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute 

pe plan științific international precum (nelimitativ):Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, 

DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Referentivnal Jurnal, 

CEEOL, Copernicus, PROQEST,EBSCO. 

O publicație sau citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai 

favorabilă candidatului. 

Pentru edițiile a II-a și următoarele ale unei publicații se acordă jumătate din punctajul menționat, numai 

dacă este vorba de o ediție revizuită, adăugită șicompletată. 

Punctajul menționat la indicatorii 1.1.Cărți și capitole în cărți și 1.2.Material didactic/Lucrări didactice se 

acordă intergral numai dacă lucrarea este elaborată în calitate de autor unic. 

Pentru lucrările realizate în colectiv, dacă se poate stabili contribuția fiecărui autor, puctajul se acordă 

proportional cu contribuția respectivă; dacă nu se poate stabili contribuția fiecărui autor, punctajul menționat se 

va împărți la numărul de coautori. 

Pentru întocmirea fișei de punctaj a candidaților la obținerea atestatului de abilitare conducere doctorate se 

vor lua în considerare doar lucrările al căror conținut este relevant pentru domeniul de doctorat vizat. 

 

Candidații care doresc să obțină titlul didactic de conferențiar universitar sau professor universitar trebuie 

să fi publicat, obligatoriu, după obținerea gradului didactic de lector/conferențiar universitar, următoarele: o carte 

de unic autor, un curs universitar/manuale didactice/tratate/monografie în calitate de primautor, al căror conținut 

este relevant în domeniul Științe militare/Informații și ordine publică, publicate la edituri cu prestigiu recunoscut 

în domeniul Științe militare, informații și ordine publică. 

 

Formula de calcul a indicatorului de merit (A=A1+A2+A3) 

A=∑n1ik1i+∑n2ik2i+∑n3ik3i 

Unde : 

nPI- numărul de activități din categorie 

KPI- coeficient specific tipului și categoriei de activitate 

AI- suma activităților din categoria menționată 

 

3. Condiții minimale 

Nr. 

Crt. 

Categoria 

Domeniul de 

activitate 

Condiții 

conferențiar 

Condiții 

CS II 

Condiții 

profesor 

Condiții 

CS I 

Accesibilitate teze de 

doctorat 

 

1 

Activitatea 

didactică/profesională 
(A1) 

Minimum 

35 puncte 

Minimum 

15 puncte 

Minimum 

60 puncte 

Minimum 

30 puncte 

Minim 3 referate cu 

rezultatele cercetării 

științifice; 

6 articole/studii 

publicate, aferente 

domeniului pentru care 

sunt acreditate studiile 

universitare de doctorat 
și tezei de doctorat 

2 
Activitateade 
cercetare(A2) 

Minimum 
20 puncte 

Minimum 
40 puncte 

Minimum 
30 puncte 

Minimum 
60 puncte 

 

3 
Recunoașterea 

impactului activității 

(A3) 

 

Minimum 

5 puncte 

 

Minimum 

5 puncte 

 

Minimum 

10 puncte 

 

Minimum 

10 puncte 

TOTAL 
60 

puncte 
60 

puncte 
100 

Puncte 
100 

puncte 
 

 

Notă : 
 În funcție de nivelul candidatului (cadru didactic, cercetător),coeficienții A I pot avea diverse valori, 

inclusive 0. 
 Pentru cariera de cercetător științific sunt luate în considerare componente minimale de performanță 

științifică (A2) șirecunoașterea impactului activității(A3). 

Un articol, in extenso, în reviste cotate ISI Thomson Reuters, poate fi echivalat cu două articole publicate, 

în rezumat, în reviste cotate ISI sau cu trei articole in extenso, în reviste cu prestigiu științific recunoscut în 

domeniul Științe militare, informații și ordine publică. 
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 ANEXA nr. 2.2: Standarde minime conferenţiar/profesor universitar Ştiinţe juridice 

(conform OMENCȘ 6129/ 2016) 

 

1. Definiții, condiții și proceduri 

Cărțile (tratate, monografii, cursuri universitare, traduceri, teze de doctorat etc.) publicate la edituri din 

țară se iau în considerare numai dacă au apărut la edituri cu prestigiu recunoscut din România (categoria A2) sau la 

edituri din România acreditate de Consiliul Național al Cercetării Științifice (categoria B). 

Cărțile (tratate, monografii, cursuri universitare, traduceri, teze de doctorat etc.) publicate la edituri din 

străinătate se iau în considerare numai dacă au apărut la edituri internaționale de prestigiu (v. mai jos Lista 

limitativă 1), la edituri de prestigiu din străinătate (v. mai jos Lista exemplificativă 2) sau la edituri din străinătate 

cu peerreview. 

Nu se iau în considerare cărțile apărute la edituri (din țară sau din străinătate) din categoriile de mai sus, decât 

dacă sunt specializate în publicare de carte juridică. Cărțile apărute în colecțiile de profil juridic ale editurilor 

generaliste din categoriile de mai sus se iau în considerare numai dacă respectiva colecție numără cel puțin opt 

titluri apărute în cei cinci ani premergători apariției cărții candidatului. Nu sunt considerate edituri din străinătate 

cele din Republica Moldova. 

Lista 1 – Edituri internaționale de prestigiu 

Brill – http://www.brill.com 

C.H. Beck Verlag – http://www.beck.de 

Cambridge University Press – http://www.cambridge.org/us/academic 

Columbia University Press – https://cup.columbia.edu 

Dalloz – http://www.dalloz.fr 

Duke University Press – https://www.dukeupress.edu 

Duncker & Humblot Berlin – http://www.duncker-humblot.de 

Editions Bruylant – http://fr.bruylant.larciergroup.com și http://en.bruylant.larciergroup.com 

Economica Paris http://www.economica.fr 

Editions du Conseil de l’Europe/ Council of Europe Publishing – https://book.coe.int/eur/en/ 

Edward Elgar – http://www.e-elgar.com 

Eleven International Publishing – https://www.elevenpub.com/home 

Hart Publishing-Bloomsbury http://www.bloomsburyprofessional.com/uk/hart 

Intersentia – http://intersentia.com 

Vittorio Klostermann – http://www.klostermann.de 

Lextensoéditions (include LGDJ și Montchrestien) – http://www.lextenso-editions.fr 

LexisNexis (grupul RELX, fost Reed Elsevier) – http://www.lexisnexis.com/en-us/gateway.page 

Harvard University Press – http://www.hup.harvard.edu 

Manz – http://www.manz.at/home.html 

Nomos – http://www.nomos.de 

Palgrave-Macmillan – http://www.palgrave.com/gb/ 

Routledge – https://www.routledge.com 

Oxford University Press – http://global.oup.com/?cc=ro 

Presses Universitaires de France – https://www.puf.com 

Schulthess Zürich – https://www.schulthess.com/verlag 

Springer – http://www.springer.com/de 

Sweet&Maxwell – http://www.sweetandmaxwell.co.uk 

Taylor & Francis http://taylorandfrancis.com 

TMC Asser Press – http://www.asser.nl 

Wolters Kluwer – http://wolterskluwer.com (include și Carl Heymanns – http://www.carl-

heymanns.de/index.php?id=2) 

Yale University Press – http://yalebooks.com 

  

Lista 2 – Edituri de prestigiu din străinătate 

În această categorie intră editurile care întrunesc următoarele condiții: aplică o procedură clară 

de peerreview în vederea publicării (i.e. publicarea materialelor numai după aprobarea lor de către experți în 

domeniu, stabiliți de editură din propriul comitet științific sau dintre experții independenți); au vizibilitate și 

recunoaștere internațională, asigurată prin publicarea unor autori de referință, distribuție globală și prezența în 

biblioteci universitare și ale institutelor de cercetare de prestigiu; a unui sit internet care să prezinte aceste 

informații. Cu titlu exemplificativ, pot fi incluse în această categorie: 

Armand Colin – http://www.armand-colin.com/les-livres/thematique/economie-et-science-

politique/thematique/droit 

http://www.brill.com/
http://www.beck.de/
http://www.cambridge.org/us/academic
https://cup.columbia.edu/
http://www.dalloz.fr/
https://www.dukeupress.edu/
http://www.duncker-humblot.de/
http://fr.bruylant.larciergroup.com/
http://en.bruylant.larciergroup.com/
http://www.economica.fr/
https://book.coe.int/eur/en/
http://www.e-elgar.com/
https://www.elevenpub.com/home
http://www.bloomsburyprofessional.com/uk/hart
http://intersentia.com/
http://www.klostermann.de/
http://www.lextenso-editions.fr/
http://www.lexisnexis.com/en-us/gateway.page
http://www.hup.harvard.edu/
http://www.manz.at/home.html
http://www.nomos.de/
http://www.palgrave.com/gb/
https://www.routledge.com/
http://global.oup.com/?cc=ro
https://www.puf.com/
https://www.schulthess.com/verlag
http://www.springer.com/de
http://www.sweetandmaxwell.co.uk/
http://taylorandfrancis.com/
http://www.asser.nl/
http://wolterskluwer.com/
http://www.carl-heymanns.de/index.php?id=2
http://www.carl-heymanns.de/index.php?id=2
http://yalebooks.com/
http://www.armand-colin.com/les-livres/thematique/economie-et-science-politique/thematique/droit
http://www.armand-colin.com/les-livres/thematique/economie-et-science-politique/thematique/droit
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Aracne Editrice (Italia) – http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/ 

C.F.Mueller Verlag – http://www.cfmueller.de 

Editios Cujas – http://www.cujas.fr 

Editions Erès – http://www.editions-eres.com/nos-auteurs/49081/association-internationale-de-droit-penal 

Editions Gallimard – http://www.gallimard.fr 

Editions Pedone – http://www.pedone.info 

Editions du Seuil – seuil.com 

Europa Law Publishing – http://www.europalawpublishing.com/EN/home 

Giapichelli Editore – http://www.giappichelli.it/ 

Giuffrè Editore – http://www.giuffre.it 

Jovene Editore – http://jovene.it 

Marcial Pons (Spania) – http://www.marcialpons.es 

Mohr-Siebeck Verlag – https://www.mohr.de/en 

Presses Universitaires de Strasbourg – http://pus.unistra.fr 

Presses Universitaires de Grenoble – http://www.pug.fr/theme/5/Droit 

Simone Editore – http://www.simone.it 

Wiley – http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/index.html (include Blackwell) 

Wilson&Lafleur – http://www.wilsonlafleur.com/wilsonlafleur/Default.aspx 

 

Bazele de date internaționale recunoscute sunt următoarele: 

 

Nr. crt. 
Denumirea bazei de 

date 
Adresa web 

1. 
ISI Web of 

Knowledge 
www.webofknowledge.com 

2. Scopus www.scopus.com 

3. EBSCO www.ebscohost.com 

4. CEEOL www.ceeol.com 

5. Springer Link www. springerlink. com 

6. Science Direct www. sciencedirect.com 

7. West Law www.westlaw.com 

8. Francis www.csa.com 

9. Doctrinal www.doctrinal.fr 

10. Hein Online www.heinonline.org 

11. JSTOR www.jstor.org 

12. Lexis Nexis www. lexisnexis.com 

13. ProQuest www.proquest.com 

14. Persee www.persee.fr 

15. ERIH Plus dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus 

16. KVK www.kvk.bibliothek.kit.edu  

18. Worldcat www/worldcat.org 

  

– Prin reviste științifice de prestigiu în domeniul științelor juridice se înțeleg periodicele de specialitate 

din țară (acreditate) și din străinătate care au colegiu redacțional, procedură de selecție peerreview a materialelor 

primite la redacție, rezumate și cuvinte cheie într-o limbă de largă circulație internațională pentru toate studiile și 

articolele pe care le publică, site internet detaliind aspectele de mai sus, respectă frecvența de apariție declarată și 

sunt indexate în minimum două dintre bazele de date internaționale recunoscute. Nu sunt considerate reviste din 

străinătate cele din Republica Moldova. 

– O publicație sau o citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai 

favorabilă candidatului. 

– Pentru edițiile a doua și următoarele ale unei publicații se acordă jumătate din punctajul menționat în 

tabelul de mai jos (la indicatorul I.1 sau, după caz, I.2), însă numai dacă este vorba de o ediție revizuită, completată 

sau adăugită. 

– Citarea unui titlu raportat de candidat se punctează o singură dată, indiferent de câte ori este citată într-o 

carte, într-un studiu, articol, capitol de volum colectiv, o recenzie etc. aparținând cu necesitate altui autor. 

– Pentru publicații (cursuri universitare, tratate, monografii, articole, studii etc.), punctajul menționat în 

tabelul de mai jos (la indicatorii I 1-I 4) se acordă integral numai dacă lucrarea este elaborată în calitate de autor 

unic. Pentru lucrările realizate în colectiv, dacă se poate stabili contribuția fiecărui coautor, punctajul se acordă 

proporțional cu contribuția respectivă (spre exemplu, candidatul care are o contribuție de 60% la elaborarea unui 

http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/
http://www.cfmueller.de/
http://www.cujas.fr/
http://www.editions-eres.com/nos-auteurs/49081/association-internationale-de-droit-penal
http://www.gallimard.fr/
http://www.pedone.info/
http://seuil.com/
http://www.europalawpublishing.com/EN/home
http://www.giappichelli.it/
http://www.giuffre.it/
http://jovene.it/
http://www.marcialpons.es/
https://www.mohr.de/en
http://pus.unistra.fr/
http://www.pug.fr/theme/5/Droit
http://www.simone.it/
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/index.html
http://www.wilsonlafleur.com/wilsonlafleur/Default.aspx
http://www.webofknowledge/
http://www.scopus.com/
http://www.ebscohost.com/
http://www.ceeol.com/
http://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.csa.com/factsheets/
http://www.doctrinal.fr/
http://www.heinonline.org/
http://www.jstor.org/
http://www.lexisnexis.com/
http://www.proquest.com/
http://www.persee.fr/
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
http://kvk.bibliothek.kit.edu/?digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0
http://worldcat.org/
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curs universitar va primi 6 puncte din maximul de 10), iar dacă nu se poate stabili contribuția fiecărui coautor, 

punctajul menționat în tabelul de mai jos se va împărți la numărul de coautori (de exemplu, în cazul unui curs 

universitar elaborat sub forma unei opere indivizibile de către 2 coautori, fiecare coautor va primi 5 puncte din 

maximul de 10). 

– prin Tratat se înțelege o lucrare de amploare (minim 500 de pagini, corespunzând la 1.500.000 de 

caractere fără a număra spațiile), ce acoperă integral un domeniu sau subdomeniu al științelor juridice, analizând, 

de o manieră completă, informația obiectiv relevantă și accesibilă în dreptul intern și în dreptul comparat, 

conținând sinteze teoretice și practice utile și propunând soluții de lege ferenda temeinic argumentate. 

– prin Monografie se înțelege o lucrare de cercetare aprofundată inter- și intradisciplinară a unui subiect de 

actualitate teoretică și practică dintr-un domeniu al științelor juridice, rezultat al unei analize de drept intern, de 

drept comparat și a teoriilor emise, ale cărei concluzii să poată duce în mod real la progresul cunoașterii în materie. 

– prin Curs universitar se înțelege o lucrare care acoperă întreaga tematică a obiectului de studiu 

predat/vizat de candidat, astfel cum apare în curricula facultății, indiferent dacă materia respectivă este structurată 

într-un semestru sau în mai multe, menită a furniza viitorului jurist strict informația esențială asupra stadiului actual 

al legislației, practicii și literaturii de specialitate în materie, cu practicarea, acolo unde este cazul, metodei 

comparatiste. 

– Prin Practică sau/și Legislație comentată se înțeleg cărți în care practica sau/și legislația este abordată 

complex: analize teoretice și practice întemeiate pe observarea dreptului comparat, utilizând referiri și trimiteri 

bibliografice la legislația, practica și literatura de specialitate din țară și străinătate și propunând fundamentat 

soluții de lege lata și de lege ferenda. 

– Prin Traduceri de cărți se înțelege publicarea în țară, în condițiile menționate la Cărți, a transpunerilor în 

limba română a unor cărți cu tematică juridică apărute la edituri internaționale de prestigiu, la edituri de prestigiu 

din străinătate sau la edituri din străinătate cu peerreview, însoțite de un studiu introductiv în care se demonstrează 

importanța lucrării traduse pentru mediul juridic românesc, expune stadiul internațional și intern al problematicii 

tratate de aceasta, precizează detaliile concrete ale efectuării traducerii (bibliografie, metodă utilizată etc.). 

Traducerile unor cărți mai vechi de anul 1950 sunt punctate numai dacă vizează lucrări reeditate după acest an în 

editurile internaționale menționate mai sus. Se punctează și traducerile de cărți din limba română într-o limbă de 

circulație internațională, dacă respectă cumulativ toate condițiile și apare într-una din editurile internaționale 

menționate mai sus. 

– Prin Îndrumare practice se înțeleg adunări/grupări de practică sau/și legislație incidentă(-e) într-o 

tematică propusă, cu referiri și trimiteri bibliografice minimale, destinate uzului informativ al practicienilor sau/și 

al studenților în drept. 

– prin Conferință națională se înțelege o reuniune științifică organizată în țară, având o tematică prestabilită 

și un comitet de selecție științifică a comunicărilor. Prin Conferință internațională se înțelege o reuniune 

științifică organizată în țară/străinătate, desfășurată integral în limbă/limbi de largă circulație internațională, având 

o tematică științifică de interes internațional punctual prestabilită și un comitet internațional de selecție științifică a 

comunicărilor. 

– Prin grant de cercetare/contract direct de cercetare se înțelege orice proiect de cercetare științifică 

(derulat în echipă sau individual), în domeniul de specializare al candidatului, câștigat prin concurs organizat de 

autoritățile competente naționale sau internaționale (europene) (precum programele naționale gestionate de 

UEFISCDI, programele europene de tip POSDRU, Horizon 2020 ș.a.). Sunt recunoscute ca granturi/contracte de 

cercetare și cele obținute de la o instituție de învățământ superior juridic sau de cercetare juridică din străinătate 

(ex. stagii de cercetare ca research/fellow/responsabil sau membru într-o echipă de cercetare organizată și selectată, 

pe o temă din domeniul de specializare al candidatului, de o astfel de instituție). 

Se acordă următoarele punctaje: 

 

 Indicator 

  

Denumirea indicatorului 

  

Punctaj 

  
Elementul pentru care se acordă 

punctajul 

I 1 

Cărți publicate la edituri internaționale de prestigiu, la edituri de 

prestigiu din străinătate sau la edituri din țară cu prestigiu 

recunoscut în domeniul științelor juridice, după cum urmează*: 

Punctajul de mai jos se 

dublează dacă lucrarea a apărut 

într-o limbă de largă circulație 

la o editură internațională de 

prestigiu și se găsește în 

minimum zece biblioteci din 

catalogul desemnat de 

autoritatea națională de 

cercetare pentru criteriile de 

selecție la finanțare a 

proiectelor de cercetare 

– Tratate 10 
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– Monografii 8 

– Cursuri universitare 7 

– Practică și/sau Legislație comentată 5 

– Traduceri de cărți 5 

– Îndrumare practică 2 

*Cărți din categoriile de mai sus, publicate la alte 

edituri din străinătate cu peerreview internațional 

sau la edituri din România acreditate de Consiliul 

Național al Cercetării Științifice (categoria B) 

1/2 din punctajele 

de mai sus 

Pe carte 

  

I 2 

Articole/Studii care prezintă contribuții in 

extenso, publicate în reviste științifice de 

prestigiu în domeniul științelor juridice* 

1 Pe articol/studiu 

*Publicare în reviste străine într-o limbă de largă 

circulație internațională 
3 Pe articol/studiu 

I 3 

Capitole de carte, studii în volume colective sau 

în volume ale conferințelor care prezintă 

contribuții in extenso, publicate la edituri cu 

prestigiu recunoscut în domeniul științelor 

juridice* 

1 Pe publicație 

*Publicare în străinătate, într-o limbă de largă 

circulație internațională 
3 Pe articol/studiu 

I 4 

Traduceri în limba română de: articole/studii care 

prezintă contribuții in extenso, publicate în 

reviste științifice internaționale de prestigiu în 

domeniul științelor juridice; studii în volume 

colective internaționale sau în volume ale 

conferințelor internaționale care prezintă 

contribuții in extenso, publicate la edituri cu 

prestigiu recunoscut în domeniul științelor 

juridice 

0,5 Pe traducere 

I 5 
Director/Responsabil în granturi de cercetare sau 

contracte directe de cercetare internaționale 
10 Pe grant/contract 

I 6 
Membru în echipă în granturi de cercetare sau 

contracte directe de cercetare internaționale 
3 Pe grant/contract 

I 7 
Director/Responsabil în granturi de cercetare sau 

contracte directe de cercetare naționale 
5 Pe grant/contract 

I 8 
Membru în echipă în granturi de cercetare sau 

contracte directe de cercetare naționale 
2 Pe grant/contract 

I 9 

Citări ale publicațiilor candidatului în cărți, 

capitole de cărți sau volume, publicate la edituri 

românești cu prestigiu recunoscut în domeniul 

științelor juridice, precum și în reviste științifice 

românești de prestigiu în domeniul științelor 

juridice 

0,2 Pe citare 

I 10 

Citări ale publicațiilor candidatului în cărți, 

capitole de cărți sau volume, publicate la edituri 

cu prestigiu internațional, respectiv articole în 

reviste străine de prestigiu în domeniul științelor 

juridice 

0,4 Pe citare 

I 11 

Punctaj suplimentar: minimum douăzeci de citări 

ale unui articol/studiu al candidatului care 

prezintă contribuții in extenso, publicat în reviste 

științifice de prestigiu în domeniul științelor 

juridice* 

*Rută alternativă: minimum cinci citări ale unui 

articol/studiu al candidatului care prezintă 

contribuții in extenso, publicat în reviste 

științifice din străinătate de prestigiu în domeniul 

științelor juridice 

5 Pe articol/studiu 

I 12 Premii ale Academiei Române, ale celorlalte 1 Pe premiu 
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academii înființate prin lege, precum și ale 

Uniunii Juriștilor 

I 13 

Redactor al unei reviste editate sau în țară, de 

prestigiu în domeniul științelor juridice* 

*Se dublează punctajul, dacă revista este editată 

în străinătate, într-o limbă de largă circulație 

internațională. Se adaugă câte un punct 

suplimentar pentru fiecare trei ani consecutivi de 

vechime în funcția de redactor 

1 Pe titlu de revistă 

I 14 

Coordonator de volume publicate la edituri 

naționale cu prestigiu recunoscut în domeniul 

științelor juridice* 

*Punctajul se dublează pentru volumele publicate 

la edituri din străinătate (din categoriile 

menționate la Definiții) 

2 Pe volum coordonat 

I 15 

Membru în consiliul editorial al unei reviste 

științifice de prestigiu în domeniul științelor 

juridice* 

*Se dublează punctajul pentru revistele din 

străinătate 

0,5 Pe revistă 

I 16 

Organizator de conferințe naționale* 

*Se dublează punctajul pentru conferințe 

internaționale 
1 Pe conferință 

I17 

Participare la conferințe naționale în calitate de: 
*Punctajul se dublează pentru conferințele 

internaționale 

Keynotespeaker 2 
 

Speaker 1 
 

Moderator 0,5 
 

I 18 

Coordonarea unor programe de studii 

universitare* 

*Punctajul se dublează dacă programul este oferit 

în limbi de largă circulație internațională. 

Punctajul se triplează dacă programul este oferit 

în limbi de largă circulație internațională și timp 

de trei ani consecutivi jumătate din studenții 

înscriși în program sunt străini. 

1 Pe program de studii 

I 19 

Mobilități de predare în cadrul programelor de 

cooperare internațională (Erasmus, Fulbright, 

DAAD etc.) 

1 Pe mobilitate 

I 20 
Profesor asociat/visiting/cadru didactic 

universitar la o universitate din străinătate 
2/lună de misiune Pe universitate 

I 21 

Studii și perfecționare în străinătate: 
  

– master la o universitate din străinătate 1 Pe program de master 

– doctorat în străinătate sau în cotutelă cu o 

instituție din străinătate 
2 Pe doctorat 

– efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată 

de cel puțin o lună la o universitate din străinătate 
1/lună de stagiu Pe universitate 

I 22 

Participarea, în calitate de expert, la comisiile 

pentru elaborarea proiectelor unor acte 

normative* 

3 Pe proiect de act normativ 

*Constituție, coduri fundamentale 10 Pe proiect de act normativ 

Coduri specializate sau profesionale, alte acte 

normative 
2 Pe proiect de act normativ 

I 23 
Participarea la comisiile de concursuri sau/și 

examene organizate de profesiile juridice 
0,5 Pe comisie 

I 24 Redactarea de opinii științifice solicitate de 1 Pe opinie 
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autorități, instituții publice sau corpuri 

profesionale 

I 25 

Membru în comisiile pentru ocuparea posturilor 

didactice:   

– din învățământul juridic superior 0,2 Pe comisie 

– din învățământul preuniversitar 0,1 Pe comisie 

I 26 
Membru în comisiile de bacalaureat și în 

comisiile electorale 
0,1 Pe comisie 

I 27 
Referent de specialitate în comisiile pentru 

susținerea publică a tezelor de doctorat 
0,5 Pe comisie 

I 28 

Membru al Consiliului Național de Atestare a 

Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor 

Universitare, al Consiliului Național al Cercetării 

științifice, al consiliului sau comisiilor de 

specialitate ale Agenției Române de Asigurare a 

Calității în Învățământul Superior 

3 Pe consiliu/comisie 

 

2. Standarde minimale 

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ: 

Criteriul Denumirea criteriului 
Standardul pentru profesor universitar, 

cercetător științific gradul I 

Standardul pentru conferențiar 

universitar, cercetător științific 

gradul II 
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C1 Performanță de fond 

– teză de doctorat publicată la o editură 

din țară cu prestigiu recunoscut în 

domeniul științelor juridice*; 

*rută alternativă pentru tezele susținute 

înainte de 1 ian. 2015: publicare în 

format tipărit sau electronic, la editura 

IOSUD unde s-a susținut teza; 

– două comunicări în limbă străină de 

largă circulație internațională, susținute 

la congrese/conferințe organizate de o 

societate științifică internațională din 

specializarea candidatului și publicate în 

volumul ori pe situl congresului / în 

revista societății / în secțiunea specială a 

unei reviste internaționale de prestigiu 

(numai comunicări acceptate ca urmare 

a selecției operate / invitației adresate de 

un comitet științific și susținute efectiv, 

nu în regim de poster); 

– Director/Responsabil al unui grant de 

cercetare sau contract direct de 

cercetare* 

* Rute alternative: 

1. membru în echipele a două granturi 

de cercetare sau contracte directe de 

cercetare 

2. participarea în calitate de expert la 

comisiile pentru elaborarea proiectelor 

unor acte normative și în cadrul 

comisiilor, agențiilor, comitetelor sau 

grupurilor de lucru ale organizațiilor sau 

asociațiilor profesionale internaționale 

– pentru profesor universitar: un curs 

universitar pentru fiecare dintre 

obiectele de studiu aflate în structura 

postului, publicat după obținerea titlului 

de doctor, în calitate de autor unic sau 

de prim autor; 

– o monografie publicată după obținerea 

titlului de doctor, la edituri 

internaționale de prestigiu, la edituri de 

prestigiu din străinătate sau la edituri din 

țară cu prestigiu recunoscut în domeniul 

științelor juridice; 

– atestat de abilitare pentru conducere 

de doctorate. 

– teză de doctorat publicată la o 

editură din țară cu prestigiu 

recunoscut în domeniul științelor 

juridice* 

*rută alternativă: pentru tezele 

susținute înainte de 1 ian. 2015: 

publicare în format tipărit sau 

electronic, la editura IOSUD unde 

s-a susținut teza; 

– o comunicare într-o limbă străină 

de largă circulație internațională, 

susținută la un congres/conferință 

organizat(ă) de o societate 

științifică internațională din 

specializarea candidatului și 

publicată în volumul ori pe site-ul 

congresului / în revista societății / 

în secțiunea specială a unei reviste 

internaționale de prestigiu (numai 

comunicare acceptată ca urmare a 

selecției operate / invitației 

adresate de un comitet științific și 

susținută efectiv, nu în regim de 

poster); 

– Director/Responsabil al unui 

grant de cercetare sau contract 

*Rute alternative: 

1. membru în echipa unui în grant 

de cercetare sau a unui contract 

direct de cercetare 

2. participarea în calitate de expert 

la comisiile pentru elaborarea 

proiectelor unor acte normative și 

în cadrul comisiilor, agențiilor, 

comitetelor sau grupurilor de lucru 

ale organizațiilor sau asociațiilor 

profesionale internaționale 

– pentru conferențiar universitar: 

un curs universitar publicat, după 

obținerea titlului de doctor, în 

calitate de autor unic sau de prim 

autor. 

 

 

C2 

Numărul de 

articole/studii 

publicate în reviste 

de prestigiu în 

domeniul științelor 

juridice 

> = 15 > = 10 
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C3 

Numărul de 

articole/studii 

publicate în reviste, 

de prestigiu în 

domeniul științelor 

juridice, publicate 

după obținerea 

titlului de doctor 

> = 10 > = 4 

C4 

Suma punctajului 

pentru indicatorii  

I 1- I 8 

> = 65 > = 40 

C5 

Suma punctajului 

pentru indicatorii 

 I 9 – I 11 

> = 10 > = 6 

C6 

Suma punctajului 

pentru indicatorii 

 I 12 – I 28 

> = 25 > = 15 

C7 

Punctajul total (suma 

punctajului pentru 

indicatorii  

I 1 – I 28) 

> = 150 > = 100 

C8 

Punctajul total (suma 

punctajului pentru 

indicatorii I 1-I 28), 

realizat după 

obținerea titlului de 

doctor 

> = 100 > = 65 
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 ANEXA nr. 2.3: Standarde minime conferenţiar/profesor universitar Ştiinţe inginereşti: Inginerie 

civilă și management (conform OMENCȘ 6129/ 2016) 

 

1.   Structura activității candidatului 

 

Nr

. 

Cr

t. 

Domeniul 
activităților Tipulactivităților Categorii și restricții 

Subcategori
i/ 

Activități 

Indicatori/ 
Punctaj 

1. Activitatea 

didactică și 

profesional

ă (A1) 

1.1.Cărți,cursuri 

universitare și 

capitole în cărți de 

specialitate 

1.1.1.Cărți,cursuri 

universitare/capitole 

cu ajutor, pentru 

Profesor/CS I 

minimum 2, 

Conferențiar/CSII 
minimum 1 

1.1.1.1. 
Internaționale 

Nr.pagini/(2*nr.autori
) 

1.1.1.2.naționale Nr.pagini/(5*nr.autori
) 

1.1.2.Cărți,cursuri 

universitare/capitole 

de cărțica 
editor/coordonator 

1.1.2.1. internaționale Nr.pagini/(3*nr.autori
) 

1.1.2.2.naționale Nr.pagini/(7*nr.autori
) 

1.2.Coordonare de 

programe de studii, 

organizare și 

coordonare 

programe de 

formare continuă și 

proiecte 

educaționale (POS, 

Erasmus, Socrates, 
Leonardo, sa) 

Punctaj unic, egal cu 

unitatea, pentru 

fiecare activitate 

(maxim 10 

activitățipentru 

Profesor/CS I, 

maxim 5 

activitățipentru 

Conferențiar/CSII) 

 Maximum 10 

pentru Profesor/CS 

I, maxim 5 pentru 

Conferențiar/CSII 

2. Activitatea 

de cercetare 

(A2) 

2.1.Articole în 

reviste cotate* ISI 

Thomson Reuters și 

în volume indexate 

ISI Proceedings 

 

*Factorul de 

impact (FI) al 

revistei este cel din 

anul publicării 

articolului 

Minimum 8 articole 

pentru Profesor/CS I 

– dintre acestea 

minim 2 trebuie să 

fie în reviste cu FI>1 

și minim 2 în 
reviste cu FI>0,5 

 (25+20*FI)/nr.autori 

Minimum 5 articole 

pentru Conferențiar/CS 

II – dintre acestea 

minim 2 trebuie să fie 

în reviste 
cu FI>0,5 

 (23+20*FI)/nr.autori 

2.2.Articole* în 

reviste și volumele 

Minimum 12 
pentru 
Profesor/CSI 

 20/nr.de autori 
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unor manifestări 

științifice indexate în 

baze de date 

internaționale 

(BDI)** 

*Articolele 

indexate în ISI 

WOS care nu sunt 

luate în 

considerare la 

criteriul A2.1. pot 

fi echivalate cu 

articole BDI în 

forma 1 lucrare 

indexată în ISI 

Web of Science 

este echivalentă cu 

o lucrare indexată 

în baze de date 

internaționale. 

**Bazele de date 

considerate sunt : 

Scopus, Wiley, 

IEEE, 
Engineering Village, 
Proquest, EBSCO. 

Minimum 8pentru 
Conferențiar/CSII 

 20/nr.de autori 

2.3.Brevete de 
invențieînregistrate 
la OSIM sauWIPO 

 2.3.1.cotate ISI 50/nr.de autori 

 2.3.2.internaționale, 
necotate ISI 

35/nr.de autori 
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    2.3.3.naționale 25/nr.de autori 

2.4.Granturi/proiecte 
* câștigate prin 

competițiile ce 

finanțeazăactivități de 

cercetare 

*Prin grant/proiect de 

cercetare câștigat prin 

competițieseînțelegecă 

trebuie să fie atrase 

simultan fonduri pentru: 

cheltuieli depersonal, 

cheltuieli de capital, 

cheltuieli de logistică 

(obiecte de mică 

valoare și 

consumabile), deplasări 

șiregia 
Universității 

2.4.1.Director (pentru 

instituția coordonatoare)/ 

responsabil (pentru 

instituțiaparteneră)– 

Minim 2 pentru 

Profesor/CS I; Minimum 

1pentruConferen țiar/CS 
II 

2.4.1.1.internaționale 20*număr ani de 

desfășurare(dovediți 
prin contract) 

2.4.1.2.naționale 10*număr ani de 

desfășurare(dovediți 

prin contract) 

2.4.2.Membru în echipa 

de implementare a 

grantului 

2.4.2.1.internaționale 10*număr ani de 

desfășurare(dovediți 
prin contract) 

2.4.2.2.naționale 5*număr ani de 

desfășurare(dovediți 

prin contract) 

2.5.Responsabil de 

proiecte de 

cercetare/consultanță 

(fiecare proiect 

considerat la calculul 

punctajului trebuie să 

fie în valoare de minim 

50000 lei pentru 

instituția la 

care responsabilul 

era/este titular) 

  5/proiect (se 
dovedește 
prin contract) 

3. Recunoașterea 

și impactul 

activității (A3) 

3.1.Citări în reviste ISI 

și BDI și în volumele 

conferințelorISIși BDI 

(Nu se iau în 

considerare citările 

provenind din articole 

care au ca autor sau 

Minimum 15 citări 

pentru Profesor/CS I 

Minimum 8 citări 

pentru 

Conferențiar/CSII 

3.1.1.Articole în 
reviste cotate ISI 

10,0*FI/nr.autori 
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coautor candidatul 

(autocitările)) 

(FI este factorul de 

impact al revistei în 

care se citează 

publicația 
candidatului/ 
candidatei) 

3.1.2.Articole în 

volumele unor 

manifestăriștiințifice 
indexate ISI 

2,5/nr.autori 

3.1.3.Articole în 
reviste indexate BDI 

2,0/nr. autori 

3.1.4.Articole în 

volumele unor 

manifestăriștiințifice 

indexate BDI 

1,0 nr.autori 

3.2.Prezentăriinvitate în 

plenul unor 

manifestăriștiințifice 

naționale și 

internaționale (keynote-

speaker) și Profesor 

invitat pentruasusține 

module de 

curs/prelegeri 
(exclusiv ERASMUS) 

Punctaj unic pentru 

fiecare activitate 

(maximum 10 activități 

pentru Profesor/CS I, 

maximum 5 activități 

pentru Conferențiar/CS 

II) 

3.2.1.internaționale 10 

3.2.1.naționale 5 

3.3.Membru în 

colectivederedacție sau 

comitete științifice ale 

revistelor și 

manifestărilor 

științifice, organizator 

demanifestări 

Punctaje unice pentru 

fiecare categorie, ce se 

acordă numai dacă sunt 

îndeplinite următoarele 

cerințe minimale,astfel: 

3.3.1.-minimum 2 

colective de redacție și 
minimum 8 recenzii 

3.3.1.Membru în 
colective de redacție 
sau recenzor 
pentru reviste 
cotate ISI 

10 

3.3.2. Membru în 

colective 

deredacție 

sau recenzor 

pentru reviste 

indexateBDI 

6 
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Notă : 

*)bazele de date internaționale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste și în volumele unor manifestări științifice,cu excepția articolelor publicate în reviste 

cotate ISI,sunt cele recunoscute pe plan științific international precum(nelimitativ):Scopus,IEEE Xplore, Science Direct, EBSCO, PROQUEST, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, 

Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Google Scholar. 

 

 

 

 

 

 

  științifice; Recenzor 3.3.2.- minimum 2 3.3.3.Membru în 4 
pentru reviste și colective de redacție și Comitete științifice,  
manifestăriștiințifice minimum 8 recenzii organizator sau  

 3.3.3.- minimum 2 recenzor pentru  

 colective de redacție și Manifestări științifice  

 minimum 12 recenzii   

 Obs.Pentru reviste,   

 Comitete științifice și   

 Manifestări științifice   

 internaționale, valorile   

 minime specificate   

 anterior se împart la 2.   
3.4.Experiențade  3.4.1.Funcțiide 5*nr.de ani 
management conducere (rector,  
universitar sau de prorector, decan,  
cercetare prodecan, director  

 departament, director  

 școală doctorală,  

 director general,  

 director științific,  

 director adjunct, șef  

 secție, șef laborator)  

 3.4.2.Membru în 2*nr.de ani 

 organisme de  

 conducere (senat,  

 consiliul facultății,  

 consiliul științific)  
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Formula de calcul a indicatorului de  merit (A=A1+A2+A3)  

Formula de calcul a indicatorului de merit A=A1+A2+A3  

KPI- Indice specific tipului și categoriei de activitate 

 

3. Condiții minimale (A1) 

Nr. 

Crt

. 

Categori
a 

Domeniul de 

activitate 

Condiții 
conferenția
r 

CondițiiCSII Condițiiprofesor CondițiiCSI 

 

1 

Activitatea 
didactică/profesională 
(A1) 

Minimu

m 30 

puncte 

 

Fără restricții 
Minimum 

70 

puncte 

 

Fără restricții 

2 
Activitatea de 
cercetare 
(A2) 

Minimum 
180 puncte 

Minimum 220 
puncte 

Minimum 300 
puncte 

Minimum 380 
puncte 

 

3 

Recunoașterea 

impactului activității 
(A3) 

Minimu

m 40 

puncte 

Minimum 

30 

puncte 

Minimum 

80 

puncte 

Minimum 70 

puncte 

TOTA
L 

Minimum 250 Minimum 
250 

Minimum 450 Minimum 450 
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ANEXA nr. 2.4: Standarde minime conferenţiar/profesor universitar Istorie şi studii culturale – Istorie şi studii culturale: 

 În conformitate cu prevederile OMENCȘ nr. 6129/2016, Standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice de conferențiar 

universitar și profesor universitar, domeniul Istorie şi studii culturale sunt următoarele:  

 

1. Definiţii şi condiţii 

- Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul istoriei şi studiilor culturale, al altor ştiinţe umaniste sau sociale sau în domenii de graniţă cu acestea. 

- n reprezintă numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor. 

- O publicaţie se încadrează la un singur indicator, luându/se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului; 

- Publicarea cărții bazate pe teza de doctorat (carte de univ autor) reprezintă o condiție obligatorie pentru candidații la poziția de conferențiar sau profesor universitar, 

precum și pentru obținerea abilitării; în funcție de editura la care este publicată, cartea se va încadra la unul dintre indicatorii I1, I4 sau I6; 

- în categoria “carte publicată la o editură din străinătate” (de la indicatorii I1-I3) se încadrează orice carte/volum colectiv publicată/publicat într-o limbă de largă 

circulație internațională (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) la o editură cu prestigiu internațional în domeniul Artelor și Științelor Umaniste recunoscută de către 

CNCS; Ruta complementară: orice volum publicat într-o limbă de largă circulație internațională disponibil în cel puțin 15 biblioteci ale unor instituții de învățământ superior 

și/ sau de cercetare din state member ale Uniunii Europene sau din statele member ale OCDE, indexate în Kalsruhe Virtual Catalog sau Worldcat;  

- Recunoașterea/clasificarea unei edituri sau indexarea unei reviste este cea valabilă în anul publicării cărții sau articolulului menționate. 

- Pentru Istorie şi Studii culturale, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: 

 

 

 

Nr. Denumirea bazei de 

date 

Adresa web 

 
1 IPS 

Thomson&Reuters 

http://ip-science.thompsonreuters.com/cgi-

bin/jrnlst/joptions.cgi?PC=H 

 2 ERIHPLUS http://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus 

 3 Scopus www.scopus.com 

 4 EBSCO www.ebscohost.com 

 5 JSTOR www.jstor.org 

 6 ProQuest www.proquest.com 

 7 ProjectMuse http://muse.jhu.edu/ 

 8 CEEOL www.ceeol.com 

 9 Persee www.persee.fr 

http://ip-science.thompsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/joptions.cgi?PC=H
http://ip-science.thompsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/joptions.cgi?PC=H
http://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus
http://www.scopus.com/
http://www.ebscohost.com/
http://www.jstor.org/
http://www.proquest.com/
http://muse.jhu.edu/
http://www.ceeol.com/
http://www.persee.fr/
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 10 DOAJ https://doaj.org 

 

 

 

2. Punctaje 

Se acordă următoarele punctaje, pe activitate: 

 

 Categoria Indicatorul Denumirea indicatorului Punctaj 

 
CDI I1 Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură din 

străinătate 

100/n 

 

CDI I2 Coordonare de volum colectiv publicat la o editură din 

străinătate; traducere și îngrijire de text-sursă istorică 

publicată ca volum distinct la o editură din străinătate 

45/n 

 

CDI I3 Studii publicate în volume colective la edituri din 

străinătate; articole publicate în reviste din străinătate 

incluse în bazele de date recunoscute 

40/n 

 

CDI I4 Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură 

clasificată CNCS (lista A sau B) 

85/n 

 

CDI I5 Antologie/crestomaţie de texte; traducerea unei cărţi de 

specialitate; coordonare de volum colectiv la o editură 

clasificată CNCS (lista A sau B). 

 

35/n 

 

CDI I6 Carte cu caracter de monografie şi sinteză istorică, 

publicată la o editură din România, inclusă în cel puţin 15 

biblioteci universitare sau ale unor foruri academice de 

profil.  

50/n 

 
CDI I7 Ediţie critică la o operă fundamentală, cu n editori. 40/n 

 

CDI I8 Ediţie critică de documente (realizată prin recurgere la 

epigrafie sau paleografie). 

40 

(pentru fiecare 

editor) 

 

https://doaj.org/
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CDI I9 Antologie/crestomaţie de texte; Ediție de documente cu 

studiu 

introductiv; traducerea unei cărţi de specialitate; 

coordonare de volum colectiv - inclusă în cel puţin 15 

biblioteci universitare sau ale unor foruri academice de 

profil. 

25/n 

 

CDI I10 Studii în reviste din România incluse în bazele de date 

recunoscute sau clasificate CNCS ( categoriile A sau B), 

ori publicate în volume colective la edituri clasificate 

CNCS, categoriile A sau B. 

35/n 

 
CDI I11 Studii în reviste ştiinţifice peer review, în volume de 

studii cu referenţi ştiinţifici. 

18/n 

 

DID I12 Raport de cercetare arheologică publicat în Cronica 

Cercetărilor Arheologice din România sau în reviste de 

specialitate. 

Campanie etnografică de teren finalizată cu raport 

prezentat într-un for științific de specialitate și publicat. 

Realizarea unei expoziții, având texte istorice explicative, 

editate în broșură sau documentate prin alte materiale 

informatice 

15/n 

 DID I 13 Recenzie ştiinţifică într-o revistă academică 5 

 

RIA I 14 Lucrare cu caracter de manual universitar sau tratat. 40/n 

 
RIA I 15 Iniţierea/coordonarea unui program de studii universitare. 10 

 

RIA I 16 Conferinţă personală ca invitat într-o instituţie 

universitară sau de cercetare internaţională; keynote 

speaker la o conferinţă internaţională. Calitatea de visiting 

professor. 

15 
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RIA I 17 Comunicare la o conferinţă internaţională cu sistem de 

selecţie sau peer review; membru al colegiului de redacție 

al unor reviste de specialitate indexate în bazele de date 

internaţionale recunoscute sau reviste indexate CNCS A şi 

B; referent ştiinţific al unor edituri internaţionael sau al 

unei edituri clasificate CNCS A şi B; premii şi distincţii 

academice naţionale sau internaţionale. 

10/n 

 

RIA I 18 Comunicare la o conferinţă organizată de un centru de 

cercetare sau de o societate academică din România şi 

Rep. Moldova. 

3/n 

 
RIA I 19 Organizator al unor conferinţe sau paneluri la conferinţe 

internaţionale (inclusiv în România) 

7 

 
RIA I 20 

 

Organizator al unor conferinţe naţionale cu sistem de 

selecţie sau peer review. 

2 

 

RIA I 21 Coordonator într-un proiect de cercetare cu finanţare 

obţinută prin competiţie publică naţională sau 

internaţională (exclus POSDRU). 

NAT/INT 

15/20 

 

RIA I 22 Membru într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută 

prin competiţie publică naţională sau internaţională 

(exclus POSDRU). 

NAT/INT 

5/10 

 

RIA I 23 Realizarea unui Hirsch index de minim 3 pe platforma 

Google Academic (sau atașarea unei liste de cel puțin 70 

citări în lucrări de specialitate, exclus autocitările) 

20 

 

 

3. Standarde minimale 

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ: 

 

 Criteriul Denumirea criteriului 
Standardul pentru 

profesor universitar 

Standardul pentru 

conferenţiar 

universitar 
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C2 - CDI Suma punctajelor pentru 

indicatorii I1-I3 

120 60 

 
C3 - CDI 

 

Suma punctajelor pentru 

indicatorii I4 și I10 - I 11 

800 500 

 
C4 – RIA Suma punctajelor pentru 

indicatorii I 16-I 23  

170 100 

 
C5 – 

CDI,DID, 

RIA 

Punctajul total pentru 

indicatorii 

I1- I 23 

1600 1000 
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 ANEXA nr. 2.5: Standarde minime conferenţiar/profesor universitar Filologie (conform OMENCȘ 6129/ 2016) 

 

Domeniul 

activităţilor 
Indicatori Categorii (1) Subcategorii Punctaj 

Elementul 

pentru care se 

acordă 

punctajul 

1.  

Activitatea  

profesională 

și didactică  

 (A1) 

1.1. Cărţi şi 

capitole (2) în  

lucrări de 

specialitate, ediții. 

Se au în vedere 

lucrări publicate la 

edituri de prestigiu 

(a) din 

străinătate;(b) din 

țară.  

1.1.1. Carte (3) de autor unic, având la bază teza de doctorat.  30 p cartea 

1.1.2. Autor sau coautor (= autor de capitol(e) de: monografie, 

sinteză, volum de studii tematice, studiu lingvistic, filologic, de 

critică sau istorie literară, dicţionar ştiinţific, ediție critică 

filologică (text vechi, documente, traducerea și editarea critică a 

unui text scris într-o limbă veche).  

(a) 

autor/coautor 
40 p/20p 

Fiecare carte 

(b) 

autor/coautor 
30 p/15p 

Fiecare carte 

1.1.3. Coordonator/coautor la lucrări fundamentale sau de 

referinţă (dicţionare, atlase, enciclopedii, tratate) 

Ediţie critică filologică (text vechi, documente, traducerea şi 

editarea critică a unui text scris într-o limbă veche), publicată la o 

editură acreditată 

(a) 

autor/coautor 
30 p/20p 

Fiecare carte 

(b) 

autor/coautor 
25 p/15p 

Fiecare carte 

1.1.4. Editarea cu aparat științific a unei opera științifice sau 

literare (inclusive antologii) cu text(e) aparținând altui autor decât 

cel al ediției  

(a) 

autor/coautor 
25p/15 p 

Fiecare carte 

(b) 

autor/coautor 
20p/10p p 

Fiecare carte 

1.1.5. Editarea unor volume decurgând din lucrări ale unor 

simpozioane, colocvii, conferințe, congrese, workshopuri pe teme 

științifice, organizate în cadru institutional de către universități, 

Academia Română, institutele Academiei Române; editarea de 

volume collective și de numere tematice ale publicașțiilor de 

specialitate. 

(a) coordonator 

(editor)/coeditor 

 

20p/10p 

Fiecare volum 

(b) coordonator 

(editor)/coeditor 

 

10p/7p 

Fiecare volum 

1.2. Traduceri 1.2.1. Traducerea unei opere științifice sau beletristice din autori 

consacrați. 
autor/coautor 15 p/10p 

Fiecare carte 

1.2.2. Dotarea unei traduceri cu apparat critic (note bio-

bibliografice, note și comentarii). 
autor/coautor 15p/7p 

Fiecare carte 

1.3. Material 

didactic 

1.3.1. Curs sau manual universitar cu ISBN 
autor/coautor 20p/10p p 

Fiecare carte 
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1.4. Îndrumare Conducător de doctorat 
 10p 

Calitatea 

2.  

Activitatea de  

cercetare (A2) 

2.1. Articole, 

studii, recenzii 

2.1.1. publicate în reviste științifice indexate ISI/Thomson 

Reuters, Elsevier/Scopus, Ebsco; 

autor/coauthor 

de articol 
25p/15p 

Fiecare articol 

sau recenzie 

recenzie 10p  

2.1.2. publicate în reviste științifice indexate ERIH Plus sau 

indexate concomitant în cel puțin 3 BDI, altele decât cele de sub 

2.1.1. (se exclude Google Scholar/Academic); 

autor/coauthor 

de articol 
615p/7p 

Fiecare articol 

sau recenzie 

recenzie 5 p 

2.1.3. publicate în Analele/Buletinele/Anuarele 

universităților/Academiei, volume collective ocazionale, 

omagiale, in memoriam; în volume de comunicări prezentate la 

manifestări științifice interne și internaționale, cu comitete 

științifice: (a) în străinătate; (b) în țară 

(a)autor/coautor 

de articol 
15p/7p 

Fiecare articol 

sau recenzie 

(a) recenzie 5p 

(b)autor/coautor 

de articol 
10p/5p 

Fiecare articol 

sau recenzie 

(b) recenzie 5p 

2.1.4. Studii, eseuri, articole pe teme literare publicate în reviste 

de specialitate, neindexate, cu ISSN 
 2p 

Fiecare articol, 

până la un 

maximum de 

50 de p 

2.2. Activitate 

editorială 

2.2.1. Membru al unui colectiv de redacție, al unei reviste de 

specialitate cu peer review, din străinătate (a) sau din țară (b) 
(a)/(b) 15p/10p 

Fiecare 

atribuție 

2.2.2. Referent ştiinţific și coordinator de colecții la edituri sau 

reviste acreditate din străinătate (a) sau din țară (b) (a)/(b) 7p/5p 

Fiecare 

atribuție (nu 

fiecare referat) 

2.3. Granturi 

științifice 

2.3.1. Finanțate institutional, obținute prin competiție 

internațională sau națională, pe baza unui proiect de cercetare 

Director 30p Fiecare proiect 

Membru 15p Fiecare proiect 

2.3.2. Finanțate institutional, individuale, obținute prin 

competiție, pe baza unui proiect de cercetare 
Titular 10p 

Fiecare proiect 

2.4. Comunicări Prezentate la manifestări științifice (conferințe, congrese, 

simpozioane, colocvii, workshopuri etc.) cu comitete științifice 

sau sistem de selecție peer review, (a) în străinătate sau (b) în 

țară. 

(a)/(b) 4p/2p 

Fiecare 

comunicare 

3.  

Recunoaşterea 

şi impactul 

activităţii 

(A3) 

3.1. Traduceri Carte ştiinţifică de autor publicată în străinătate, după ce a fost 

deja publicată în România sau în R. Moldova  20p 
Fiecare carte 

3.2. Premii şi 

distincţii 

academice 

oferite de universităţi, institute de cercetare, academii, USR, 

asociaţii profesionale de nivel naţional  10p 

Fiecare premiu 

 3.3. Citări, 3.3.1. Citări și mențiuni bibliografice, cu excepția autocitărilor. O  2p Fiecare lucrare 
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mențiuni 

bibliografice, 

recenzări  

citare presupune menționarea explicită a numelui/a contribuției 

celui citat și este înregistrată o singură data, indiferent de numărul 

de ocurențe din lucrarea care citează. Lucrările în care se face 

citarea trebuie să aibă ISBN sau ISSN. 

în care este 

menționată o 

contribuție 

științifică a 

candidatului 

3.3.2. Recenzii în publicații cu ISBN sau ISSN 
 5p 

Fiecare 

recenzie 

3.4. Keynote 

speaker 

Conferințe în plenară la colocvii, simpozioane, conferinţe, 

congrese (a) internaționale/(b) naționale 
(a)/(b) 10p/5p 

Fiecare 

conferință 

3.5. Stagii în 

străinătate 

3.5.1. Stagiu de cercetare în străinătate (exclusiv Erasmus - staff 

mobility). 

minimum o 

lună 
5p 

Fiecare stagiu 

3.5.2. Visiting professor documentat ca atare, prin contract sau invitație. minimum o 

lună 
15p 

Fiecare stagiu 

3.6. Prezenţa în 

baze de date și în 

biblioteci din ţară 

şi străinătate 

3.7.1. Thomson Reuters/Web of Science Scopus, ProQuest 

Central, Ebsco, Wiley Online, CEEOL, JSTOR, Oxford Journals, 

Ulrichs, ISSN, ERIH (exclus Google Scholar/Academic); KVK, 

worldcat.org, lib.washington.edu, în cataloagele BCU București, 

Cluj, Iași, Timișoara, B.A.R.  

 2 p  

Fiecare 

prezență/lucrare 

până la un 

maximum de 

100p 

3.7. Participarea la  

comisii de experți 

De evaluare de proiecte, de susținere a tezei de doctorat sau de 

concurs pentru ocuparea unei funcții didactice sau în cercetare. 
 2 p 

Fiecare 

participare 

 

 

 

 

    Note: 

1) Responsabilitatea de a stabili concordanța dintre conținutul cerințelor și cel al realității – așa cum decurge aceasta din activitatea candidatului – revine comisiei de concurs. 

2) Indicatorul 1.1. se referă la capitol din lucrări de concepție unitară, în care autorii capitolelor au statutul de coautori ai cărții; se deosebește deci de indicatorul 2.1.3., infra, care 

vizează studii și articole cuprinse în volume colective ocazionale și în volume de comunicări perezentate la manifestări științifice. 

3) La subpunctele 1.1., 1.2. și 1.3., pentru lucrările reeditate se ia în considerare doar o singură ediție – cea indicate de autor. 

 

Notă: este obligatorie realizarea punctajului minim pentru fiecare set de criterii (domeniu de activitate A.1., A.2., A.3.). 

     

Condiţii minimale, punctaj 

Domeniul de activitate 
Profesor şi CS I, abilitare Conferenţiar şi CS II 

publicarea tezei de doctorat 

Activitatea didactică şi profesională A.1 minimum 200 puncte, din 

care minimum 90 obținute 

la categoriile A.1.1.1. – 

1.1.2. 

minimum 100 puncte, din 

care minimum 60 obținute 

la categoriile A.1.1.1. – 

1.1.2. 
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Activitatea de cercetare A.2 minimum 450 puncte minimum 300 puncte 

Recunoaşterea impactului activităţii A.3 minimum 200 puncte minimum 100 puncte 

Total: minimum 850 puncte minimum 500 puncte 
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 ANEXA nr. 3.1: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru asistent universitar 

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică: 

 

 

 
 

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.r
o 

 

Concurs pentru ocuparea postului de asistent universitar 

Facultatea … Departamentul … 

Poziţia …, Disciplinele … 

Domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

  

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs

 

Nume şi prenume candidat: … 

 

Secţiunea A - Studiile universitare de licenţă/masterat 

 
Nr. 
crt. 

Instituţia de învăţământ 
superior 

şi facultatea absolvită 

Domeniul Perioada 
Titlul 

acorda
t 

1.     

2.     

3.     

http://www.academiadepolitie.ro/
http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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Secţiunea B - Studiile universitare de doctorat 

 
Nr
. 
crt
. 

Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 
Titlul 

ştiinţific 
acordat 

1.     

2.     

 

Secţiunea C - Îndeplinirea standardelor minimale ale Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” 

 
Nr
. 
crt
. 

Criteri

u 

 Identificarea elementului 

pentru care se acordă 

punctajul 

Nr.mini

m 

realiză

ri 

1. Deţinerea diplomei de doctor DA/N

U 

 

 

2. 

Articole\studii publicate în reviste recunoscute, cu prestigiu naţional 

sau internaţional ori în reviste indexate în baze de date 

internaţionale 

  

2 

 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi obligatorii de prezentare la 

concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor prezentate în prezenta fişă de verificare. 

 

 

Data:…………… Semnătura: …………… 
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 ANEXA nr. 3.2: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru asistent universitar 

Ştiinţe juridice: 

 

 

 

 
 

Concurs pentru ocuparea postului de asistent universitar 

Facultatea … 

Departamentul … 

Poziţia …, Disciplinele … 

Domeniul Ştiinţe juridice 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

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.r
o 

 

 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 

 

 

Nume şi prenume candidat: … 

 

Secţiunea A - Studiile universitare de licenţă/masterat 

 
Nr. 
crt. 

Instituţia de învăţământ 
superior 

şi facultatea absolvită 

Domeniul Perioada 
Titlul 

acorda
t 

1.     

2.     

3.     

http://www.academiadepolitie.ro/
http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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Secţiunea B - Studiile universitare de doctorat 

 
Nr
. 
crt
. 

Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 
Titlul 

ştiinţific 
acordat 

1.     

2.     

 

Secţiunea C - Îndeplinirea standardelor minimale ale Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” 

 
Nr
. 
crt
. 

Criteri

u 

 Identificarea elementului 

pentru care se acordă 

punctajul 

Nr.minim realizări 

3. Deţinerea diplomei de doctor DA/NU  

 

4. 

Articole publicate în reviste recunoscute, cu prestigiu naţional sau 

internaţional ori în reviste indexate în baze de date internaţionale 

  

5 

 
Nr. 
crt
. 

Criteriu 
Punctaj acordat/ 

criteriu 
Total punctaj/ 

criteriu 

1 Publicarea tezei de doctorat la o editură recunoscută CNCS 10  
2 Curs/tratat/monografie (capitol din acestea) publicat la o editură 

recunoscută CNCS 
10   

3 Articol/studiu publicat în reviste cu prestigiu recunoscut2 sau 

indexate în baze de date internaţionale recunoscute 
5   

4 Articol/studiu publicat în alte reviste de specialitate naţionale sau 

internaţionale 
3   

5 Articol/studiu în volume ale unor conferinţe naţionale sau 

internaţionale publicate la edituri acreditate CNCS 
5   

6 Membru în echipe de cercetare proiect/grant 4   
7 Membru în asociaţii ştiinţifice sau profesionale  4   
8 Membru în colective de redactare a unor publicaţii de specialitate 5   
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9 Membru în comisii de evaluare a studenţilor 4   
10 Coordonare articole ale studenţilor la conferinţe destinate 

acestora 
3   

11 Îndrumător de grupă studenţi 5  
12 Membru în comisii de admitere/susţinere licenţă/disertaţie/an 

universitar 
4   

    

TOTAL  

1 Pentru domeniile Ştiinţe juridice, respectiv Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, revistele cu prestigiu recunoscut şi bazele de date recunoscute sunt cele prevăzute de 

ordinele M.E.N. în vigoare privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor 

profesionale de cercetare-dezvoltare pentru domeniile ştiinţifice menţionate. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi obligatorii de 

prezentare la concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor prezentate în prezenta fişă de 

verificare. 

 

 

Data:…………… Semnătura: …………… 
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 ANEXA nr. 3.3: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru asistent universitar 

Ştiinţe inginereşti: Inginerie civilă și management 

 

 

 
 

Concurs pentru ocuparea postului de asistent universitar 

Facultatea de Pompieri 

Departamentul de Inginerie şi Situaţii de Urgenţă 

Poziţia …, Disciplinele … 

Domeniul Ştiinţe 

inginereşti: Inginerie civilă 

și management: Inginerie 

civilă și management 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

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.r
o 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 

 

Nume şi prenume candidat: … 

Secţiunea A - Studiile universitare de licenţă/masterat 

 
Nr
. 
crt
. 

Instituţia de învăţământ 
superior şi facultatea 
absolvită 

Domeniu

l 

Perioada 
Titlul 

acorda
t 

1.     

2.     

3.     

Secţiunea B - Studiile universitare de doctorat 

 

http://www.academiadepolitie.ro/
http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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Nr
. 
crt
. 

Instituţia organizatoare de doctorat Domeniu

l 

Perioada 
Titlul 

ştiinţific 
acordat 

1.     

2.     
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Secţiunea C - Îndeplinirea standardelor minimale ale universităţii 

 
Nr
. 
crt
. 

Criteri

u 

Punctaj acordat/ 
criteriu 

Total 
punctaj/ 
criteriu 

1 Publicarea tezei de doctorat la o editură recunoscută CNCS 10  
2 Curs/tratat/monografie (capitol din acestea) publicat la o editură recunoscută CNCS 10   

3 
Articol/studiu publicat în reviste cu prestigiu recunoscut2 sau indexate în baze de date internaţionale 
Recunoscute 

5  
 

4 Articol/studiu publicat în alte reviste de specialitate naţionale sau internaţionale 3   

5 
Articol/studiu în volume ale unor conferinţe naţionale sau internaţionale publicate la edituri acreditate 
CNCS 

5  
 

6 Membru în echipe de cercetare proiect/grant 4   

7 Membru în asociaţii ştiinţifice sau profesionale 4   
8 Membru   în   colective   de   redactare   a unor publicaţii de specialitate 5   
9 Membru în comisii de evaluare a studenţilor 4   

10 Coordonare articole ale studenţilor la conferinţe destinate acestora 3   
11 Îndrumător de grupă studenţi 5  

12 Membru în comisii de admitere/susţinere licenţă/disertaţie/an 5   
TOTAL  

 

 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi obligatorii de 

prezentare la concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor prezentate în prezenta fişă de 

verificare. 

 

 

Data:……………      Semnătura: …………… 
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 ANEXA nr. 3.4: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru asistent universitar 

Istorie şi studii culturale: 

 

 

 

 
 

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.r
o 

 

Concurs pentru ocuparea postului de asistent universitar 

Facultatea … Departamentul … 

Poziţia …, Disciplinele …  

Domeniul : Istorie şi studii culturale 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 

 

Nume şi prenume candidat: … 

 

Secţiunea A - Studiile universitare de licenţă/masterat 

 
Nr
. 
crt
. 

Instituţia de învăţământ 
superior şi facultatea absolvită Domeniul Perioada 

Titlul 
acorda

t 

1.     

2.     

3.     

http://www.academiadepolitie.ro/
http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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Secţiunea B - Studiile universitare de doctorat 

 
Nr
. 
crt
. 

Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 
Titlul 

ştiinţific 
acordat 

1.     

2.     

 

Secţiunea C - Îndeplinirea standardelor minimale ale Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” 

 

 

Nr

. 

crt

. 

 

Criteri

u 

Evaluar

e 

cantitati

vă 

(punctaj

) 

Total 

punct

aj 

(pe criteriu) 

 

Nr. 

minim 

realizăr

i 

 

Situaţia 

îndeplinirii 

standardului 

Sectiunea 1      

I1 Deţinerea diplomei de doctor   Titlul de 
doctor 

 

 PUNCTAJ SECŢIUNEA 1    Îndeplinit/neîndeplinit 

Sectiunea 2      

I2 Studii şi articole în reviste din bazele de date 

recunoscute, sau clasificate CNCS categoriile A, B, 

C ori publicate în volume colective publicate la 

edituri cu prestigiu 
internaţional sau clasificate CNCS categoriile A, B. 

30/n  1  

I3 Studii şi articole în reviste ştiinţifice peer-review, în 

volume de studii de profil, sau în volume ale unor 

conferinţe naţionale şi internaţionale. 

25/n  1  

I 4 Comunicare la o conferinţă organizată de un centru 

de cercetare, universitate sau de o societate 

academică din 

2/n    



Pagina 69 din 131 
 

România sau din străinătate 

 PUNCTAJ SECŢIUNEA 2 (minim 40)    Îndeplinit/neîndeplinit 

PUNCTAJ TOTAL : SECŢIUNEA 1+SECŢIUNEA 2 (minim 40 puncte) Îndeplinit/neîndeplinit 

 

 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi obligatorii de 

prezentare la concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor prezentate în prezenta 

fişă de verificare. 

 

 

Data:…………… Semnătura: …………… 
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 ANEXA nr. 3.5: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru asistent universitar 

Filologie: 

 

 

                         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 

   
 

Concurs pentru ocuparea postului de asistent universitar 

Facultatea … Departamentul … 

Poziţia …, Disciplinele … Domeniul Filologie 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 
 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 

 

 

Nume şi prenume candidat: … 

 

Secţiunea A - Studiile universitare de licenţă/masterat 

 
Nr
. 
crt
. 

Instituţia de învăţământ 
superior şi facultatea 
absolvită 

Domeniul Perioada 
Titlul 

acorda
t 

1.     

2.     

3.     

 

Secţiunea B - Studiile universitare de doctorat 

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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Nr
. 
crt
. 

Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 
Titlul 

ştiinţific 
acordat 

1.     

2.     



Pagina 72 din 131 
 

Secţiunea C - Îndeplinirea standardelor minimale ale universităţii 

 

Nr

. 

crt

. 

 

Criteri

u 

Evaluar
e 

cantitati
vă 

(punctaj
) 

Identificarea elementului 

pentru care se acordă 

punctajul 

Total 

punct

aj 
(pe 

criteriu) 

Nr.mini

m 

realiză

ri 

1. Deţinerea diplomei de doctor DA/N
U 

2. Articole publicate în reviste recunoscute, cu prestigiu naţional 

sau internaţional/reviste indexate în baze de date 

internaţionale/volume ale conferinţelor naţionale sau 

internaţionale publicate la edituri acreditate CNCS 

5  
Articole publicate în reviste recunoscute, cu 

prestigiu naţional sau internaţional/reviste 

indexate în baze de date internaţionale/volume 

ale conferinţelor naţionale sau internaţionale 

publicate la edituri acreditate CNCS 

 1 

 

3. 
Membru în echipe de cercetare proiect/grant 4 Membru în echipe de cercetare proiect/grant   

1 

4. Membru în asociaţii ştiinţifice sau profesionale 4  Membru în asociaţii ştiinţifice sau profesionale  
- 

5. Membru în comitetele de organizare/participări la conferințe 

științifice  
5 Membru în comitetele de organizare/participări la 

conferințe științifice  

 
- 

6. Membru în colectivele de redacție ale revistelor științifice 4  Membru în colectivele de redacție ale revistelor 

științifice 

 
- 

7. Coordonare activități cu studenții/ articole ale studenţilor la 

conferinţe  
3 Coordonare activități cu studenții/ articole ale 

studenţilor la conferinţe  

 - 

8. Îndrumător de grupă studenţi 5 Îndrumător de grupă studenţi  - 

PUNCTAJ TOTAL SECŢIUNEA C (minim 20 

puncte) 

  

 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi obligatorii de prezentare la 

concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor prezentate în prezenta fişă de verificare. 

 

Data:…………… Semnătura: …………… 
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 ANEXA nr. 3.6: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru lector universitar 

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică: 

 

 

 
 

Concurs pentru ocuparea postului de lector universitar 

Facultatea … 

Departamentul … 

Poziţia …, Disciplinele … 

Domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

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.r
o 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 

 

 

Nume şi prenume candidat: … 

 

Secţiunea A - Studiile universitare de licenţă/masterat 

 
Nr
. 
crt
. 

Instituţia de învăţământ 
superior şi facultatea 
absolvită 

Domeniul Perioada 
Titlul 

acorda
t 

1.     

2.     

3.     

 

Secţiunea B - Studiile universitare de doctorat 

 

http://www.academiadepolitie.ro/
http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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Nr
. 
crt
. 

Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 
Titlul 

ştiinţific 
acordat 

1.     

2.     
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Secţiunea C - Îndeplinirea standardelor minimale ale universităţii 

 

 

Nr. 

crt. 

Criteriu Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Identificarea elementului pentru care se acordă 

punctajul 

Total 

punctaj 

(pe 

criteriu) 

Număr 

minim 

realizări 

1. Deţinerea diplomei de doctor DA/NU 

2. Publicarea  tezei  de  doctorat  la  o  editură cu prestigiu internaţional 

sau cu prestigiu recunoscut în domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi 

ordine publică 

10   1 

3. Curs/tratat/monografie (capitol din acestea) publicat la o editură cu 
prestigiu internaţional sau cu prestigiu recunoscut în domeniul Ştiinţe 
militare, informaţii şi ordine publică 

10    1 

4. Articol/studiu   publicat   în   reviste   cu prestigiu recunoscut
2
sau 

indexate în baze de date internaţionale recunoscute 
5     

5. Articol/studiu în volume ale unor conferinţe naţionale sau 
internaţionale 

5     

6. Membru în echipe de cercetare proiect/grant 5     

7. Membru în colectivul de redacție al unor reviste   cu prestigiu 

recunoscut
2
sau indexate în baze de date internaţionale recunoscute 

5     

8. Îndrumător de grupă studenţi 4     

9. Membru în asociații științifice sau profesionale 4     

10. Membru în comisii de evaluare a studenţilor 3     

11. Membru în comisii de admitere/ licență 3     

 

PUNCTAJ TOTAL REALIZAT (minim 50 puncte) 

 

 

 
 
 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi obligatorii de prezentare la 

concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor prezentate în prezenta fişă de verificare. 

 

 

Data:…………… Semnătura:…………… 



Pagina 76 din 131 
 

 ANEXA nr. 3.7: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru lector universitar 

Ştiinţe juridice: 

 

 

 
 

Concurs pentru ocuparea postului de lector universitar 

Facultatea … 

Departamentul … 

Poziţia …, Disciplinele … 

Domeniul Ştiinţe juridice 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

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.r
o 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 

 

 

Nume şi prenume candidat: … 

 

Secţiunea A - Studiile universitare de licenţă/masterat 

 
Nr
. 
crt
. 

Instituţia de învăţământ 
superior şi facultatea 
absolvită 

Domeniul Perioada 
Titlul 

acorda
t 

1.     

2.     

3.     

 

Secţiunea B - Studiile universitare de doctorat 

 

http://www.academiadepolitie.ro/
http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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Nr
. 
crt
. 

Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 
Titlul 

ştiinţific 
acordat 

1.     

2.     
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Secţiunea C - Îndeplinirea standardelor minimale ale universităţii 

 

Nr

. 

crt

. 

 

Criteri

u 

Evaluar
e 

cantitati
vă 

(punctaj
) 

Identificarea elementului 

pentru care se acordă 

punctajul 

Total 

punct

aj 
(pe 

criteriu) 

Nr.mini

m 

realiză

ri 

1. Deţinerea diplomei de doctor DA/N
U 

2. Publicarea tezei de doctorat la o editură recunoscută CNCS 10   1 

 

3. 

Curs/tratat/monografie (capitol din acestea) publicat la o editură 

recunoscută CNCS, în domeniul disciplinelor postului scos la 

concurs/într-o ramură înrudită; 

 

10 

   

1 

4. 
Articol/studiu publicat în reviste cu prestigiu recunoscut

2
 sau 

indexate în baze de date internaţionale recunoscute 
5  

  
- 

5. 
Articol/studiu publicat în alte reviste de specialitate naţionale sau 

internaţionale 
3  

  
- 

6. 
Articol/studiu în volume ale unor conferinţe naţionale sau 

internaţionale publicate la edituri acreditate CNCS 
5  

  
- 

7. Membru în echipe de cercetare proiect/grant 4    - 

8. Membru în asociaţii ştiinţifice sau profesionale 4    - 

9. Membru în colective de redactare a unor publicaţii de specialitate 5    - 

10. Membru în comisii de evaluare a studenţilor 4    - 

11. Coordonare articole ale studenţilor la conferinţe destinate acestora 3    - 

12. Îndrumător de grupă studenţi 5   - 

13. Membru în comisii de admitere/susţinere licenţă/disertaţie/an 

universitar 
5    - 

PUNCTAJ TOTAL SECŢIUNEA C (minim 50 

puncte) 

  

 

 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi obligatorii de 

prezentare la concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor prezentate în prezenta fişă de 

verificare. 
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Data:…………… Semnătura: …………… 
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 ANEXA nr. 3.8: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru lector universitar 

Ştiinţe inginereşti: Inginerie civilă și management 

 

 

                         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 

   

 

Concurs pentru ocuparea postului de lector universitar 

Facultatea de Pompieri 

Departamentul de Inginerie și Situații de Urgență 

Poziţia …, Disciplinele … 

Domeniul Ştiinţe inginereşti: Inginerie civilă și management: Inginerie civilă și management 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 

 

 

Nume şi prenume candidat: … 

Secţiunea A - Studiile universitare de licenţă/masterat 

 
Nr
. 
crt
. 

Instituţia de învăţământ 
superior şi facultatea 
absolvită 

Domeniul Perioada 
Titlul 

acorda
t 

1.     

2.     

3.     

 

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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Secţiunea B - Studiile universitare de doctorat 

 
Nr
. 
crt
. 

Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 
Titlul 

ştiinţific 
acordat 

1.     

2.     
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Secţiunea C – Îndeplinirea standardelor minimale ale universităţii 

 

 

Nr

. 

Crt

. 

 

Criteri

u 

Evaluare 

cantitativ

ă 

(punctaj) 

Identificarea 
elementuluipentr
u care se acordă 

punctajul 

Total 

puncta

j 

(pe 

criteriu) 
A. ACTIVITATE DIDACTICĂ 

1 Curs (capitol de curs) publicat în ediutră recunoscută național CNCSIS 5   
2 Introducerea de cursuri (teme noi de studiu) 5   
3 Publicarea de cursuri (capitole de curs) pe plan intern sau pe site-ul web al Academiei 4   
4 Publicare de îndrumătoare proiect/laborator/aplicație specifică, culegeri de probleme 3   
5 Realizare de instalații experimentale/standuri de laborator 5   
6 Utilizare soft educațional pentru predare curs/aplicații/seminar/proiect/laborator 3   

7 
Publicare culegeri, îndrumătoare pentru admitere/licență/disertație la formele de învățământ organizate de 
Facultatea 
de Pompieri 

4 
  

TOTAL CRITERIU A  
B. CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 

1 Monografie/capitol (tratat/capitol) publicat în editură recunoscută național CNCSIS sau internațional 5   
2 Articol publicat în reviste de spcialitate naționale sau internaționale ISI 5   
3 Articol publicat în reviste de specialitate naționale sau internaționale (fără cotare ISI) 4   
4 Articol publicat în volumele unor conferințe naționale sau internaționale ISI 5   
5 Articol publicat în volumele unor conferințe naționale sau internaționale (fără cotare ISI) 4   
6 Brevete de invenție, inovații 5   
7 Premii obținute (pentru cărți, articole, articole îndrumate ale unor studenți, alte activități didactice și de 

cercetare 
5   

8 Proiecte/granturi câștigate prin competiție 5   
9 Membru echipă cercetare proiect/grant 4   
10 Proiecte atribuite direct (MAI, colaborări firme, etc.) 4   
11 Rapoarte cercetare științifică din planul intern de cercetare 3   

TOTAL CRITERIU B  
C. RECUNOAȘTERE ȘTIINȚIFICĂ 

1 Membru în societăți științifice și profesionale 4   
2 Membru în colective de redacție publicații de specialitate, referent științific 5   
3 Membru în colective de evaluare didactică/științifică sau în comisii de specialitate 4   

TOTAL CRITERIU C  
D. ACTIVITATE CU STUDENȚII 

1 Conducere cercuri/teme științifice studențești, atragere studenți în activitatea de cercetare 5   
2 Îndrumare articole conferințe studenți 4   
3 Îndrumător de grupă 5   
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TOTAL CRITERIU D  
E. ACTIVITATE ÎN DEPARTAMENT/FACULTATE 

1 Membru în comisii de admitere/susținere licență/disertație 5   
2 Membru în Consiliul facultății 4   
3 Membru în Senatul Universitar 5   
 Membru în colectivul de organizare a conferințelor cu participare internațională 5   
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5 Șeful de departament poate să acorde maxim 5 puncte (nr.întreg) pentru activitățile desfășurate de cadrul 
didactic la 
nivelul departamentului 

0-5   

 
 

 
  

TOTAL CRITERIU E  
Total general A+B+C+D+E (minim 20 puncte)  

 

 

 

 

 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi obligatorii de prezentare 

la concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor prezentate în prezenta fişă de verificare. 

 

 

                  Data:…………… Semnătura:…………… 

 

 

OBSERVAȚII : 

- Pentru cursuri, monografii, îndrumătoare (cărți, în general), punctajul se acordă pentru 100 pagini publicate; în cazul mai multor autori, se consideră strict numai 

contribuția candidatului (în procente) 

- În cazul articolelor cu mai mulți autori, punctajul se împarte la numărul de autori. 
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 ANEXA nr. 3.9: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru lector universitar 

Istorie şi studii culturale: 

 

 

 

                         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 

   

Concurs pentru ocuparea postului de lector universitar 

Facultatea … Departamentul … 

Poziţia …, Disciplinele …  

Domeniul : Istorie şi studii culturale 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

 

 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

 a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs lector universitar Istorie şi studii culturale: 

 

 

 

Nume şi prenume candidat: … 

 

Secţiunea A – Studiile universitare de licenţă/masterat 

 
Nr
. 
crt

Instituţia de învăţământ 
superior şi facultatea absolvită Domeniul Perioada 

Titlul 
acorda

t 

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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. 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

Secţiunea B – Studiile universitare de doctorat 

 
Nr
. 
crt
. 

Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 
Titlul 

ştiinţific 
acordat 

 

1.     

2.     

 

                  Secţiunea C – Îndeplinirea standardelor minimale ale Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” 

 

 

Nr

. 

crt

. 

 

Criteri

u 

Evaluar

e 

cantitati

vă 

(punctaj

) 

Total 

punct

aj 

(pe criteriu) 

 

Nr. 

minim 

realizăr

i 

 

Situaţia 

îndeplinirii 

standardului 

Sectiunea 1      

I1 Deţinerea diplomei de doctor   Titlul de 
doctor 

 

 PUNCTAJ SECŢIUNEA 1    Îndeplinit/neîndeplinit 

Sectiunea 2      

I2 Carte de unic autor bazată pe teza de doctorat 35    

I3  Autor sau coautor de volum publicat la o editură din România 35    
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I4 Studii şi articole în reviste din bazele de date recunoscute, sau 

clasificate CNCS categoriile A, B, C ori publicate în volume 

colective publicate la 
edituri cu prestigiu internaţional sau clasificate CNCS categoriile 
A, B. 

30/n  1  

I5 Studii şi articole în reviste ştiinţifice peer-review, în volume de 

studii de profil, sau în volume ale unor conferinţe naţionale şi 

internaţionale. 

25/n  2  

I 6 Comunicare la o conferinţă organizată de un centru de cercetare, 
universitate sau de o societate academică din România sau din 

străinătate 

2/n    

 PUNCTAJ SECŢIUNEA 2 (minim 60)    Îndeplinit/neîndeplinit 

PUNCTAJ TOTAL : SECŢIUNEA 1+SECŢIUNEA 2 (minim 60 puncte) Îndeplinit/neîndeplinit 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi obligatorii de 

prezentare la concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor prezentate în prezenta 

fişă de verificare. 

 

Data:…………… Semnătura: …………… 
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 ANEXA nr. 3.10: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru lector universitar 

Filologie: 

 

 

 
 

Concurs pentru ocuparea postului de lector universitar 

Facultatea … 

Departamentul … 

Poziţia …, Disciplinele … 

Domeniul Filologie 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

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.r
o 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 

 

 

Nume şi prenume candidat: … 

 

Secţiunea A - Studiile universitare de licenţă/masterat 

 
Nr
. 
crt
. 

Instituţia de învăţământ 
superior şi facultatea 
absolvită 

Domeniul Perioada 
Titlul 

acorda
t 

1.     

2.     

3.     

 

Secţiunea B - Studiile universitare de doctorat 

 

http://www.academiadepolitie.ro/
http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
mailto:secretar@academiadepolitie.ro


Pagina 89 din 131  

Nr
. 
crt
. 

Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 
Titlul 

ştiinţific 
acordat 

1.     

2.     
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Secţiunea C - Îndeplinirea standardelor minimale ale universităţii 

 

Nr

. 

crt

. 

 

Criteri

u 

Evaluar
e 

cantitati
vă 

(punctaj
) 

Identificarea elementului 

pentru care se acordă 

punctajul 

Total 

punct

aj 
(pe 

criteriu) 

Nr.mini

m 

realiză

ri 

1. Deţinerea diplomei de doctor DA/N
U 

2. Publicarea tezei de doctorat la o editură recunoscută CNCS 10 Publicarea tezei de doctorat la o editură recunoscută 

CNCS 

 1 

 

3. 

Curs/tratat/monografie (capitol din acestea) publicat la o editură 

recunoscută CNCS, în domeniul disciplinelor postului scos la 

concurs/într-o ramură înrudită; 

 

10 

Curs/tratat/monografie (capitol din acestea) publicat 

la o editură recunoscută CNCS, în domeniul 

disciplinelor postului scos la 

concurs/într-o ramură înrudită; 

  

1 

4. 
 Articole publicate în reviste recunoscute, cu prestigiu naţional 

sau internaţional/reviste indexate în baze de date 

internaţionale/volume ale conferinţelor naţionale sau 

internaţionale publicate la edituri acreditate CNCS 

5  
 Articole publicate în reviste recunoscute, cu 

prestigiu naţional sau internaţional/reviste 

indexate în baze de date internaţionale/volume 

ale conferinţelor naţionale sau internaţionale 

publicate la edituri acreditate CNCS 

 
- 

5. Membru în echipe de cercetare proiect/grant 4 Membru în echipe de cercetare proiect/grant  
- 

6. Membru în asociaţii ştiinţifice sau profesionale 4  Membru în asociaţii ştiinţifice sau profesionale  
- 

7 Membru în comitetele de organizare/participări la conferințe 

științifice 
5  Membru în comitetele de organizare/participări la 

conferințe științifice 

 - 

8. Membru în colectivele de redacție ale revistelor științifice 4 Membru în colectivele de redacție ale revistelor 

științifice 

 - 

    9. Coordonare activități cu studenții/ articole ale studenţilor la 

conferinţe  
3 Coordonare activități cu studenții/ articole ale 

studenţilor la conferinţe  

 - 

10 Îndrumător de grupă studenţi 5 Îndrumător de grupă studenţi  - 

PUNCTAJ TOTAL SECŢIUNEA C (minim 50 

puncte) 

  

 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi obligatorii de prezentare la 

concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor prezentate în prezenta fişă de verificare. 
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Data:…………… Semnătura: …………… 
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ANEXA nr.3.11 : FIȘA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliție ”Al.I.Cuza” de prezentare la concurs pentru conferențiar 

universitar Științe militare, informații și ordine publică 

 

 
 

MINISTERUL AFACERILOR 

INTERNE ACADEMIA DE POLIŢIE 

„ALEXANDRU IOAN CUZA” 

(a) Aleea Privighetorilor nr.1A, sector 1, Bucureşti 

Tel.:021.317.55.23, Fax: 021.317.55.17 

www.academiadepolitie.ro email:secretar@academiadepolitie.ro 

Concurs pentru ocuparea postului de conferențiar universitar 

Facultatea ……………… 

Departamentul …………………… 

Poziţia …, Disciplinele … 

Domeniul Ştiinţe militare,informaţii şi ordine publică 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 

 

Nume şi prenume candidat: … 

Secţiunea A - Studiile universitare de licenţă/masterat 

 
Nr
. 
crt
. 

Instituţia de învăţământ 
superior şi facultatea 
absolvită 

Domeniul Perioada 
Titlul 

acorda
t 

1.     

2.     

3.     

 

Secţiunea B - Studiile universitare de doctorat 

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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Nr
. 
crt
. 

Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 
Titlul 

ştiinţific 
acordat 

1.     

2.     
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Secţiunea C – Îndeplinirea standardelor minimale ale universităţii 

 

1. Activitatea didactică şi profesională (A1) 

Tipul activităţilor Categorii şi restricţii Punctaj Identificarea elementului pentru care se acordă punctajul
1
 

1.1. Cărţi şi capitole în carţi 

de specialitate publicate 

în edituri cu prestigiu 

recunoscut în domeniul 
Ştiinţe militare, 
informaţii şi ordine 
publică

2
 

1.1.1. Cărţi / capitole în calitate de 
Autor 

  

1.1.2. Cărţi / capitole în calitate de 
coautor sau capitole 

  

1.2. Material didactic/ Lucrări 
didactice

3
al căror conținut 

1.2.1. Tratate, monografii publicateîn 
edituri cu prestigiuinternațional 

  

 este relevant pentru  sau cu prestigiu recunoscut în 

 domeniul Științe militare,  domeniul Științe militare, 

 informații și ordine  informații și ordine publică 

 publică, după obținerea  Cursuri universitare, manuale 

 titlului de doctor  didactice, tratate, monografii, 

   legislaţie adnotată, îndrumare 

   publicate în edituri cu prestigiu 

   internaţional sau cu prestigiu 

   recunoscut în domeniul Ştiinţe 

   militare, informaţii şi ordine 

   Publică 

  1.2.2. Studii de specialitate, scenarii,   

   exerciţii şi aplicaţii 

1.3. Coordonare de programe de studii universitare, organizare şi 
coordonare 
programe de formare şi dezvoltare continuă

4
 

  

1.4. Proiecte educaţionale şi de formare continuă
5
   

  
TOTAL ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI PROFESIONALĂ A1= puncte

6
 

 

 

 

1 La 1.1. şi 1.2. se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului, Titlul lucrării, Editura, Localitatea, Anul apariţiei, ISBN, Numărul de pagini, spre exemplu: 

Ionescu Ion, „Tactică poliţienească”, Editura Sitech, Craiova, 2009, ISBN 898-733-44-2, 286 pagini. În situaţia în care sunt mai mulţi autori, acestia vor fi înscrişi în ordinea 

descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României, iar în lipsa acestei descrieri, în ordinea în care se regăsesc pe lucrare. 
La 1.3. se va înscrie tipul şi denumirea programului, instituţia organizatoare, perioada de coordonare, spre exemplu: Programul de Masterat „Ştiinţe poliţieneşti”, Academia de Poliţie 
„Alexandru Ioan Cuza”, 2009-2014. 
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La 1.4 se va înscrie calitatea în cdrul proiectului(director, responsabil membru), titlul proiectului, instituţia organizatoare, perioada de derulare, spre exemplu: Responsabil, 

Proiectul educaţional „Combaterea consumului de droguri”, Academia  de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia de 

Combatere a Criminalităţii Organizate,2011-2012. 
2 Pentru lucările internaţionale se acordă 15, iar pentru cele naţionale se acordă 10, petru ficare lucrare în parte. Punctajul unei lucrări se împarte obligatoriu la numărul de autori, 
iar punctajul astfel obţinut se împarte la 2 în situaţia în care lucrarea reprezintă ediţia a II-a, însă numai dacă este vorba de o ediţie revizuită, adăugită şi completată. Punctajul 
trebuie să fie explicit pentru fiecare lucrare în parte, spre exemplu: 1x10=10 sau 1x10/2=5 sau 1x10/4/2=1,25. 
3 Pentru lucările internaţionale se acordă 5, iar pentru cele naţionale se acordă tot 5, petru ficare lucrare în parte. Punctajul unei lucrări se împarte obligatoriu la numărul de autori, 
iar punctajul astfel obţinut se împarte la 2 în situaţia în care lucrarea reprezintă ediţia a II-a, însă numai dacă este vorba de o ediţie revizuită, adăugită şi completată. Punctajul 
trebuie să fie explicit pentru fiecare lucrare în parte, spre exemplu: 1x5=5 sau 1x5/2=2,5 sau 1x5/4/2=0,62. 
4 Punctaj acordat: 2 pentru fiecare program. 
5 Punctaj acordat pentru fiecare proiect: 3 pentru director, 2 pentru responsabil, 1 pentru membru. 
6 Se va înscrie suma cu două zecimale obţimută astfel: suma la 1.1. + suma 1.2. + suma 1.3. + suma 1.4. 
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2. Activitatea de cercetare (A2) 

Tipul activităţilor Categorii şi restricţii Punctaj Identificarea elementului pentru care se acordă punctajul
7
 

2.1. Articole al căror conținut este 
relevant în domeniul 

fundamental Științe militare, 

informații și ordine publică și 

care sunt publicate în reviste 

cotate ISI Thomson Reuters sau 

în volumele unor manifestări 

ştiinţifice, indexate ISI 

proceedings
8
 

   

2.2. Articole / studii/rapoarte de 
cercetare al căror conținut este 

relevant în domeniul 

fundamental Științe militare, 

informații și ordine publică și 

care sunt publicate în reviste cu 

prestigiu recunoscut sau în 

buletine științifice/volumele 

unor manifestări ştiinţifice, în 

domeniul Ştiinţe militare, 

informaţii şi ordine publică sau 

indexate în baze de date 

internaţionale
9
 

   

2.3. Proprietate intelectuală, brevete 
de 
invenţie şi inovaţie etc.

10
 

   

2.4. Granturi / proiecte prin 
competiţie

11
 

2.4.1
. 

Director/ 
Responsabil 

  

2.4.2
. 

Membru în 
echipă 

  

TOTAL ACTIVITATEADECERCETARE A2 = puncte
12

 

 

 

7 La 2.1. şi 2.2., în cazul revistelor se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului, Titlul articolului/studiului, Denumirea Revistei, Numărul Revistei, Paginile 

la care se găseşte artivolul/studiul, Editura-Localitatea, ISSN Revistă, Bazele de date în care este indexată Revista, spre exemplu: Ionescu Ion, „Particularităţile activităţilor 

poliţieneşti”, Revista Studii de Securitate Publică, Nr. 3/2014, pag. 224-232, Editura Sitech Craiova, ISSN 2234-3324, Indexări internaţionale: EBSCO, Index Copernicus 

International, Ceeol, HeinOnline, Ulrich, getCITED, ProQuest. În situaţia în care sunt mai mulţi autori, acestia vor fi înscrişi în ordinea se regăsesc în revistă. 
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În cazul manifestărilor ştiinţifice se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului, Titlul articolului/studiului, Denumirea manifestării ştiinţifice, Instituşia 

organizatoare, Data şi locul, Editura la care a fost publicat volunul manifestării ştiinţifice, ISSN volum, Paginile la care se găseşte artivolul/studiul spre exemplu: Ionescu Ion, 

„Particularităţile activităţilor poliţieneşti”, Sesiunea Ştiinţifică Internaţională „Uniunea Europeană – Spaţiu de libertate, securitate şi justiţie”, organizată de Academia de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”, 24 noimbrie 2011, Bucureşti, Editura Sitech Craiova, ISBN: 978-606-11-2011-6, Vol. I, pag. 121-130. 

La 2.3. se vor înscrie în detaliu toate datele de identificarea ale elementului, aşa cum rezultă din documentele de atestare/certificare. 
La 2.4. se vor înscrie denumirea grantului/proiectului, tipul (internaţional sau naţional), calitatea în cadrul acestuia (director responsabil, membru în echipă), precum toate datele de 
identificarea ale grantului/proiectului. 

8 Punctaj acordat: 10 pentru fiecare articol. Punctajul unui articol se împarte obligatoriu la numărul de autori. Punctajul trebuie să fie explicit pentru fiecare lucrare în parte, spre 
exemplu: 1x10=10 sau 1x10/2=5. 
9 Punctaj acordat: 1 pentru fiecare articol. Punctajul unui articol se împarte obligatoriu la numărul de autori. Punctajul trebuie să fie explicit pentru fiecare lucrare în parte, spre 
exemplu: 1x1=1 sau 1x1/2=0,5 sau 1x1/3=0,33. 
10 Punctaj acordat: 10/internaţional şi 5/naţional. 
11 Punctaj acordat pentru grant/proiect internaţional: 15 director, 10 responsabil şi 5 membru în echipă. Punctaj acordat pentru grant/proiect naţional: 10 director, 5 responsabil şi 3 
membru în echipă. 
12 Se va înscrie suma cu două zecimale obţimută astfel: 2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. 
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3. Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3) 

Tipul activităţilor 
Categorii 

şi 

restricţii 

Punctaj Identificarea elementului pentru care se acordă punctajul
13

 

3.1. Citări în reviste ISI şi BDI
14

    
3.2. Citări ale publicaţiilor candidatului în 

cărţi, capitole de cărţi sau volume, 

publicate la edituri cu prestigiu 

ştiinţific 
recunoscut în domeniul Ştiinţe 
militare, informaţii şi ordine 
publică

15
 

   

3.3. Prezentări / invitate în plenul unor 

manifestări ştiinţifice internaţionale şi 

naţionale cu participare internaţională 

sau 
Profesor invitat (exclusiv ERASMUS)

16
 

   

3.4. Membru în colectivele de redacţie sau 

comitete ştiinţifice ale revistelor cu 

prestigiu ştiinţific recunoscut în 

domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi 

ordine publică şi al manifestărilor 

ştiinţifice. 

Organizator de manifestări 

științifice/recenzor pentru reviste şi 

manifestări ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale indexate ISI sau 

indexate la o bază internaţională 

recunoscută
17

 

   

3.5. Experienţa de management, analiză şi 
evaluare în cercetare şi / sau 
învaţământ

18
 

   

Criterii opţionale 

3.6 Premii   3.6.1 Academia Română 10 

 3.6.2 ASM, AOSR şi CNCS 8 

 3.6.3 premii internaţionale 15 

13 La 3.1. se vor înscrie în următoarea ordine: Titlul Revistei, Bazele de date în care este indexată, Numărul Revistei, ISSN, Numărul de citări, Paginile la care se regăsesc citările, 

spre exemplu: Revista de Investigare a Criminalităţii, indexată în 
Bazele de date internaţionale EPSCO şi SSRN, Nr. 1/2012, ISSN: 1844 – 7945, 3 citări, pag. 28, 32. 
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La 3.2. se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului/autorilor şi Titlul, Editura, Anul apariţiei şi ISBN-ul lucrării care citează, pagina/paginile la care se 

găsesc citările, Titlul, Editura, Anul apariţiei şi ISBN-ul lucrării citate şi numărul total de citări, spre exemplu: Ioan Dascălu, Cristian-Eduard Ştefan, în lucratea „Procedura dării în 

urmărire”, Editura Sitech, Craiova, 2008, ISBN 123-763-44, la paginile 52, 53, 56 şi 59 citează lucrarea „Percheziţia judiciară” Editura Sitech, Craiova, 2008, Total 8 citări. 

La 3.3. se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului prezentării, Titlul prezentării, Denumirea manifestării ştiinţifice, Instituşia organizatoare, Data şi locul, 

Editura la care a fost publicat volunul manifestării ştiinţifice, ISSN volum, Paginile la care se găseşte prezentarea, spre exemplu: Ionescu Ion, „Aspecte criminologice privind 

corupţia în administraţia publică”, Conferinţa cu participare internaţională „Guvernanţă, intelligence şi securitate în secolul XXI”, organizată de Universitatea Babeş Bolyai, 11 mai 

2012, Cluj-Napoca, Editura CA Publishing, Cluj-Napoca, 2014, ISBN: 978-606-8330-25-9,pag..527-533. 

La 3.4. se vor înscrie în următoarea ordine: Calitatea în cadrul Revistei, Titlul Revistei, ISSN, Indexările internaţionale, spre exemplu: Membru în colectivul de redacţie la Revista 

Studii de securitate publică, ISSN 2284–8592, Indexări BDI: 

EBSCO, Index Copernicus International, Ceeol, HeinOnline, Ulrich, getCITED, ProQuest. 

La 3.5. se vor înscrie în următoarea ordine: numărul anilor de experienţă, calitatea avută şi locul dobândirii, spre exemplu: 12 ani experienţă în învăţământul superior, 2004–

prezent cadru didactic (asistent, lector, conferenţiar) la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Drept/Poliţie. 
14 Punctaj acordat: 2/citare în reviste ISI şi 1/citare în reviste BDI. 
15 Punctaj acordat: 0,3/citare. 
16 Punctaj acordat: 10/prezentare la manifestările ştiinţifice internaţionale şi 6/prezentare la manifestările ştiinţifice naţionale. Punctajul unei prezentări se împarte obligatoriu la 
numărul de autori. Punctajul trebuie să fie explicit pentru fiecare 
lucrare în parte, spre exemplu: 1x6=6 sau 1x6/2=3. 
17 Punctaj acordat: 10/membru reviste ISI şi 6/membru reviste BDI. 
18 Punctaj acordat: 2/an pentru conducere şi 2/an pentru membru. 
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    3.6.4 premii naţionale în domeniu 5 

3.7 Membru în academii, organizaţii, 

asociaţii profesionale de prestigiu, 

naţionale şi internaţionale, apartenenţă 

la organizaţii din domeniul educaţiei 

şi cercetării 

  3.7.1 Academia Română 10 

 3.7.2 ASM, AOSR şi academii de ramură  8 

 3.7.3 Conducere asociaţii profesionale internaţionale 8 
naţionale 6 

 3.7.4 Asociaţii profesionale internaţionale 6 
naţionale 4 

 3.7.5 Organizaţii în domeniul educaţiei şi 
cercetării 

conducere 6 
membru 4 

TOTAL RECUNOAŞTEREA ŞIIMPACTULACTIVITĂŢII A3= puncte
19

 

 

Situaţia îndeplinirii restricţiilor prevăzute la pct. 1.1.1., pct. 1.2.1. şi pct.1.2.2. 

 

Nr

. 

ctr

. 

 

Denumire

a 

 

Restricţia 

pentru 

conferențiar 

Activitatea 

candidatului
20

 

Situaţia 

îndeplinir

ii 

restricţiei
2

1
 

1 1.1.1. Cărţi în calitate de autor minim 3 cărți, din care 2 
unic autor 

  

2 1.2.1. Cursuri universitare, manuale didactice, tratate, monografii, legislaţie 

adnotată, îndrumare publicate în edituri cu prestigiu internaţional sau cu 

prestigiu 
recunoscut în domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică 

minimum 2 ca prim-autor   

3 1.2.2. Studii de specialitate, scenarii, exerciţii şi aplicaţii minimum 1 ca prim-autor   

 

Situaţia îndeplinirii condiţiilor minimale 

Nr

. 

crt

. 

 

Domeniul de 

activitate 

 

Condiţii 

conferențiar 

 

Punctaj realizat
22

 

Situaţia 
îndeplinir

ii 
condiţiei

23
 

1 Activitatea didactică/profesională (A1) minimum 35 puncte   
2 Activitatea de cercetare (A2) minimum 20 puncte   

3 Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3) minimum 5 puncte   

TOTA

L 

60 puncte   
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Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi obligatorii de prezentare la 

concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor prezentate în prezenta fişă de verificare. 

Data:…………… Semnătura:…………… 

 

 
19 Se va înscrie suma cu două zecimale obţimută astfel: 3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5. + 3.6. + 3.7. 
20 Trebuie să fie cel puţin egală cu prevederile restricţiei. 
21 Se consemnează ÎNDEPLINITĂ sau NEÎNDEPLINITĂ 
22 Se consemnează punctajul total obţinut la criteriile A1, A2, A3 şi TOTAL.. 
23 Se consemnează ÎNDEPLINITĂ sau NEÎNDEPLINITĂ 
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ANEXA nr. 3.12: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru conferenţiar 

universitar Ştiinţe juridice: 

 

 

 

                         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 

   

Concurs pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar 

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative Departamentul … 

Poziţia …, Disciplinele …  

Domeniul Ştiinţe juridice 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 
 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 

 

 

Nume şi prenume candidat: … 

A. Studiile universitare de licenţă/masterat 

 
Nr
crt 

Instituţia de învăţământ superior şi 
facultatea absolvită Domeniul Perioada 

Titlul acordat 

1.     

2.     

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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3.     

 

 

 

B. Studiile universitare de doctorat 

 
Nr 
crt Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 

Titlul ştiinţific acordat 

1.     

2.     

 

C. Îndeplinirea standardelor minimale ale Academiei de Poliţie “Alexandru IoanCuza” 

 

Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj (pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

Secţiunea 1 

 

 

 

1. 

Tratate 
10 

   

 

 

Îndeplinit/neîndeplinit 

Monografii 
8 

  

 Cursuri universitare 
7 

  

Practică și/sau Legislație comentată 

 
5 

  

Traduceri de cărți 
5 

  

Îndrumare practice 
2 

  

Cărți din categoriile de mai sus, publicate la alte edituri din străinătate cu peerreview internațional sau la edituri din România acreditate de Consiliul 

Național al Cercetării Științifice (categoria B)  primesc 1/2 din punctajele de mai sus, pe carte 

 

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori,titlul lucrării, locul publicării,editura,an,ISBN,URL dacă este 

cazul):  

a. 
b. 
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Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj (pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

 

2. 
Articole/Studii care prezintă contribuții in extenso, 

publicate în reviste științifice de prestigiu în domeniul 

științelor juridice* 

 1 pe articol/studiu 
 
 
 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul volumului, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – 

dacă este cazul):  

a. 
b. 

 

3. 

*Publicare în reviste străine într-o limbă de largă circulație 
internațională 3 

(pe articol/studiu) 

  Îndeplinit/neîndeplinit 

elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul volumului, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – 

dacă este cazul): a. 
b. 

 

3. 
Capitole de carte, studii în volume colective sau în 

volume ale conferinţelor care prezintă contribuţii in 

extenso, publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în 

domeniul ştiinţelor juridice* 

 
1 pe publicaţie 

 

 

  

*Publicare în străinătate, într-o limbă de largă circulație 

internațională 

 
3 pe articol/studiu 

 

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul volumului, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – 

dacă este cazul):  

a. 

b. 

4. Traduceri în limba română de: articole/studii care prezintă 

contribuții in extenso, publicate în reviste științifice 

internaționale de prestigiu în domeniul științelor juridice; 

studii în volume colective internaționale sau în volume 

ale conferințelor internaționale care  prezintă 

contribuții in extenso, publicate la edituri cu prestigiu 

recunoscut în domeniul științelor juridice    

                                               
0,5 pe traducere 
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Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj (pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul volumului, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – 

dacă este cazul):  

a. 
b. 

5. 
Director/Responsabil în granturi de cercetare sau contracte 
directe de cercetare internaţionale 

10pe grant/contract 
 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul  

a. 
b. 

6. 
Membru în echipă în granturi de cercetare sau contracte 
directe de cercetare internaţionale 

3 pe grant/contract 
 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul volumului, locul 

publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul):  

a. 
b. 

 

7. 
Director/Responsabil în granturi de cercetare sau contracte 
directe de cercetare naţionale 

5 pe grant/contract 
 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul volumului, locul 

publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul):  

a. 
b. 

 

8. 
Membru în echipă în granturi de cercetare sau contracte 
directe de cercetare internaţionale 

2 pe grant/contract 
 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul volumului, locul 

publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul):  

a. 
b. 

 

TOTAL PUNCTAJ SECȚIUNEA 1 Îndeplinit/neîndeplinit 
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Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj (pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

Secțiunea 2  

9. Citări ale publicațiilor candidatului în cărți, capitole de 

cărți sau volume, publicate la edituri românești cu 

prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice, 

precum și în reviste științifice românești de prestigiu în 

domeniul științelor juridice 

0,2pe citare    

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul volumului, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – 

dacă este cazul):  

a. 

b. 

 

10. 

Citări ale publicațiilor candidatului în cărți, capitole de 
cărți sau volume, publicate la edituri cu prestigiu 
internațional, respectiv articole în reviste străine de 
prestigiu în domeniul științelor juridice 

 

0,4 pe citare 

   

  

 

11. 

Punctaj suplimentar: minimum douăzeci de citări ale unui 

articol/studiu al candidatului care prezintă contribuții in 

extenso, publicat în reviste științifice de prestigiu în 

domeniul științelor juridice* 

*Rută alternativă: minimum cinci citări ale unui 

articol/studiu al candidatului care prezintă contribuții in 

extenso, publicat în reviste științifice din străinătate de 

prestigiu în domeniul științelor juridice 

 

5 Pe articol/studiu 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul volumului, locul 

publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul):  

a. 
b. 

 

TOTAL PUNCTAJ SECȚIUNEA 2 Îndeplinit/neîndeplinit 
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Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj (pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

Secțiunea 3  

12. 
Premii ale Academiei Române, ale celorlalte academii 
înfiinţate 
prin lege, precum şi ale Uniunii Juriştilor 

1 
(pe premiu) 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire premiu/cine l-a 
acordat): a. 
b. 

 

 

13. 

Redactor al unei reviste editate sau în țară, de prestigiu în 

domeniul științelor juridice* 

*Se dublează punctajul, dacă revista este editată în 

străinătate, într-o limbă de largă circulație internațională. 

Se adaugă câte un punct suplimentar pentru fiecare trei ani 

consecutivi de vechime în funcția de redactor 

1 

(pe titlu de revista) 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Denumire revistă/e, editura/anul publicării, 

indexări): a. 
b. 

 

14. 
Coordonator de volume publicate la edituri naționale cu 

prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice* 
*Punctajul se dublează pentru volumele publicate la edituri 
din străinătate (din categoriile menționate la Definiții) 

2 
(pe volum coordonat) 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Denumire volum/e, 

editura/anulpublicării): 

a. 
b. 

 

 

15. 

Membru în consiliul editorial al unei reviste științifice de 

prestigiu în domeniul științelor juridice* 
*Se dublează punctajul pentru revistele din străinătate 

0,5 

(pe revistă) 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Denumire revistăe, editura/anul 
publicării,indexări): a. 
b. 

 

16. 
Organizator de conferințe naționale* 

*Se dublează punctajul pentru conferințe internaționale 

1 
(pe conferinţă) 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul 

(Denumireaconferinţei):  
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Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj (pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

a. 
b. 

17. Participare la conferinţe naţionale în calitate de : 
*Punctajul se 

dublează pentu 
conferințele 

internaționale  

   

Keynotespeaker   
2 

Speaker  
1 

Moderator  
0,5 

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul 

(Denumireaconferinţei): 

 a. 
b. 

 

18. 
Coordonarea unor programe de studii universitare* 

*Punctajul se dublează dacă programul este oferit în limbi 

de largă circulație internațională. Punctajul se triplează 

dacă programul este oferit în limbi de largă circulație 

internațională și timp de trei ani consecutivi jumătate din 

studenții înscriși în program sunt străini. 

1 
 

(pe program de 

studii) 

  

Elementul/elepentrucareseacordăpunctajul(Denumireprogram/instituţiadeînvăţământorganizatoar

e): a. 
b. 

 

 

 

19. 

Mobilități de predare în cadrul programelor de cooperare 
internațională (Erasmus, Fulbright, DAAD etc.) 

 

1 

 

(pe mobilitate)   

Elementul/ele pentru care se acordă 

punctajul(Calitatea/Universitatea/perioada): 

a. 
b. 
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Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj (pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

 

20. 

Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o 
universitate din străinătate 

2/luna de misiune 
 

Pe universitate  

 

 

 

21 Studii și perfecționare în străinătate: 

– master la o universitate din străinătate            
 

1pct pe program de 
master 

   

- – doctorat în străinătate sau în cotutelă cu o instituție din 
străinătate      

2 pct pe doctorat 

– efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel 
puțin o lună la o universitate din străinătate     1 

1 /lună de stagiu/ pe 
universitate 

22. 
Participarea, în calitate de expert, la comisiile pentru 
elaborarea proiectelor unor acte normative* 
 

3  
 

 

Pe proiect de act 

normativ 

 

  

*Constituție, coduri fundamentale 
 

10  Pe proiect de act 

normativ 

 

  

Coduri specializate sau profesionale, alte acte normative 2  
 

Pe proiect de act 

normativ 

 

  

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul 
a. 
b. 

23 
Participarea la comisiile de concursuri sau/și examene 
organizate de profesiile juridice 

0,5 
 

(pe comisie)   

 

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Calitatea/postul didactic/instituţia organizatoare/anul universitar):  
a. 

b. 

24 
Redactarea de opinii științifice solicitate de autorități, 
instituții publice sau corpuri profesionale 

1  Pe opinie   
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Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj (pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Calitatea/IOSUD/titlultezei/doctorand): 
a. 

b. 

25. 
Membru în comisiile pentru ocuparea posturilor didactice: 
 
– din învățământul juridic superior  
 

 

 

0,2  

pe comisie   

– din învățământul preuniversitar    
 

0,1  pe comisie   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Calitatea/postul dicactic/instituţia organizatoare/anul universitar):  
a. 

b. 

26. 
Membru în comisiile de bacalaureat și în comisiile 
electorale: 

 

 

0,1  

pe comisie   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Calitatea/postul dicactic/instituţia organizatoare/anul universitar):  
a. 

b. 

27. 
Referent de specialitate în comisiile pentru susținerea 
publică a tezelor de doctorat  
 

0,5  pe comisie   

28. 
Membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor și Certificatelor Universitare, al Consiliului 
Național al Cercetării științifice, al consiliului sau 
comisiilor de specialitate ale Agenției Române de 
Asigurare a Calității în Învățământul Superior      

3  Pe 

consiliu/comisie 

  

 
 

 
TOTAL PUNCTAJ SECȚIUNEA 3 Îndeplinit/neîndeplinit 

 

 

2. Standarde minimale 

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ: 

Criteriul Denumirea criteriului Standardul pentru conferențiar universitar, cercetător științific gradul II 

C1 Performanță de fond – teză de doctorat publicată la o editură din țară cu prestigiu recunoscut în 
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domeniul științelor juridice* 

*rută alternativă: pentru tezele susținute înainte de 1 ian. 2015: publicare în format 

tipărit sau electronic, la editura IOSUD unde s-a susținut teza; 

– o comunicare într-o limbă străină de largă circulație internațională, susținută la 

un congres/conferință organizat(ă) de o societate științifică internațională din 

specializarea candidatului și publicată în volumul ori pe situl congresului / în 

revista societății / în secțiunea specială a unei reviste internaționale de prestigiu 

(numai comunicare acceptată ca urmare a selecției operate / invitației adresate de 

un comitet științific și susținută efectiv, nu în regim de poster); 

– pentru conferențiar universitar: un curs universitar publicat, după obținerea 

titlului de doctor, în calitate de autor unic sau de prim autor. 

– Director/Responsabil al unui grant de cercetare sau contract 

*Rute alternative: 

1. membru în echipa unui în grant de cercetare sau a unui contract direct de 

cercetare 

2. participarea în calitate de expert la comisiile pentru elaborarea proiectelor unor 

acte normative și în cadrul comisiilor, agențiilor, comitetelor sau grupurilor de 

lucru ale organizațiilor sau asociațiilor profesionale internaționale 

– pentru conferențiar universitar: un curs universitar publicat, după obținerea 

titlului de doctor, în calitate de autor unic sau de prim autor. 

C2 
Numărul de articole/studii publicate în reviste de prestigiu în 

domeniul științelor juridice 
> = 10 

C3 

Numărul de articole/studii publicate în reviste, de prestigiu în 

domeniul științelor juridice, publicate după obținerea titlului de 

doctor 

> = 4 

C4 Suma punctajului pentru indicatorii I 1- I 8 > = 40 

C5 Suma punctajului pentru indicatorii I 9 – I 11 > = 6 

C6 Suma punctajului pentru indicatorii I 12 – I 28 > = 15 

C7 Punctajul total (suma punctajului pentru indicatorii I 1 – I 28) > = 100 

C8 
Punctajul total (suma punctajului pentru indicatorii I 1-I 28), 

realizat după obținerea titlului de doctor 
> = 65 
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Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi obligatorii de 

prezentare la concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor prezentate în prezenta fişă de 

verificare. 

 

  

Data:…………… Semnătura: …………… 
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• ANEXA nr.3.13 : FIȘA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliție ”Al.I.Cuza” de prezentare la concurs 

pentru conferențiar universitar Ştiinţe inginereşti: Inginerie civilă și management (conform OMENCȘ 6129/ 2016) 

 

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 

Concurs pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar 

Facultateade Pompieri 

Departamentul de Inginerie și Situații de Urgență 

Poziţia …, Disciplinele … 

Domeniul Ştiinţe inginereşti: Inginerie civilă și management 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 

Nume şi prenume candidat: … 

Secţiunea A - Studiile universitare de licenţă/masterat 

 
Nr
. 
crt
. 

Instituţia de învăţământ 
superior şi facultatea 
absolvită 

Domeniul Perioada 
Titlul 

acorda
t 

1.     

2.     

3.     

 

Secţiunea B - Studiile universitare de doctorat 

 
Nr
. 
crt
. 

Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 
Titlul 

ştiinţific 
acordat 

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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1.     

2.     
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Secţiunea C – Îndeplinirea standardelor minimale ale universităţii 

1. Activitatea didactică şi profesională (A1) 

Tipul activităţilor Categorii şi restricţii Punctaj Identificarea elementului pentru care se acordă punctajul 

1.1. Cărţi şi capitole în carţi 

de specialitate publicate 

în edituri cu prestigiu 

recunoscut în domeniul 
Ştiinţe inginereşti: 
Inginerie civilă și 
management: Inginerie 
civilă și management 

1.1.1. Cărţi / cursuri universitare / capitole   
1.1.2. Cărţi / cursuri universitare / capitole 

de 
cărți ca editor/coordonator 

  

1.2. Coordonare de programe de studii universitare, organizare şi 

coordonare programe de formare şi dezvoltare continuă și proiecte 

educaționale (POS, 
Erasmus, Socrates, Leonardo, s.a.) 

  

TOTAL ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞIPROFESIONALĂ(A1) A1 = puncte
1
 

2. Activitatea de cercetare (A2) 

Tipul activităţilor Categorii şi restricţii Punctaj Identificarea elementului pentru care se acordă 

punctajul
2
 

2.1. Articole în reviste cotate* 

ISI Thomson Reuters și în 

volume indexate ISI 

Proceedings
3
 Factorul de 

impact (FI) al revistei este 

cel din anul 
publicării articolului. 

   

2.2. Articole în reviste și 

volumele unor manifestări 

științifice indexate în alte 

baze de date 
internaţionale (BDI)

4
 

   

2.3. Proprietate intelectuală, 

brevete de invenţie 

înregistrate la OSIM 
sau WIPO.

5
 

   

 

1 Se va înscrie suma cu două zecimale obţimută astfel: suma la 1.1. + suma 1.2. + suma 1.3. 
2 La 2.1. şi 2.2., în cazul revistelor se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului, Titlul articolului/studiului, Denumirea Revistei, Numărul Revistei, Paginile 
la care se găseşte articolul/studiul, Editura-Localitatea, ISSN 
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Revistă, Bazele de date în care este indexată Revista, spre exemplu: Ionescu Ion, „Particularităţile activităţilor poliţieneşti”, Revista Studii de Securitate Publică, Nr. 3/2014, pag. 

224-232, Editura Sitech Craiova, ISSN 2234-3324, Indexări internaţionale: EBSCO, Index Copernicus International, Ceeol, HeinOnline, Ulrich, getCITED, ProQuest. În situaţia în 

care sunt mai mulţi autori, acestia vor fi înscrişi în ordinea se regăsesc în revistă. 

În cazul manifestărilor ştiinţifice se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului, Titlul articolului/studiului, Denumirea manifestării ştiinţifice, Instituşia 

organizatoare, Data şi locul, Editura la care a fost publicat volunul manifestării ştiinţifice, ISSN volum, Paginile la care se găseşte artivolul/studiul spre exemplu: Ionescu Ion, 

„Particularităţile activităţilor poliţieneşti”, Sesiunea Ştiinţifică Internaţională „Uniunea Europeană – Spaţiu de libertate, securitate şi justiţie”, organizată de Academia de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”, 24 noimbrie 2011, Bucureşti, Editura Sitech Craiova, ISBN: 978-606-11-2011-6, Vol. I, pag. 121-130. 
La 2.3. se vor înscrie în detaliu toate datele de identificarea ale elementului, aşa cum rezultă din documentele de atestare/certificare. 
La 2.4. se vor înscrie denumirea grantului/proiectului, tipul (internaţional sau naţional), calitatea în cadrul acestuia (director responsabil, membru în echipă), precum toate datele de 
identificarea ale grantului/proiectului. 
3 Punctaj acordat: 25+20 x factorul de impact / nr.autori. Punctajul trebuie să fie explicit pentru fiecare lucrare în parte. 
4 Punctaj acordat: 20/ număr autori Punctajul trebuie să fie explicit pentru fiecare lucrare în parte, spre exemplu: 1x1=1 sau 1x1/2=0,5 sau 1x1/3=0,33. 
5 Punctaj acordat: cotate ISI 50/nr.autori, internaționale necotate ISI 35/nr.autori, naționale 25/nr.autori. 
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2.4. Granturi / proiecte castigate 
prin 
competiţie

6
 

2.4.1
. 

Director (pentru instituția 
coordonatoare)/ Responsabil 
(pentru instituția parteneră) 

  

2.4.2
. 

Membru în echipa de 
implementare 
a grantului 

  

2.5. 
Proiecte de cercetare / 
consultanță

7
 

2.5.1
. 

Responsabil de proiecte de 
cercetare/consultanță 

  

TOTAL ACTIVITATEA DECERCETARE(A2) A2= puncte
8
 

3. Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3) 

Tipul 

activităţilor 

Categorii şi restricţii Punctaj Identificarea elementului pentru care se acordă 

punctajul
9
 

3.1. Citări în reviste ISI şi BDI și în volumele 
conferințelor ISI și BDI

10
 

   

3.2. Prezentări invitate în plenul unor 

manifestări științifice naționale și 

internaționale (keynote- speaker) și 

profesor invitat pentru a susține module 

de curs/prelegeri (exclusiv 
Erasmus)

11
 

   

3.3. Membru în colectivele de redacție 

sau comitete științifice ale revistelor 

și manifestărilor științifice, 

organizator de 
manifestări științifice, Recenzor 
pentru reviste și manifestări 
științifice

12
 

   

3.4. Experienţa de management universitar sau 
de 
cercetare

13
 

   

CRITERII 
OPŢIONALE 

 

6 Punctaj acordat pentru grant/proiect internaţional: 20 x ani de desfășurare şi 10 x ani de desfășurare membru în echipă. Punctaj acordat pentru grant/proiect naţional: 10 x ani de 
desfășurare, 5 x ani de desfășurare membru în echipă. 
7 Se înscriu doar cele la care valoarea este de minim 10.000 euro echivalenți. Punctajul acordat: 5/proiect ca responsabil și 2/proiect membru în echipă 
8 Se va înscrie suma cu două zecimale obţinută astfel: 2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. 
9 La 3.1. se vor înscrie în următoarea ordine: Titlul Revistei, Bazele de date în care este indexată, Numărul Revistei, ISSN, Numărul de citări, Paginile la care se regăsesc citările, 
spre exemplu: Revista de Investigare a Criminalităţii, indexată în Bazele de date internaţionale EPSCO şi SSRN, Nr. 1/2012, ISSN: 1844 – 7945, 3 citări, pag. 28, 32. 
La 3.2. se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului/autorilor şi Titlul, Editura, Anul apariţiei şi ISBN-ul lucrării care citează, pagina/paginile la care se 

găsesc citările, Titlul, Editura, Anul apariţiei şi ISBN-ul lucrării citate şi numărul total de citări, spre exemplu: Ioan Dascălu, Cristian-Eduard Ştefan, în lucratea „Procedura dării 

în urmărire”, Editura Sitech, Craiova, 2008, ISBN 123-763-44, la paginile 52, 53, 56 şi 59 citează lucrarea „Percheziţia judiciară” Editura Sitech, Craiova, 2008, Total 8 citări. 
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La 3.3. se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului prezentării, Titlul prezentării, Denumirea manifestării ştiinţifice, Instituşia organizatoare, Data şi locul, 

Editura la care a fost publicat volunul manifestării ştiinţifice, ISSN volum, Paginile la care se găseşte prezentarea, spre exemplu: Ionescu Ion, „Aspecte criminologice privind 

corupţia în administraţia publică”, Conferinţa cu participare internaţională „Guvernanţă, intelligence şi securitate în secolul XXI”, organizată de Universitatea Babeş Bolyai, 11 

mai 2012, Cluj-Napoca, Editura CA Publishing, Cluj-Napoca, 2014, ISBN: 978-606-8330-25-9,pag..527-533. 
La 3.4. se vor înscrie în următoarea ordine: Calitatea în cadrul Revistei, Titlul Revistei, ISSN, Indexările internaţionale, spre exemplu: Membru în colectivul de redacţie la Revista 
Studii de securitate publică, ISSN 2284–8592, Indexări BDI: 
EBSCO, Index Copernicus International, Ceeol, HeinOnline, Ulrich, getCITED, ProQuest. 
La 3.5. se vor înscrie în următoarea ordine: numărul anilor de experienţă, calitatea avută şi locul dobândirii, spre exemplu: 12 ani experienţă în învăţământul superior, 2004–

prezent cadru didactic (asistent, lector, conferenţiar) la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Drept/Poliţie/Pompieri. 
10 Punctaj acordat: 10 (FI)/nr.autori art. citat ISI; 2,5/nr.autori art.volume manifestări cotate ISI; 2/nr.autori ar.BDI; 1/nr.autori art.volume manifestării BDI. 
11 Punctaj acordat: 10 pentru internaționale și 5 pentru naționale 
12 Punctaj acordat: 10 pentru ISI, 6 pentru BDI și 3 pentru naționale și internaționale neindexate 
13 Punctaj acordat: 5 x nr.ani (rector, decan, prodecan, director departament, director școală doctorală), 2 x nr.ani (membru în organisme de conducere – senat, consiliu facultate, 
cons. departament, cons. administrativ). 
3.5 Premii   3.5.1 Academia Română 10 

 3.5.2 ASM, AOSR şi CNCS 8 

 3.5.3 premii internaţionale 15 

 3.5.4 premii naţionale în domeniu 5 

TOTAL RECUNOAŞTEREA ŞI IMPACTULACTIVITĂŢII(A3) A3= puncte
14

 

 

Situaţia îndeplinirii restricţiilor prevăzute 

 

Nr

. 

ctr

. 

 

Denumire

a 

 

Restricţia 

pentru 

conferenţiar 

 

Activitatea candidatului
15

 
Situaţia 

îndeplinir

ii 

restricţiei
1

6
 

1. 1.1.1. Cărţi/capitole în calitate de autor minim 1   
2. 1.1.2. Cursuri universitare, suport de curs, manuale didactice, tratate, monografii, 

legislaţie adnotată, îndrumare 
minimum 1   

3. 2.1 Articole in reviste cu FI>0,5 minim 5 dintre care 
minim 2 în reviste 

cu FI>0,5 

  

4. 2.2 Articole în reviste și volumele unor manifestări științifice indexate în alte 
baze de date internaționale 

minim 8   

5. 2.4.1 Granturi / proiecte câștigate prin competiție minim 1   
6. 3.1. Citări în reviste ISI și BDI în volumele conferințelor ISI și BDI minim 8   
7. 3.3.1. Membru în colective de redacție sau recenzor pentru reviste cotate ISI minim 2 colective de 

redacție 
minim 8 recenzii 

  

 

Situaţia îndeplinirii condiţiilor minimale 
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Nr

. 

crt

. 

 

Domeniul de 

activitate 

 

Condiţii 

conferenţiar 

 

Punctaj realizat
17

 

Situaţia 
îndeplinir

ii 
condiţiei

18
 

1 Activitatea didactică/profesională (A1) minimum 40 puncte   
2 Activitatea de cercetare (A2) minimum 180 

puncte 
  

3 Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3) minimum 30 puncte   

TOTA

L 

Minim 250 puncte   

 

 
14 Se va înscrie suma cu două zecimale obţimută astfel: 3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5. + 3.6. 
15 Trebuie să fie cel puţin egală cu prevederile restricţiei. 
16 Se consemnează ÎNDEPLINITĂ sau NEÎNDEPLINITĂ 
17 Se consemnează punctajul total obţinut la criteriile A1, A2, A3 şi TOTAL.. 
18 Se consemnează ÎNDEPLINITĂ sau NEÎNDEPLINITĂ 
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Notă : 

*)bazele de date internaționale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste și în volumele unor manifestări științifice, cu excepția articolelor publicate în 

reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan științific internaționale precum (nelimitativ) : Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, EBSCO, PROQUEST, Elsevier, Wiley, 

ACM, DBLP, Springerlink, Engineering, Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Google Scholar. 

 

 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi obligatorii de prezentare 

la concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor prezentate în prezenta fişă de verificare. 

 

 

 

 

 

Data:…………… Semnătura:…………… 
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 ANEXA nr. 3.14: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru conferenţiar 

universitar Istorie şi studii culturale: 

 

 

                         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 

    
 

Concurs pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar 

Facultatea de Arhivistică 

Departamentul...... 

Poziţia …...., Disciplinele … 

Domeniul Istorie şi studii culturale 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 

Nume şi prenume candidat: … 

 

 Studiile universitare delicenţă/masterat 

 
Nr
. 
crt
. 

Instituţia de învăţământ 
superior şi facultatea 
absolvită 

Domeniu

l 

Perioada 
Titlul 

acorda
t 

1.     

2.     

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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3.     
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A. Studiile universitare de doctorat 

 
Nr
. 
crt
. 

Instituţia organizatoare de doctorat Domeniu

l 

Perioada 
Titlul 

ştiinţific 
acordat 

1.     

2.     

 

B. Îndeplinirea standardelor minimale ale Academiei de Poliţie “Alexandru IoanCuza” 

 

Se acordă următoarele punctaje, pe activitate: 

 

 Categoria Indicatorul Denumirea indicatorului Punctaj 

 
CDI I1 Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură din 

străinătate 

100/n 

 

CDI I2 Coordonare de volum colectiv publicat la o editură din 

străinătate; traducere și îngrijire de text-sursă istorică 

publicată ca volum distinct la o editură din străinătate 

45/n 

 

CDI I3 Studii publicate în volume colective la edituri din 

străinătate; articole publicate în reviste din străinătate 

incluse în bazele de date recunoscute 

40/n 

 
CDI I4 Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură 

clasificată CNCS (lista A sau B) 

85/n 

 

CDI I5 Antologie/crestomaţie de texte; traducerea unei cărţi de 

specialitate; coordonare de volum colectiv la o editură 

clasificată CNCS (lista A sau B). 

 

35/n 

 

CDI I6 Carte cu caracter de monografie şi sinteză istorică, 

publicată la o editură din România, inclusă în cel puţin 15 

biblioteci universitare sau ale unor foruri academice de 

profil.  

50/n 
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CDI I7 Ediţie critică la o operă fundamentală, cu n editori. 40/n 

 

CDI I8 Ediţie critică de documente (realizată prin recurgere la 

epigrafie sau paleografie. 

40 (pentru 

fiecare editor)  

 

 

 

CDI I9 Antologie/crestomaţie de texte; Ediție de documente cu 

studiu 

introductiv; traducerea unei cărţi de specialitate; 

coordonare de volum colectiv - inclusă în cel puţin 15 

biblioteci universitare sau ale unor foruri academice de 

profil. 

25/n 

 

CDI I10 Studii în reviste din România incluse în bazele de date 

recunoscute sau clasificate CNCS ( categoriile A sau B), 

ori publicate în volume colective la edituri clasificate 

CNCS, categoriile A sau B. 

35/n 

 
CDI I11 Studii în reviste ştiinţifice peer review, în volume de 

studii cu referenţi ştiinţifici. 

18/n 

 

DID I12 Raport de cercetare arheologică publicat în Cronica 

Cercetărilor Arheologice din România sau în reviste de 

specialitate. 

Campanie etnografică de teren finalizată cu raport 

prezentat într-un for științific de specialitate și publicat. 

Realiyarea unei expoyiții, având texte istorice explicative, 

editate în broșură sau documentate prin alte materiale 

informatice 

15/n 

 DID I 13 Recenzie ştiinţifică într-o revistă academică. 5 

 

RIA I 14 Lucrare cu caracter de manual universitar sau tratat 40/n 

 
RIA I 15 Iniţierea/coordonarea unui program de studii universitare. 10 
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RIA I 16 Conferinţă personală ca invitat într-o instituţie 

universitară sau de cercetare internaţională; keynote 

speaker la o conferinţă internaţională. Calitatea de visiting 

professor. 

15 

 

RIA I 17 Comunicare la o conferinţă internaţională cu sistem de 

selecţie sau peer review; membru al colegiului de redacție 

al unor reviste de specialitate indexate în bazele de date 

internaţionale recunoscute sau reviste indexate CNCS A şi 

B; referent ştiinţific al unor edituri internaţionael sau al 

unei edituri clasificate CNCS A şi B; premii şi distincţii 

academice naţionale sau internaţionale. 

10/n 

 

RIA I 18 Comunicare la o conferinţă organizată de un centru de 

cercetare sau de o societate academică din România şi 

Rep. Moldova. 

3/n 

 
RIA I 19 Organizator al unor conferinţe sau paneluri la conferinţe 

internaţionale (inclusiv în România) 

7 

 
RIA I 20 

 

Organizator al unor conferinţe naţionale cu sistem de 

selecţie sau peer review. 

2 

 

RIA I 21 Coordonator într-un proiect de cercetare cu finanţare 

obţinută prin competiţie publică naţională sau 

internaţională (exclus POSDRU). 

NAT/INT 

15/20 

 

RIA I 22 Membru într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută 

prin competiţie publică naţională sau internaţională 

(exclus POSDRU). 

NAT/INT 

5/10 

 

RIA I 23 Realizarea unui Hirsch index de minim 3 pe platforma 

Google Academic (sau atașarea unei liste de cel puțin 70 

citări în lucrări de specialitate, exclus autocitările) 

20 

 

 

 

Nr

. 

crt

. 

 

Criteri

u 

Evaluar

e 

cantitati

vă 

Total 

punct

aj 
(pe 

criteriu) 

 

Nr. 

minim 

realizăr

i 

 

Situaţia 

îndeplinirii 

standardului 
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(punctaj

) 

Sectiunea 1         

I1 Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură din 

străinătate 

100/n    

I2 Coordonare de volum colectiv publicat la o editură din străinătate; 

traducere și îngrijire de text-sursă istorică publicată ca volum 

distinct la o editură din străinătate 

45/n    

I3 Studii publicate în volume colective la edituri din străinătate; 

articole publicate în reviste din străinătate incluse în bazele de date 

recunoscute 

40/n    

 PUNCTAJ SECŢIUNEA 1 (minim 60)    Îndeplinit/neîndeplinit 

Sectiunea 2      

I4 Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură clasificată 

CNCS (lista A sau B) 

85/n    

I10 Studii în reviste din România incluse în bazele de date recunoscute 

sau clasificate CNCS ( categoriile A sau B), ori publicate în volume 

colective la edituri clasificate CNCS, categoriile A sau B. 

35/n    

I11 Studii în reviste ştiinţifice peer review, în volume de studii cu 

referenţi ştiinţifici. 

18/n    

 PUNCTAJ SECŢIUNEA 2 (minim 500)    Îndeplinit/neîndeplinit 

Sectiunea 3      

I 16 Conferinţă personală ca invitat într-o instituţie universitară sau de 

cercetare internaţională; keynote speaker la o conferinţă 

internaţională. Calitatea de visiting professor. 

15    

I 17 Comunicare la o conferinţă internaţională cu sistem de selecţie sau 

peer review; membru al colegiului de redacție al unor reviste de 

specialitate indexate în bazele de date internaţionale recunoscute 

sau reviste indexate CNCS A şi B; referent ştiinţific al unor edituri 

internaţionael sau al unei edituri clasificate CNCS A şi B; premii şi 

distincţii academice naţionale sau internaţionale. 

10/n    
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I 18 Comunicare la o conferinţă organizată de un centru de cercetare sau 

de o societate academică din România şi Rep. Moldova. 

3/n    

I 19 Organizator al unor conferinţe sau paneluri la conferinţe 

internaţionale (inclusiv în România) 

7    

I 20 

 

Organizator al unor conferinţe naţionale cu sistem de selecţie sau 

peer review. 

2    

I 21 Coordonator într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută prin 

competiţie publică naţională sau internaţională (exclus POSDRU). 

NAT/INT 

15/20 

   

I 22 Membru într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută prin 

competiţie publică naţională sau internaţională (exclus POSDRU). 

NAT/INT 

5/10 

   

I 23 Realizarea unui Hirsch index de minim 3 pe platforma Google 

Academic (sau atașarea unei liste de cel puțin 70 citări în lucrări de 

specialitate, exclus autocitările) 

20    

 PUNCTAJ SECŢIUNEA 3 (minim 100)    Îndeplinit/neîndeplin
it 

 
PUNCTAJ TOTAL : SECŢIUNEA 1+SECŢIUNEA 

2+SECŢIUNEA 3(minim 100 puncte) 

1600 
  Îndeplinit/neîndeplin

it 
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3. Standarde minimale 

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ: 

 

 Criteriul Denumirea criteriului 

Standardul pentru 

conferenţiar 

universitar 

 
C2 - CDI Suma punctajelor pentru 

indicatorii I1-I3 

60 

 
C3 - CDI 

 

Suma punctajelor pentru 

indicatorii I4 și I10 - I 11 

500 

 
C4 - RIA Suma punctajelor pentru 

indicatorii I 16-I23  

100 

 
C5 – 

CDI,DID, 

RIA 

Punctajul total pentru 

indicatorii 

I1- I23 

1000 

 

 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi obligatorii de 

prezentare la concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor prezentate în prezenta fişă de 

verificare. 

 

 

Data:…………… Semnătura: ………
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  ANEXA nr. 3.15: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru conferențiar  

universitar Filologie: 

 

 

 

 

 
 

Concurs pentru ocuparea postului de conferențiar universitar 

Facultatea … 

Departamentul 

străină 

Poziţia …,  

Disciplinele … 

Domeniul Filologie 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

 

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 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 

 

Nume şi prenume candidat: … 

B. Studiile universitare de licenţă/masterat 

 
Nr
. 
crt
. 

Instituţia de învăţământ 
superior şi facultatea 
absolvită 

Domeniu

l 

Perioada 
Titlul 

acorda
t 

1.     

2.     

3.     

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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C. Studiile universitare de doctorat 

 
Nr
. 
crt
. 

Instituţia organizatoare de doctorat Domeniu

l 

Perioada 
Titlul 

ştiinţific 
acordat 

1.     

2.     

 

D. Îndeplinirea standardelor minimale ale Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” 

 

Nr

. 

crt

. 

 

Criteriu 
Evaluar

e 

cantitati

vă 

(punctaj

) 

Total 

punct

aj (pe 
criteri

u) 

 

Nr. 

minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

I. Activitatea didactică şi profesională (A1)  

 

 

 

1. 

 

 

Carte
1
 de autor unic sau coautor (monografie, sinteză, 

studiu lingvistic, studiu filologic, dicţionar ştiinţific), 

publicată la o editură acreditată 

 

 

20p pt. autor 

10p pt. 

coautor 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul lucrării, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă 

este cazul): a. 
b. 

 

2. 

Ediţie critică filologică (text vechi, documente, traducerea 
şi editarea critică a unui text scris într-o limbă veche), 
publicată la 
o editură acreditată 

20p pt. autor 

10p pt. 

coautor 

  t 

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă 

este cazul): a. 
b. 
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3. 

Editarea unei opere ştiinţifice sau literare; traducerea şi 

dotarea cu aparat critic (note şi/sau comentarii) a unei 

opere ştiinţifice 
(publicată la o editură acreditată) 

10p pt. 

autor 5p pt. 

coautor 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă 
este cazul): a. 
b. 

4. 
Coautor la lucrări fundamentale sau de referinţă 
(dicţionare, 
atlase, enciclopedii, tratate) 

10p/70pag. 
   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă 

este cazul): a. 
b. 

 

5. 

Colaborator la lucrări internaţionale constituind elemente 

ale unor serii ştiinţifice fundamentale publicate la edituri 
străine de 
prestigiu 

10p pt. 

autor 5p pt. 

coautor 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă 

este cazul): a. 
b. 

6. Conducător de doctorat 5p    

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (titlul 

tezei/doctorand): a. 
b. 

 

7. 1.3.1. Curs sau manual universitar 
6p pt. autor 

3p pt. coautor 
   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă 

este cazul): a. 
b. 

 

PUNCTAJ - A1 Activitatea didactică şi profesională (minimum 50 puncte)   Îndeplinit/neîndeplinit 

II. Activitatea de cercetare (A2)  

 

8. 

Articole, studii, comunicări, recenzii în: reviste indexate 

în bazele de date internaţionale, reviste clasificate de 

CNCS ca A 
sau B, volume ale unor conferinţe sau congrese 

10p pt. 

autor 5p pt. 

coautor 
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internaţionale 

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă 

este cazul): a. 
b. 
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9. 

Articole, studii, comunicări, recenzii în: Analele 

/Buletinele/ Anuarele ştiinţifice ale universităţilor, 

Academiei Române, 
volume colective, omagiale, in memoriam, reviste 
clasificate C; reviste ştiinţifice necotate 

 

6p pt. autor 

3p pt. 

coautor 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă 

este cazul): a. 
b. 

 

 

10. 

Comunicări la zilele universităţilor, colocvii, simpozioane, 

conferinţe, mese rotunde, ateliere ştiinţifice, organizate în 

cadru 
instituţional de către universităţi, Academia Română, 
institutele de cercetare ale Academiei Române 

 

5p 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire lucrare prezentată şi 

eveniment): a. 
b. 

 

11. Recenzii ştiinţifice publicate în reviste de specialitate 2p    

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire 

lucrare): a. 
b. 

 

12. 
Studii, eseuri, articole pe teme literare publicate în reviste 
de 
specialitate, necotate CNCS, cu ISSN 

1p 
   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă 

este cazul): a. 
b. 

 

 

 

13. 

Editarea de volume decurgând din lucrări ale unor 

simpozioane, colocvii, conferinţe, congrese, work-shopuri 

pe teme ştiinţifice sau de formare a doctoranzilor, 

organizate în cadru instituţional de către universităţi, 

Academia Română, institutele Academiei 
Române 

 

Coordonator 

7p Coeditor 

5p 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire volum, editura, an, 

ISBN): a. 
b. 
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14. 
Referent ştiinţific la edituri sau reviste din ţară sau din 
străinătate, acreditate 1p 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire editura, 

revista): a. 
b. 
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15. 

Membru în colectivul de redacţie al unei reviste de 

specialitate din ţară sau din străinătate, acreditate, cu peer 

review şi editing 
process 

 

2p 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire revista, editura, an, 

ISBN): a. 
b 

 

16. 
Organizarea de manifestări ştiinţifice: Colocvii, 
simpozioane, 
conferinţe sau congrese 

5p 
   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire 

eveniment): a. 
b 

 

17. 
Granturi ştiinţifice Obţinute prin competiţie, pe baza unui 
proiect de cercetare 

5p 
director 
2p 
membru 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Datele de identificare ale 

grantului): a. 
b 

 

PUNCTAJ - A2 Activitatea de cercetare (minimum 120 puncte)   Îndeplinit/neîndeplinit 

III. Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)  

18. 
Traduceri: Operă ştiinţifică sau beletristică dintr-o limbă 
modernă 

2p autor 
1p coautor 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă 
este cazul): a. 
b. 

 

 

19. 

Citare, menţiune bibliografică, cronică, recenzare cu 

excepţia autocitărilor. Lucrările în care se face citarea 

trebuie să aibă ISBN sau ISSN. Pe parcursul unui capitol 

sau studiu se 
punctează o singură citare 

 

2p citare 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Denumire lucrare/autor, editura/anul publicării, indexări, nr.pg. la care 

este citarea): a. 
b. 
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20. 
Citare, menţiune bibliografică, cronică, recenzare: Cronică 
sau 
recenzare 

1p 
   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Denumire lucrare/autor, editura/anul publicării, indexări, nr.pg. la care 

este citarea): a. 
b. 
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21. 

Premii şi distincţii academice oferite de universităţi, 

institute de cercetare, academii, USR, asociaţii 

profesionale de nivel 
naţional 

 

2p 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Denumire distincţie, denumire instituţie care acordă 
distincţia, anul): a. 
b. 

 

22. Keynote speaker la colocvii, simpozioane, conferinţe, 

congrese 

1p    

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Denumirea 

conferinţei, anul: a. 
b. 

 

23. Stagii în străinătate: Visiting professor 3p    

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Datele de identificare ale 

stagiului): a. 
b. 

 

24. 
Stagii în străinătate: Stagiu postdoctoral (exclusiv Erasmus 
- 
staff mobility) 

2p 
   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Datele de identificare ale 

stagiului): a. 
b. 

 

 

 

 

25. 

Prezenţa în baze de date din ţară şi străinătate: ProQuest 

Central, Ebsco, SpringerLink e-journals, Wilez Online 

Librarz, Cambridge, CEEOL, JSTOR, Oxford Journals, 

Ulrichs, ISSN, ERIH, KVK, worldcat.org, 

bibliomadrid.org, libfl.ru, wolfram.schneider.org, 

ceecs.net, regestaimperii.adwmainz.de, 

lib.washington.edu, jenopc4.thulb.unijena.de şi altele, în 

cataloagele B.C.U. Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, 

B.A.R. şi în 
cele ale bibliotecilor din străinătate 

 

 

 

2p de fiecare 

prezenţă 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire bază date, 

adresa web): a. 
b. 
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26. 

Prezenţa într-o comisie de susţinere a tezei de doctorat 

sau într- o comisie de concurs pentru ocuparea unei 

funcţii didactice sau 
în cercetare 

 

2p 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Comisia/denumirea cativităţii evaluate de 
comisie): a. 
b. 

 

PUNCTAJ – A3 Recunoaşterea şi impactul activităţii (minimum 10 puncte)   Îndeplinit/neîndeplinit 

PUNCTAJ TOTAL: minimum 180 puncte   Îndeplinit/neîndeplinit 

 

 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi obligatorii de 

prezentare la concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor prezentate în prezenta fişă de 

verificare. 

 

 

Data: …………… Semnătura: …………… 

 

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire publicaţie candidat/publicaţie unde se regăseşte citarea / pag.): 
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 ANEXA nr. 3.16: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru profesor 

universitar Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică: 

 

 

                         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 

   

 

Concurs pentru ocuparea postului de profesor universitar 

Facultatea … Departamentul … 

Poziţia …, Disciplinele … 

Domeniul Ştiinţe militare,informaţii şi ordine publică 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 

 

 

Nume şi prenume candidat: … 

Secţiunea A - Studiile universitare de licenţă/masterat 

 
Nr
. 
crt
. 

Instituţia de învăţământ 
superior şi facultatea 
absolvită 

Domeniul Perioada 
Titlul 

acorda
t 

1.     

2.     

3.     

 

Secţiunea B - Studiile universitare de doctorat 

 
Nr
. Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 

Titlul 
ştiinţific 
acordat 

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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crt
. 

1.     

2.     

 

Secţiunea C – Îndeplinirea standardelor minimale ale universităţii 

 

1. Activitatea didactică şi profesională (A1) 

Tipul activităţilor Categorii şi restricţii Punctaj Identificarea elementului pentru care se acordă punctajul
1
 

1.1. Cărţi şi capitole în carţi 

de specialitate publicate 

în edituri cu prestigiu 

recunoscut în domeniul 
Ştiinţe militare, 
informaţii şi ordine 
publică

2
 

1.1.1. Cărţi / capitole în calitate de 
Autor 

  

1.1.2. Cărţi / capitole în calitate de 
coautor sau capitole 

  

1.2. Material didactic/ Lucrări 
didactice

3
al căror conținut 

1.2.1. Tratate, monografii publicateîn 
edituri cu prestigiuinternațional 

  

 este relevant pentru  sau cu prestigiu recunoscut în 

 domeniul Științe militare,  domeniul Științe militare, 

 informații și ordine  informații și ordine publică 

 publică, după obținerea  Cursuri universitare, manual 

 titlului de doctor  didactice, tratate, monografii, 

   legislaţie adnotată, îndrumare 

   publicate în edituri cu prestigiu 

   internaţional sau cu prestigiu 

   recunoscut în domeniul Ştiinţe 

   militare, informaţii şi ordine 

   Publică 

  1.2.2. Studii de specialitate, scenarii,   

   exerciţii şi aplicaţii 

1.3. Coordonare de programe de studii universitare, organizare şi 
coordonare 
programe de formare şi dezvoltare continuă

4
 

  

1.4. Proiecte educaţionale şi de formare continuă
5
   

  
TOTAL ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI PROFESIONALĂ A1= puncte

6
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1 La 1.1. şi 1.2. se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului, Titlul lucrării, Editura, Localitatea, Anul apariţiei, ISBN, Numărul de pagini, spre exemplu: 

Ionescu Ion, „Tactică poliţienească”, Editura Sitech, Craiova, 2009, ISBN 898-733-44-2, 286 pagini. În situaţia în care sunt mai mulţi autori, acestia vor fi înscrişi în ordinea 

descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României, iar în lipsa acestei descrieri, în ordinea în care se regăsesc pe lucrare. 
La 1.3. se va înscrie tipul şi denumirea programului, instituţia organizatoare, perioada de coordonare, spre exemplu: Programul de Masterat „Ştiinţe poliţieneşti”, Academia de Poliţie 
„Alexandru Ioan Cuza”, 2009-2014. 
La 1.4 se va înscrie calitatea în cdrul proiectului(director, responsabil membru), titlul proiectului, instituţia organizatoare, perioada de derulare, spre exemplu: Responsabil, 

Proiectul educaţional „Combaterea consumului de droguri”, Academia  de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia de 

Combatere a Criminalităţii Organizate,2011-2012. 
2 Pentru lucările internaţionale se acordă 15, iar pentru cele naţionale se acordă 10, petru ficare lucrare în parte. Punctajul unei lucrări se împarte obligatoriu la numărul de autori, 
iar punctajul astfel obţinut se împarte la 2 în situaţia în care lucrarea reprezintă ediţia a II-a, însă numai dacă este vorba de o ediţie revizuită, adăugită şi completată. Punctajul 
trebuie să fie explicit pentru fiecare lucrare în parte, spre exemplu: 1x10=10 sau 1x10/2=5 sau 1x10/4/2=1,25. 
3 Pentru lucările internaţionale se acordă 5, iar pentru cele naţionale se acordă tot 5, petru ficare lucrare în parte. Punctajul unei lucrări se împarte obligatoriu la numărul de autori, 
iar punctajul astfel obţinut se împarte la 2 în situaţia în care lucrarea reprezintă ediţia a II-a, însă numai dacă este vorba de o ediţie revizuită, adăugită şi completată. Punctajul 
trebuie să fie explicit pentru fiecare lucrare în parte, spre exemplu: 1x5=5 sau 1x5/2=2,5 sau 1x5/4/2=0,62. 
4 Punctaj acordat: 2 pentru fiecare program. 
5 Punctaj acordat pentru fiecare proiect: 3 pentru director, 2 pentru responsabil, 1 pentru membru. 
6 Se va înscrie suma cu două zecimale obţimută astfel: suma la 1.1. + suma 1.2. + suma 1.3. + suma 1.4. 

2. Activitatea de cercetare (A2) 

Tipul activităţilor Categorii şi restricţii Punctaj Identificarea elementului pentru care se acordă punctajul
7
 

2.1. Articole al căror conținut este 
relevant în domeniul 

fundamental Științe militare, 

informații și ordine publică și 

care sunt publicate în reviste 

cotate ISI Thomson Reuters sau 

în volumele unor manifestări 

ştiinţifice, indexate ISI 

proceedings
8
 

   

2.2. Articole / studii/rapoarte de 
cercetare al căror conținut este 

relevant în domeniul 

fundamental Științe militare, 

informații și ordine publică și 

care sunt publicate în reviste cu 

prestigiu recunoscut sau în 

buletine științifice/volumele 

unor manifestări ştiinţifice, în 

domeniul Ştiinţe militare, 

informaţii şi ordine publică sau 

indexate în baze de date 

internaţionale
9
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2.3. Proprietate intelectuală, brevete 
de 
invenţie şi inovaţie etc.

10
 

   

2.4. Granturi / proiecte prin 
competiţie

11
 

2.4.1
. 

Director/ 
Responsabil 

  

2.4.2
. 

Membru în 
echipă 

  

TOTAL ACTIVITATEADECERCETARE A2 = puncte
12

 

 

 

7 La 2.1. şi 2.2., în cazul revistelor se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului, Titlul articolului/studiului, Denumirea Revistei, Numărul Revistei, Paginile 

la care se găseşte artivolul/studiul, Editura-Localitatea, ISSN Revistă, Bazele de date în care este indexată Revista, spre exemplu: Ionescu Ion, „Particularităţile activităţilor 

poliţieneşti”, Revista Studii de Securitate Publică, Nr. 3/2014, pag. 224-232, Editura Sitech Craiova, ISSN 2234-3324, Indexări internaţionale: EBSCO, Index Copernicus 

International, Ceeol, HeinOnline, Ulrich, getCITED, ProQuest. În situaţia în care sunt mai mulţi autori, acestia vor fi înscrişi în ordinea se regăsesc în revistă. 

În cazul manifestărilor ştiinţifice se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului, Titlul articolului/studiului, Denumirea manifestării ştiinţifice, Instituşia 

organizatoare, Data şi locul, Editura la care a fost publicat volunul manifestării ştiinţifice, ISSN volum, Paginile la care se găseşte artivolul/studiul spre exemplu: Ionescu Ion, 

„Particularităţile activităţilor poliţieneşti”, Sesiunea Ştiinţifică Internaţională „Uniunea Europeană – Spaţiu de libertate, securitate şi justiţie”, organizată de Academia de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”, 24 noimbrie 2011, Bucureşti, Editura Sitech Craiova, ISBN: 978-606-11-2011-6, Vol. I, pag. 121-130. 

La 2.3. se vor înscrie în detaliu toate datele de identificarea ale elementului, aşa cum rezultă din documentele de atestare/certificare. 
La 2.4. se vor înscrie denumirea grantului/proiectului, tipul (internaţional sau naţional), calitatea în cadrul acestuia (director responsabil, membru în echipă), precum toate datele de 
identificarea ale grantului/proiectului. 

8 Punctaj acordat: 10 pentru fiecare articol. Punctajul unui articol se împarte obligatoriu la numărul de autori. Punctajul trebuie să fie explicit pentru fiecare lucrare în parte, spre 
exemplu: 1x10=10 sau 1x10/2=5. 
9 Punctaj acordat: 1 pentru fiecare articol. Punctajul unui articol se împarte obligatoriu la numărul de autori. Punctajul trebuie să fie explicit pentru fiecare lucrare în parte, spre 
exemplu: 1x1=1 sau 1x1/2=0,5 sau 1x1/3=0,33. 
10 Punctaj acordat: 10/internaţional şi 5/naţional. 
11 Punctaj acordat pentru grant/proiect internaţional: 15 director, 10 responsabil şi 5 membru în echipă. Punctaj acordat pentru grant/proiect naţional: 10 director, 5 responsabil şi 3 
membru în echipă. 
12 Se va înscrie suma cu două zecimale obţimută astfel: 2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. 

 

 

3. Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3) 

Tipul activităţilor 
Categorii 

şi 

restricţii 

Punctaj Identificarea elementului pentru care se acordă punctajul
13

 

3.1. Citări în reviste ISI şi BDI
14

    
3.2. Citări ale publicaţiilor candidatului în 

cărţi, capitole de cărţi sau volume, 

publicate la edituri cu prestigiu 

ştiinţific 
recunoscut în domeniul Ştiinţe 
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militare, informaţii şi ordine 
publică

15
 

3.3. Prezentări / invitate în plenul unor 

manifestări ştiinţifice internaţionale şi 

naţionale cu participare internaţională 

sau 
Profesor invitat (exclusiv ERASMUS)

16
 

   

3.4. Membru în colectivele de redacţie sau 

comitete ştiinţifice ale revistelor cu 

prestigiu ştiinţific recunoscut în 

domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi 

ordine publică şi al manifestărilor 

ştiinţifice. 

Organizator de manifestări 

științifice/recenzor pentru reviste şi 

manifestări ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale indexate ISI sau 

indexate la o bază internaţională 

recunoscută
17

 

   

3.5. Experienţa de management, analiză şi 
evaluare în cercetare şi / sau 
învaţământ

18
 

   

Criterii opţionale 

3.6 Premii   3.6.1 Academia Română 10 

 3.6.2 ASM, AOSR şi CNCS 8 

 3.6.3 premii internaţionale 15 

13 La 3.1. se vor înscrie în următoarea ordine: Titlul Revistei, Bazele de date în care este indexată, Numărul Revistei, ISSN, Numărul de citări, Paginile la care se regăsesc citările, 

spre exemplu: Revista de Investigare a Criminalităţii, indexată în 
Bazele de date internaţionale EPSCO şi SSRN, Nr. 1/2012, ISSN: 1844 – 7945, 3 citări, pag. 28, 32. 
La 3.2. se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului/autorilor şi Titlul, Editura, Anul apariţiei şi ISBN-ul lucrării care citează, pagina/paginile la care se 

găsesc citările, Titlul, Editura, Anul apariţiei şi ISBN-ul lucrării citate şi numărul total de citări, spre exemplu: Ioan Dascălu, Cristian-Eduard Ştefan, în lucratea „Procedura dării în 

urmărire”, Editura Sitech, Craiova, 2008, ISBN 123-763-44, la paginile 52, 53, 56 şi 59 citează lucrarea „Percheziţia judiciară” Editura Sitech, Craiova, 2008, Total 8 citări. 

La 3.3. se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului prezentării, Titlul prezentării, Denumirea manifestării ştiinţifice, Instituşia organizatoare, Data şi locul, 

Editura la care a fost publicat volunul manifestării ştiinţifice, ISSN volum, Paginile la care se găseşte prezentarea, spre exemplu: Ionescu Ion, „Aspecte criminologice privind 

corupţia în administraţia publică”, Conferinţa cu participare internaţională „Guvernanţă, intelligence şi securitate în secolul XXI”, organizată de Universitatea Babeş Bolyai, 11 mai 

2012, Cluj-Napoca, Editura CA Publishing, Cluj-Napoca, 2014, ISBN: 978-606-8330-25-9,pag..527-533. 

La 3.4. se vor înscrie în următoarea ordine: Calitatea în cadrul Revistei, Titlul Revistei, ISSN, Indexările internaţionale, spre exemplu: Membru în colectivul de redacţie la Revista 

Studii de securitate publică, ISSN 2284–8592, Indexări BDI: 
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EBSCO, Index Copernicus International, Ceeol, HeinOnline, Ulrich, getCITED, ProQuest. 

La 3.5. se vor înscrie în următoarea ordine: numărul anilor de experienţă, calitatea avută şi locul dobândirii, spre exemplu: 12 ani experienţă în învăţământul superior, 2004–

prezent cadru didactic (asistent, lector, conferenţiar) la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Drept/Poliţie. 
14 Punctaj acordat: 2/citare în reviste ISI şi 1/citare în reviste BDI. 
15 Punctaj acordat: 0,3/citare. 
16 Punctaj acordat: 10/prezentare la manifestările ştiinţifice internaţionale şi 6/prezentare la manifestările ştiinţifice naţionale. Punctajul unei prezentări se împarte obligatoriu la 
numărul de autori. Punctajul trebuie să fie explicit pentru fiecare 
lucrare în parte, spre exemplu: 1x6=6 sau 1x6/2=3. 
17 Punctaj acordat: 10/membru reviste ISI şi 6/membru reviste BDI. 
18 Punctaj acordat: 2/an pentru conducere şi 2/an pentru membru. 
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    3.6.4 premii naţionale în domeniu 5 

3.7 Membru în academii, organizaţii, 

asociaţii profesionale de prestigiu, 

naţionale şi internaţionale, apartenenţă 

la organizaţii din domeniul educaţiei 

şi cercetării 

  3.7.1 Academia Română 10 

 3.7.2 ASM, AOSR şi academii de ramură  8 

 3.7.3 Conducere asociaţii profesionale internaţionale 8 
naţionale 6 

 3.7.4 Asociaţii profesionale internaţionale 6 
naţionale 4 

 3.7.5 Organizaţii în domeniul educaţiei şi 
cercetării 

conducere 6 
membru 4 

TOTAL RECUNOAŞTEREA ŞIIMPACTULACTIVITĂŢII A3= puncte
19

 

 

 

 

 

Situaţia îndeplinirii restricţiilor prevăzute la pct. 1.1.1., pct. 1.2.1. şi pct.1.2.2. 

 

Nr

. 

ctr

. 

 

Denumire

a 

 

Restricţia 

pentru 

profesor 

Activitatea 

candidatului
20

 

Situaţia 

îndeplinir

ii 

restricţiei
2

1
 

1 1.1.1. Cărţi în calitate de autor minim 4 cărți, din care 3 
unic autor 

  

2 1.2.1. Cursuri universitare, manuale didactice, tratate, monografii, legislaţie 

adnotată, îndrumare publicate în edituri cu prestigiu internaţional sau cu 

prestigiu 
recunoscut în domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică 

minimum 3 ca prim-autor   

3 1.2.2. Studii de specialitate, scenarii, exerciţii şi aplicaţii minimum 2 ca prim-autor   

 

Situaţia îndeplinirii condiţiilor minimale 

Nr

. 

crt

. 

 

Domeniul de 

activitate 

Condiții 

profesor 

 

Punctaj realizat
22

 

Situaţia 
îndeplinir

ii 
condiţiei

23
 

1 Activitatea didactică/profesională (A1) 
Minimum 60 puncte 

  

2 Activitatea de cercetare (A2) Minimum   
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30 puncte 

3 Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)  

Minimum 10 puncte 

  

TOTA

L 

100 puncte 100 
Puncte 

 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi obligatorii de prezentare la 

concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor prezentate în prezenta fişă de verificare. 

 

Data:…………… Semnătura:…………… 

 

 
19 Se va înscrie suma cu două zecimale obţimută astfel: 3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5. + 3.6. + 3.7. 
20 Trebuie să fie cel puţin egală cu prevederile restricţiei. 
21 Se consemnează ÎNDEPLINITĂ sau NEÎNDEPLINITĂ 
22 Se consemnează punctajul total obţinut la criteriile A1, A2, A3 şi TOTAL.. 
23 Se consemnează ÎNDEPLINITĂ sau NEÎNDEPLINITĂ 
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 ANEXA nr. 3.17: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru profesor 

universitar Ştiinţe juridice: 

 

 

                         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 

   

Concurs pentru ocuparea postului de profesor universitar Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative Departamentul … 

Poziţia …, Disciplinele … 

 Domeniul Ştiinţe juridice 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 
 

 

s 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 

 

 

Nume şi prenume candidat: … 

 

A. Studiile universitare de licenţă/masterat 

 
Nr
crt 

Instituţia de învăţământ superior şi 
facultatea absolvită Domeniul Perioada 

Titlul acordat 

1.     

2.     

3.     

 

 

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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B. Studiile universitare de doctorat 

 
Nr 
crt Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 

Titlul ştiinţific acordat 

1.     

2.     

 

C. Îndeplinirea standardelor minimale ale Academiei de Poliţie “Alexandru IoanCuza” 

 

Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj (pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

Secţiunea 1 

 

 

 

1. 

Tratate 
10 

   

 

 

Îndeplinit/neîndeplinit 

Monografii 
8 

  

 Cursuri universitare 
7 

  

Practică și/sau Legislație comentată 

 
5 

  

Traduceri de cărți 
5 

  

Îndrumare practice 
2 

  

Cărți din categoriile de mai sus, publicate la alte edituri din străinătate cu peerreview internațional sau la edituri din România acreditate de Consiliul 

Național al Cercetării Științifice (categoria B)  primesc 1/2 din punctajele de mai sus, pe carte 

 

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori,titlul lucrării, locul publicării,editura,an,ISBN,URL dacă este 

cazul):  

a. 
b. 
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Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj (pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

 

2. 
Articole/Studii care prezintă contribuții in extenso, 

publicate în reviste științifice de prestigiu în domeniul 

științelor juridice* 

 1 pe articol/studiu 
 
 
 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul volumului, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – 

dacă este cazul):  

a. 
b. 

 

3. 

*Publicare în reviste străine într-o limbă de largă circulație 
internațională 3 

(pe articol/studiu) 

  Îndeplinit/neîndeplinit 

elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul volumului, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – 

dacă este cazul): a. 
b. 

 

3. 
Capitole de carte, studii în volume colective sau în 

volume ale conferinţelor care prezintă contribuţii in 

extenso, publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în 

domeniul ştiinţelor juridice* 

 
1 pe publicaţie 

 

 

  

*Publicare în străinătate, într-o limbă de largă circulație 

internațională 

 
3 pe articol/studiu 

 

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul volumului, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – 

dacă este cazul):  

a. 

b. 

4. Traduceri în limba română de: articole/studii care prezintă 

contribuții in extenso, publicate în reviste științifice 

internaționale de prestigiu în domeniul științelor juridice; 

studii în volume colective internaționale sau în volume 

ale conferințelor internaționale care  prezintă 

contribuții in extenso, publicate la edituri cu prestigiu 

recunoscut în domeniul științelor juridice    

                                               
0,5 pe traducere 

 

   



Pagina 117 din 131 
 

Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj (pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul volumului, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – 

dacă este cazul):  

a. 
b. 

5. 
Director/Responsabil în granturi de cercetare sau contracte 
directe de cercetare internaţionale 

10pe grant/contract 
 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul  

a. 
b. 

6. 
Membru în echipă în granturi de cercetare sau contracte 
directe de cercetare internaţionale 

3 pe grant/contract 
 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul volumului, locul 

publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul):  

a. 
b. 

 

7. 
Director/Responsabil în granturi de cercetare sau contracte 
directe de cercetare naţionale 

5 pe grant/contract 
 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul volumului, locul 

publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul):  

a. 
b. 

 

8. 
Membru în echipă în granturi de cercetare sau contracte 
directe de cercetare internaţionale 

2 pe grant/contract 
 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul volumului, locul 

publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul):  

a. 
b. 

 

TOTAL PUNCTAJ SECȚIUNEA 1 Îndeplinit/neîndeplinit 
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Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj (pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

Secțiunea 2  

9. Citări ale publicațiilor candidatului în cărți, capitole de 

cărți sau volume, publicate la edituri românești cu 

prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice, 

precum și în reviste științifice românești de prestigiu în 

domeniul științelor juridice 

0,2pe citare    

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul volumului, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – 

dacă este cazul):  

a. 

b. 

 

10. 

Citări ale publicațiilor candidatului în cărți, capitole de 
cărți sau volume, publicate la edituri cu prestigiu 
internațional, respectiv articole în reviste străine de 
prestigiu în domeniul științelor juridice 

 

0,4 pe citare 

   

  

 

11. 

Punctaj suplimentar: minimum douăzeci de citări ale unui 

articol/studiu al candidatului care prezintă contribuții in 

extenso, publicat în reviste științifice de prestigiu în 

domeniul științelor juridice* 

*Rută alternativă: minimum cinci citări ale unui 

articol/studiu al candidatului care prezintă contribuții in 

extenso, publicat în reviste științifice din străinătate de 

prestigiu în domeniul științelor juridice 

 

5 Pe articol/studiu 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul volumului, locul 

publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul):  

a. 
b. 

 

TOTAL PUNCTAJ SECȚIUNEA 2 Îndeplinit/neîndeplinit 
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Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj (pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

Secțiunea 3  

12. 
Premii ale Academiei Române, ale celorlalte academii 
înfiinţate 
prin lege, precum şi ale Uniunii Juriştilor 

1 
(pe premiu) 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire premiu/cine l-a 
acordat): a. 
b. 

 

 

13. 

Redactor al unei reviste editate sau în țară, de prestigiu în 

domeniul științelor juridice* 

*Se dublează punctajul, dacă revista este editată în 

străinătate, într-o limbă de largă circulație internațională. 

Se adaugă câte un punct suplimentar pentru fiecare trei ani 

consecutivi de vechime în funcția de redactor 

1 

(pe titlu de revista) 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Denumire revistă/e, editura/anul publicării, 

indexări): a. 
b. 

 

14. 
Coordonator de volume publicate la edituri naționale cu 

prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice* 
*Punctajul se dublează pentru volumele publicate la edituri 
din străinătate (din categoriile menționate la Definiții) 

2 
(pe volum coordonat) 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Denumire volum/e, 

editura/anulpublicării): 

a. 
b. 

 

 

15. 

Membru în consiliul editorial al unei reviste științifice de 

prestigiu în domeniul științelor juridice* 
*Se dublează punctajul pentru revistele din străinătate 

0,5 

(pe revistă) 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Denumire revistăe, editura/anul 
publicării,indexări): a. 
b. 

 

16. 
Organizator de conferințe naționale* 

*Se dublează punctajul pentru conferințe internaționale 

1 
(pe conferinţă) 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul 

(Denumireaconferinţei):  
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Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj (pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

a. 
b. 

17. Participare la conferinţe naţionale în calitate de : 
*Punctajul se 

dublează pentu 
conferințele 

internaționale  

   

Keynotespeaker   
2 

Speaker  
1 

Moderator  
0,5 

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul 

(Denumireaconferinţei): 

 a. 
b. 

 

18. 
Coordonarea unor programe de studii universitare* 

*Punctajul se dublează dacă programul este oferit în limbi 

de largă circulație internațională. Punctajul se triplează 

dacă programul este oferit în limbi de largă circulație 

internațională și timp de trei ani consecutivi jumătate din 

studenții înscriși în program sunt străini. 

1 
 

(pe 

program 

de studii) 

  

Elementul/elepentrucareseacordăpunctajul(Denumireprogram/instituţiadeînvăţământorganizatoar

e): a. 
b. 

 

 

 

19. 

Mobilități de predare în cadrul programelor de cooperare 
internațională (Erasmus, Fulbright, DAAD etc.) 

 

1 

 

(pe 

mobilitate

) 

  

Elementul/ele pentru care se acordă 

punctajul(Calitatea/Universitatea/perioada): 

a. 
b. 
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Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj (pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

 

20. 

Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o 
universitate din străinătate 

2/luna de misiune 
 

Pe 

universita

te 

 

 

 

 

21 Studii și perfecționare în străinătate: 

– master la o universitate din străinătate            
 

1pct pe program de 
master 

   

- – doctorat în străinătate sau în cotutelă cu o instituție din 
străinătate      

2 pct pe doctorat 

– efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel 
puțin o lună la o universitate din străinătate     1 

1 /lună de stagiu/ pe 
universitate 

22. 
Participarea, în calitate de expert, la comisiile pentru 
elaborarea proiectelor unor acte normative* 
 

3  
 

 

Pe proiect 

de act 

normativ 

 

  

*Constituție, coduri fundamentale 
 

10  Pe proiect 

de act 

normativ 

 

  

Coduri specializate sau profesionale, alte acte normative 2  
 

Pe proiect 

de act 

normativ 

 

  

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul 
a. 
b. 

23 
Participarea la comisiile de concursuri sau/și examene 
organizate de profesiile juridice 

0,5 
 

(pe 

comisie) 

  

 

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Calitatea/postul didactic/instituţia organizatoare/anul universitar):  
a. 

b. 
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Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj (pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

24 
Redactarea de opinii științifice solicitate de autorități, 
instituții publice sau corpuri profesionale 

1  Pe opinie   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Calitatea/IOSUD/titlultezei/doctorand): 
a. 

b. 

25. 
Membru în comisiile pentru ocuparea posturilor didactice: 
 
– din învățământul juridic superior  
 

 

 

0,2  

pe 

comisie 

  

– din învățământul preuniversitar    
 

0,1  pe 

comisie 

  

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Calitatea/postul dicactic/instituţia organizatoare/anul universitar):  
a. 

b. 

26. 
Membru în comisiile de bacalaureat și în comisiile 
electorale: 

 

 

0,1  

pe 

comisie 

  

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Calitatea/postul dicactic/instituţia organizatoare/anul universitar):  
a. 

b. 

27. 
Referent de specialitate în comisiile pentru susținerea 
publică a tezelor de doctorat  
 

0,5  pe 

comisie 

  

28. 
Membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor și Certificatelor Universitare, al Consiliului 
Național al Cercetării științifice, al consiliului sau 
comisiilor de specialitate ale Agenției Române de 
Asigurare a Calității în Învățământul Superior      

3  Pe 

consiliu/c

omisie 

  

 
 

 
TOTAL PUNCTAJ SECȚIUNEA 3 Îndeplinit/neîndeplinit 

 

 

2. Standarde minimale 

 

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ: 
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Criteriul Denumirea criteriului Standardul pentru profesor universitar, cercetător științific gradul I 

C1 Performanță de fond 

– teză de doctorat publicată la o editură din țară cu prestigiu recunoscut în domeniul 

științelor juridice*; 

*rută alternativă pentru tezele susținute înainte de 1 ian. 2015: publicare în format tipărit sau 

electronic, la editura IOSUD unde s-a susținut teza; 

– două comunicări în limbă străină de largă circulație internațională, susținute la 

congrese/conferințe organizate de o societate științifică internațională din specializarea 

candidatului și publicate în volumul ori pe situl congresului / în revista societății / în 

secțiunea specială a unei reviste internaționale de prestigiu (numai comunicări acceptate ca 

urmare a selecției operate / invitației adresate de un comitet științific și susținute efectiv, nu 

în regim de poster); 

– Director/Responsabil al unui grant de cercetare sau contract direct de cercetare* 

* Rute alternative: 

1. membru în echipele a două granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare 

2. participarea în calitate de expert la comisiile pentru elaborarea proiectelor unor acte 

normative și în cadrul comisiilor, agențiilor, comitetelor sau grupurilor de lucru ale 

organizațiilor sau asociațiilor profesionale internaționale 

– pentru profesor universitar: un curs universitar pentru fiecare dintre obiectele de studiu 

aflate în structura postului, publicat după obținerea titlului de doctor, în calitate de autor 

unic sau de prim autor; 

– o monografie publicată după obținerea titlului de doctor, la edituri internaționale de 

prestigiu, la edituri de prestigiu din străinătate sau la edituri din țară cu prestigiu recunoscut 

în domeniul științelor juridice; 

– atestat de abilitare pentru conducere de doctorate. 

C2 

Numărul de articole/studii publicate în 

reviste de prestigiu în domeniul 

științelor juridice 

> = 15 

C3 

Numărul de articole/studii publicate în 

reviste, de prestigiu în domeniul 

științelor juridice, publicate după 

> = 10 
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Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi obligatorii de 

prezentare la concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor prezentate în prezenta fişă de 

verificare. 

 

   

Data:……………         Semnătura: …………… 

 

obținerea titlului de doctor 

C4 
Suma punctajului pentru indicatorii I 1- 

I 8 
> = 65 

C5 
Suma punctajului pentru indicatorii I 9 

– I 11 
> = 10 

C6 
Suma punctajului pentru indicatorii I 12 

– I 28 
> = 25 

C7 
Punctajul total (suma punctajului pentru 

indicatorii I 1 – I 28) 
> = 150 

C8 

Punctajul total (suma punctajului pentru 

indicatorii I 1-I 28), realizat după 

obținerea titlului de doctor 

> = 100 
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ANEXA nr.3.18 : FIȘA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliție ”Al.I.Cuza” de prezentare la concurs pentru profesor universitar 

Ştiinţe inginereşti: Inginerie civilă și management 

 

 

 

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 

Concurs pentru ocuparea postului de profesor universitar 

Facultatea de Pompieri 

Departamentul de Inginerie și Situații de Urgență 

Poziţia …, Disciplinele … 

Domeniul Ştiinţe inginereşti: Inginerie civilă și management 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 

 

Nume şi prenume candidat: … 

Secţiunea A - Studiile universitare de licenţă/masterat 

 
Nr
. 
crt
. 

Instituţia de învăţământ 
superior şi facultatea 
absolvită 

Domeniul Perioada 
Titlul 

acorda
t 

1.     

2.     

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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3.     

Secţiunea B - Studiile universitare de doctorat 

 
Nr
. 
crt
. 

Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 
Titlul 

ştiinţific 
acordat 

1.     

2.     
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Secţiunea C – Îndeplinirea standardelor minimale ale universităţii 

 

1. Activitatea didactică şi profesională (A1) 

Tipul activităţilor Categorii şi restricţii Punctaj Identificarea elementului pentru care se acordă punctajul 

1.1. Cărţi şi capitole în carţi 

de specialitate publicate 

în edituri cu prestigiu 

recunoscut în domeniul 
Ştiinţe inginereşti: 
Inginerie civilă și 
management: Inginerie 
civilă și management 

1.1.1. Cărţi / cursuri universitare / capitole   
1.1.2. Cărţi / cursuri universitare / capitole 

de 
cărți ca editor/coordonator 

  

1.2. Coordonare de programe de studii universitare, organizare şi 

coordonare programe de formare şi dezvoltare continuă și proiecte 

educaționale (POS, 
Erasmus, Socrates, Leonardo, s.a.) 

  

TOTAL ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞIPROFESIONALĂ(A1) A1 = puncte
1
 

 

2. Activitatea de cercetare (A2) 

Tipul activităţilor Categorii şi restricţii Punctaj Identificarea elementului pentru care se acordă 

punctajul
2
 

2.1. Articole în reviste cotate* 

ISI Thomson Reuters și în 

volume indexate ISI 

Proceedings
3
 Factorul de 

impact (FI) al revistei este 

cel din anul 
publicării articolului. 

   

2.2. Articole în reviste și 

volumele unor manifestări 

științifice indexate în alte 

baze de date 
internaţionale (BDI)

4
 

   

2.3. Proprietate intelectuală, 

brevete de invenţie 

înregistrate la OSIM 
sau WIPO.

5
 

   

1 Se va înscrie suma cu două zecimale obţimută astfel: suma la 1.1. + suma 1.2. + suma 1.3. 
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2 La 2.1. şi 2.2., în cazul revistelor se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului, Titlul articolului/studiului, Denumirea Revistei, Numărul Revistei, Paginile 
la care se găseşte artivolul/studiul, Editura-Localitatea, ISSN 
Revistă, Bazele de date în care este indexată Revista, spre exemplu: Ionescu Ion, „Particularităţile activităţilor poliţieneşti”, Revista Studii de Securitate Publică, Nr. 3/2014, pag. 

224-232, Editura Sitech Craiova, ISSN 2234-3324, Indexări internaţionale: EBSCO, Index Copernicus International, Ceeol, HeinOnline, Ulrich, getCITED, ProQuest. În situaţia în 

care sunt mai mulţi autori, acestia vor fi înscrişi în ordinea se regăsesc în revistă. 

În cazul manifestărilor ştiinţifice se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului, Titlul articolului/studiului, Denumirea manifestării ştiinţifice, Instituşia 

organizatoare, Data şi locul, Editura la care a fost publicat volunul manifestării ştiinţifice, ISSN volum, Paginile la care se găseşte artivolul/studiul spre exemplu: Ionescu Ion, 

„Particularităţile activităţilor poliţieneşti”, Sesiunea Ştiinţifică Internaţională „Uniunea Europeană – Spaţiu de libertate, securitate şi justiţie”, organizată de Academia de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”, 24 noimbrie 2011, Bucureşti, Editura Sitech Craiova, ISBN: 978-606-11-2011-6, Vol. I, pag. 121-130. 
La 2.3. se vor înscrie în detaliu toate datele de identificarea ale elementului, aşa cum rezultă din documentele de atestare/certificare. 
La 2.4. se vor înscrie denumirea grantului/proiectului, tipul (internaţional sau naţional), calitatea în cadrul acestuia (director responsabil, membru în echipă), precum toate datele de 
identificarea ale grantului/proiectului. 
3 Punctaj acordat: 25+20 x factorul de impact / nr.autori. Punctajul trebuie să fie explicit pentru fiecare lucrare în parte. 
4 Punctaj acordat: 20/ număr autori Punctajul trebuie să fie explicit pentru fiecare lucrare în parte, spre exemplu: 1x1=1 sau 1x1/2=0,5 sau 1x1/3=0,33. 
5 Punctaj acordat: cotate ISI 50/nr.autori, internaționale necotate ISI 35/nr.autori, naționale 25/nr.autori. 
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2.4. Granturi / proiecte castigate 
prin 
competiţie

6
 

2.4.1
. 

Director (pentru instituția 
coordonatoare)/ Responsabil 
(pentru instituția parteneră) 

  

2.4.2
. 

Membru în echipa de 
implementare 
a grantului 

  

2.5. 
Proiecte de cercetare / 
consultanță

7
 

2.5.1
. 

Responsabil de proiecte de 
cercetare/consultanță 

  

TOTAL ACTIVITATEA DECERCETARE(A2) A2= puncte
8
 

 

3. Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3) 

Tipul 

activităţilor 

Categorii şi restricţii Punctaj Identificarea elementului pentru care se acordă 

punctajul
9
 

3.1. Citări în reviste ISI şi BDI și în volumele 
conferințelor ISI și BDI

10
 

   

3.2. Prezentări invitate în plenul unor 

manifestări științifice naționale și 

internaționale (keynote- speaker) și 

profesor invitat pentru a susține module 

de curs/prelegeri (exclusiv 
Erasmus)

11
 

   

3.3. Membru în colectivele de redacție 

sau comitete științifice ale revistelor 

și manifestărilor științifice, 

organizator de 
manifestări științifice, Recenzor 
pentru reviste și manifestări 
științifice

12
 

   

3.4. Experienţa de management universitar sau 
de 
cercetare

13
 

   

CRITERII 
OPŢIONALE 

 

6 Punctaj acordat pentru grant/proiect internaţional: 20 x ani de desfășurare şi 10 x ani de desfășurare membru în echipă. Punctaj acordat pentru grant/proiect naţional: 10 x ani de 
desfășurare, 5 x ani de desfășurare membru în echipă. 
7 Se înscriu doar cele la care valoarea este de minim 10.000 euro echivalenți. Punctajul acordat: 5/proiect ca responsabil și 2/proiect membru în echipă 
8 Se va înscrie suma cu două zecimale obţinută astfel: 2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. 
9 La 3.1. se vor înscrie în următoarea ordine: Titlul Revistei, Bazele de date în care este indexată, Numărul Revistei, ISSN, Numărul de citări, Paginile la care se regăsesc citările, 
spre exemplu: Revista de Investigare a Criminalităţii, indexată în Bazele de date internaţionale EPSCO şi SSRN, Nr. 1/2012, ISSN: 1844 – 7945, 3 citări, pag. 28, 32. 
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La 3.2. se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului/autorilor şi Titlul, Editura, Anul apariţiei şi ISBN-ul lucrării care citează, pagina/paginile la care se 

găsesc citările, Titlul, Editura, Anul apariţiei şi ISBN-ul lucrării citate şi numărul total de citări, spre exemplu: Ioan Dascălu, Cristian-Eduard Ştefan, în lucratea „Procedura dării 

în urmărire”, Editura Sitech, Craiova, 2008, ISBN 123-763-44, la paginile 52, 53, 56 şi 59 citează lucrarea „Percheziţia judiciară” Editura Sitech, Craiova, 2008, Total 8 citări. 

La 3.3. se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului prezentării, Titlul prezentării, Denumirea manifestării ştiinţifice, Instituşia organizatoare, Data şi locul, 

Editura la care a fost publicat volunul manifestării ştiinţifice, ISSN volum, Paginile la care se găseşte prezentarea, spre exemplu: Ionescu Ion, „Aspecte criminologice privind 

corupţia în administraţia publică”, Conferinţa cu participare internaţională „Guvernanţă, intelligence şi securitate în secolul XXI”, organizată de Universitatea Babeş Bolyai, 11 

mai 2012, Cluj-Napoca, Editura CA Publishing, Cluj-Napoca, 2014, ISBN: 978-606-8330-25-9,pag..527-533. 
La 3.4. se vor înscrie în următoarea ordine: Calitatea în cadrul Revistei, Titlul Revistei, ISSN, Indexările internaţionale, spre exemplu: Membru în colectivul de redacţie la Revista 
Studii de securitate publică, ISSN 2284–8592, Indexări BDI: 
EBSCO, Index Copernicus International, Ceeol, HeinOnline, Ulrich, getCITED, ProQuest. 
La 3.5. se vor înscrie în următoarea ordine: numărul anilor de experienţă, calitatea avută şi locul dobândirii, spre exemplu: 12 ani experienţă în învăţământul superior, 2004–

prezent cadru didactic (asistent, lector, conferenţiar) la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Drept/Poliţie/Pompieri. 
10 Punctaj acordat: 10 (FI)/nr.autori art. citat ISI; 2,5/nr.autori art.volume manifestări cotate ISI; 2/nr.autori ar.BDI; 1/nr.autori art.volume manifestării BDI. 
11 Punctaj acordat: 10 pentru internaționale și 5 pentru naționale 
12 Punctaj acordat: 10 pentru ISI, 6 pentru BDI și 3 pentru naționale și internaționale neindexate 
13 Punctaj acordat: 5 x nr.ani (rector, decan, prodecan, directordepartament, director școală doctorală), 2 x nr.ani (membru în organisme de conducere – senat, consiliu facultate, 
cons. departament, cons. administrativ). 
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3.5 Premii   3.5.1 Academia Română 10 

 3.5.2 ASM, AOSR şi CNCS 8 

 3.5.3 premii internaţionale 15 

 3.5.4 premii naţionale în domeniu 5 

TOTAL RECUNOAŞTEREA ŞI IMPACTULACTIVITĂŢII(A3) A3= puncte
14

 

 

Situaţia îndeplinirii restricţiilor prevăzute 

 

Nr

. 

ctr

. 

 

Denumire

a 

 

Restricţia pentru 

profesor 

 

Activitatea candidatului
15

 
Situaţia 

îndeplinir

ii 

restricţiei
1

6
 

1. 1.1.1. Cărţi/capitole în calitate de autor minim 2   
2. 2.1 Articole in reviste cotate ISI Thomson Reuters și în volume indexate ISI 

Proceedings 
minim 8 dintre 

care minim 2 în 

reviste cu FI>1 și 

minim 2 în 
reviste cu FI>0,5 

  

3. 2.2 Articole în reviste și volumele unor manifestări științifice indexate în baze 
de date internaționale BDI 

minim 12   

4. 2.4.1 Granturi / proiecte câștigate prin competițiile ce finanțează activitatea de 
Cercetare 

minim 2 director 

(pentru instituția 

coordonatoare)/ 

responsabil 

(pentru 
intițuția parteneră) 

  

5. 3.1. Citări în reviste ISI și BDI în volumele conferințelor ISI și BDI minim 15   
6. 3.3.1. Membru în colective de redacție sau recenzor pentru reviste cotate ISI

17
 minim 2 colective de 

redacție 
minim 8 recenzii 

  

 

Situaţia îndeplinirii condiţiilor minimale 

Nr

. 

crt

. 

 

Domeniul de 

activitate 

 

Condiţii profesor 

 

Punctaj realizat
18

 

Situaţia 
îndeplinir

ii 
condiţiei

19
 

1 Activitatea didactică/profesională (A1) minimum 70 
puncte 

  

2 Activitatea de cercetare (A2) minimum 300 
puncte 
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3 Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3) minimum 80 

puncte 

  

TOTA

L 

Minim 450 puncte   

 
14 Se va înscrie suma cu două zecimale obţimută astfel: 3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5. + 3.6. 
15 Trebuie să fie cel puţin egală cu prevederile restricţiei. 
16 Se consemnează ÎNDEPLINITĂ sau NEÎNDEPLINITĂ 
17 Pentru reviste, comitete științifice și manifestări științifice internaționale, valorile minime specificate se împart la 2 
18 Se consemnează punctajul total obţinut la criteriile A1, A2, A3 şi TOTAL. 
19 Se consemnează ÎNDEPLINITĂ sau NEÎNDEPLINITĂ 
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Notă : 

*)bazele de date internaționale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste și în volumele unor manifestări științifice, cu excepția articolelor publicate în reviste 

cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan științific internaționale precum (nelimitativ) : Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, EBSCO, PROQUEST, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, 

Springerlink, Engineering, Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Google Scholar. 

 

 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi obligatorii de prezentare la 

concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor prezentate în prezenta fişă de verificare. 

 

 

 

 

 

Data:…………… Semnătura:…………… 
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 ANEXA nr. 3.19: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru profesor 

universitar Istorie şi studii culturale: 

 

 
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  
 

 

Concurs pentru ocuparea postului de profesor universitar 

Facultatea de Arhivistică 

Departamentul...... 

Poziţia …...., Disciplinele … 

Domeniul Istorie şi studii culturale 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

 

 

 

 

 

Nume şi prenume candidat: … 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 

 

A. Studiile universitare delicenţă/masterat 

 
Nr
. 
crt
. 

Instituţia de învăţământ 
superior şi facultatea 
absolvită 

Domeniu

l 

Perioada 
Titlul 

acorda
t 

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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1.     

2.     

3.     
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B. Studiile universitare dedoctorat 

 
Nr
. 
crt
. 

Instituţia organizatoare de doctorat Domeniu

l 

Perioada 
Titlul 

ştiinţific 
acordat 

1.     

2.     

 

C. Îndeplinirea standardelor minimale ale Academiei de Poliţie “Alexandru IoanCuza” 

 

1. Definiţii şi condiţii 

-Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul istoriei şi studiilor culturale, al altor ştiinţe umaniste sau sociale sau în domenii de graniţă cu acestea. 

- n reprezintă numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor. 

- O publicaţie se încadrează la un singur indicator, luându/se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului; 

- Publicarea cărții bazate pe teza de doctorat (carte de univ autor) reprezintă o condiție obligatorie pentru candidații la poziția de conferențiar sau profesor universitar, precum și 

pentru obținerea  abilitării; în funcție de editura la care este publicată, cartea se va încadra la unul dintre indicatorii I1, I4 sau I6; 

- în categoria “carte publicată la o editură din străinătate” (de la indicatorii I1-I3) se încadrează orice carte/volum colectiv publicată/publicat într-o limbă de largă circulație 

internațională (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) la o editură cu prestigiu internațional în domeniul Artelor și Științelor Umaniste recunoscută de către CNCS; Ruta 

complementară: orice volum publicat într-o limbă de largă circulație internațională disponibil în cel puțin 15 biblioteci ale unor instituții de învățământ superior și/ sau de cercetare 

din state member ale Uniunii Europene sau din statele membre ale OCDE, indexate în Kalsruhe Virtual Catalog sau Worldcat;  

- Recunoașterea/clasificarea unei edituri sau indexarea unei reviste este cea valabilă în anul publicării cărții sau articolulului menționate. 

- Pentru Istorie şi Studii culturale, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: 

 

  

Nr. Denumirea bazei de 

date 

Adresa web 

1 IPS 

Thomson&Reuters 

http://ip-science.thompsonreuters.com/cgi-

bin/jrnlst/joptions.cgi?PC=H 

2 ERIHPLUS http://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus 

3 Scopus www.scopus.com 

4 EBSCO www.ebscohost.com 

5 JSTOR www.jstor.org 

6 ProQuest www.proquest.com 

http://ip-science.thompsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/joptions.cgi?PC=H
http://ip-science.thompsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/joptions.cgi?PC=H
http://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus
http://www.scopus.com/
http://www.ebscohost.com/
http://www.jstor.org/
http://www.proquest.com/
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7 ProjectMuse http://muse.jhu.edu/ 

8 CEEOL www.ceeol.com 

9 Persee www.persee.fr 

10 DOAJ https://doaj.org 

 

 

2. Punctaje 

Se acordă următoarele punctaje, pe activitate: 

 

 Categoria Indicatorul Denumirea indicatorului Punctaj 

 
CDI I1 Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură din 

străinătate 

100/n 

 

CDI I2 Coordonare de volum colectiv publicat la o editură din 

străinătate; traducere și îngrijire de text-sursă istorică 

publicată ca volum distinct la o editură din străinătate 

45/n 

 

CDI I3 Studii publicate în volume colective la edituri din 

străinătate; articole publicate în reviste din străinătate 

incluse în bazele de date recunoscute 

40/n 

 
CDI I4 Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură 

clasificată CNCS (lista A sau B) 

85/n 

 

CDI I5 Antologie/crestomaţie de texte; traducerea unei cărţi de 

specialitate; coordonare de volum colectiv la o editură 

clasificată CNCS (lista A sau B). 

 

35/n 

 

CDI I6 Carte cu caracter de monografie şi sinteză istorică, 

publicată la o editură din România, inclusă în cel puţin 15 

biblioteci universitare sau ale unor foruri academice de 

profil.  

50/n 

 
CDI I7 Ediţie critică la o operă fundamentală, cu n editori. 40/n 

http://muse.jhu.edu/
http://www.ceeol.com/
http://www.persee.fr/
https://doaj.org/
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CDI I8 Ediţie critică de documente (realiyată prin recurgere la 

epigrafie sau paleografie. 

40 (pentru 

fiecare editor)  

 

 

 

CDI I9 Antologie/crestomaţie de texte; Ediție de documente cu 

studiu 

introductiv; traducerea unei cărţi de specialitate; 

coordonare de volum colectiv - inclusă în cel puţin 15 

biblioteci universitare sau ale unor foruri academice de 

profil. 

25/n 

 

CDI I10 Studii în reviste din România incluse în bazele de date 

recunoscute sau clasificate CNCS ( categoriile A sau B), 

ori publicate în volume colective la edituri clasificate 

CNCS, categoriile A sau B. 

35/n 

 
CDI I11 Studii în reviste ştiinţifice peer review, în volume de 

studii cu referenţi ştiinţifici. 

18/n 

 

DID I12 Raport de cercetare arheologică publicat în Cronica 

Cercetărilor Arheologice din România sau în reviste de 

specialitate. 

Campanie etnografică de teren finalizată cu raport 

prezentat într-un for științific de specialitate și publicat. 

Realiyarea unei expoyiții, având texte istorice explicative, 

editate în broșură sau documentate prin alte materiale 

informatice 

15/n 

 DID I 13 Recenzie ştiinţifică într-o revistă academică. 5 

 

RIA I 14 Lucrare cu caracter de manual universitar sau tratat 40/n 

 
RIA I 15 Iniţierea/coordonarea unui program de studii universitare. 10 

 

RIA I 16 Conferinţă personală ca invitat într-o instituţie 

universitară sau de cercetare internaţională; keynote 

speaker la o conferinţă internaţională. Calitatea de visiting 

professor. 

15 
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RIA I 17 Comunicare la o conferinţă internaţională cu sistem de 

selecţie sau peer review; membru al colegiului de redacție 

al unor reviste de specialitate indexate în bazele de date 

internaţionale recunoscute sau reviste indexate CNCS A şi 

B; referent ştiinţific al unor edituri internaţionael sau al 

unei edituri clasificate CNCS A şi B; premii şi distincţii 

academice naţionale sau internaţionale. 

10/n 

 

RIA I 18 Comunicare la o conferinţă organizată de un centru de 

cercetare sau de o societate academică din România şi 

Rep. Moldova. 

3/n 

 
RIA I 19 Organizator al unor conferinţe sau paneluri la conferinţe 

internaţionale (inclusiv în România) 

7 

 
RIA I 20 

 

Organizator al unor conferinţe naţionale cu sistem de 

selecţie sau peer review. 

2 

 

RIA I 21 Coordonator într-un proiect de cercetare cu finanţare 

obţinută prin competiţie publică naţională sau 

internaţională (exclus POSDRU). 

NAT/INT 

15/20 

 

RIA I 22 Membru într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută 

prin competiţie publică naţională sau internaţională 

(exclus POSDRU). 

NAT/INT 

5/10 

 

RIA I 23 Realizarea unui Hirsch index de minim 3 pe platforma 

Google Academic (sau atașarea unei liste de cel puțin 70 

citări în lucrări de specialitate, exclus autocitările) 

20 

 

 

 

Nr

. 

crt

. 

 

Criteri

u 

Evaluar

e 

cantitati

vă 

(punctaj

) 

Total 

punct

aj 
(pe 

criteriu) 

 

Nr. 

minim 

realizăr

i 

 

Situaţia 

îndeplinirii 

standardului 

Sectiunea 1         
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I1 Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură din 

străinătate 

100/n    

I2 Coordonare de volum colectiv publicat la o editură din străinătate; 

traducere și îngrijire de text-sursă istorică publicată ca volum 

distinct la o editură din străinătate 

45/n    

I3 Studii publicate în volume colective la edituri din străinătate; 

articole publicate în reviste din străinătate incluse în bazele de date 

recunoscute 

40/n    

 PUNCTAJ SECŢIUNEA 1 (minim 120)    Îndeplinit/neîndeplinit 

Sectiunea 2      

I4 Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură clasificată 

CNCS (lista A sau B) 

85/n    

I10 Studii în reviste din România incluse în bazele de date recunoscute 

sau clasificate CNCS ( categoriile A sau B), ori publicate în volume 

colective la edituri clasificate CNCS, categoriile A sau B. 

35/n    

I11 Studii în reviste ştiinţifice peer review, în volume de studii cu 

referenţi ştiinţifici. 

18/n    

 PUNCTAJ SECŢIUNEA 2 (minim 800)    Îndeplinit/neîndeplinit 

Sectiunea 3      

I 16 Conferinţă personală ca invitat într-o instituţie universitară sau de 

cercetare internaţională; keynote speaker la o conferinţă 

internaţională. Calitatea de visiting professor. 

15    

I 17 Comunicare la o conferinţă internaţională cu sistem de selecţie sau 

peer review; membru al colegiului de redacție al unor reviste de 

specialitate indexate în bazele de date internaţionale recunoscute 

sau reviste indexate CNCS A şi B; referent ştiinţific al unor edituri 

internaţionael sau al unei edituri clasificate CNCS A şi B; premii şi 

distincţii academice naţionale sau internaţionale. 

10/n    

I 18 Comunicare la o conferinţă organizată de un centru de cercetare sau 

de o societate academică din România şi Rep. Moldova. 

3/n    

I 19 Organizator al unor conferinţe sau paneluri la conferinţe 

internaţionale (inclusiv în România) 

7    

I 20 Organizator al unor conferinţe naţionale cu sistem de selecţie sau 2    
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 peer review. 

I 21 Coordonator într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută prin 

competiţie publică naţională sau internaţională (exclus POSDRU). 

NAT/INT 

15/20 

   

I 22 Membru într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută prin 

competiţie publică naţională sau internaţională (exclus POSDRU). 

NAT/INT 

5/10 

   

I 23 Realizarea unui Hirsch index de minim 3 pe platforma Google 

Academic (sau atașarea unei liste de cel puțin 70 citări în lucrări de 

specialitate, exclus autocitările) 

20    

 PUNCTAJ SECŢIUNEA 3 (minim 170)    Îndeplinit/neîndeplin
it 

 
PUNCTAJ TOTAL : SECŢIUNEA 1+SECŢIUNEA 

2+SECŢIUNEA 3( minim 1600 puncte) 

1600 
  Îndeplinit/neîndeplin

it 
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3. Standarde minimale 

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ: 

 

 Criteriul Denumirea criteriului 
Standardul pentru 

profesor universitar  

Standardul pentru 

conferenţiar 

universitar 

 
C2 - CDI Suma punctajelor pentru 

indicatorii I1-I3 

120 60 

 
C3 - CDI 

 

Suma punctajelor pentru 

indicatorii I4 și I10 - I 11 

800 500 

 
C4 - RIA Suma punctajelor pentru 

indicatorii I 16-I23  

170 100 

 
C5 – 

CDI,DID, 

RIA 

Punctajul total pentru 

indicatorii 

I1- I23 

1600 1000 

 

 

 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi obligatorii de 

prezentare la concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor prezentate în prezenta fişă de 

verificare. 

 

 

Data: …………… 

Semnătura: …………… 
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 ANEXA nr. 3.20: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru profesor 

universitar Filologie: 

 

 

 

 
 

Concurs pentru ocuparea postului de professor universitar 

Facultatea: Poliţie de Frontieră 

Departamentul: Limbi străine 

Poziţia …, Disciplinele … 

Domeniul: Filologie 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

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 

 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 

 

Nume şi prenume candidat: … 

 

A. Studiile universitare de licenţă/masterat 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ 

superior 

şi facultatea absolvită 

Domeniu

l 

Perioada 
Titlul 

acordat 

1.     

2.     

3.     

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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B. Studiile universitare de doctorat 

 

Nr. 

crt. 
Instituţia organizatoare de doctorat Domeniu

l 

Perioada 
Titlul 

ştiinţific 

acordat 

1.     

2.     

 

C. Îndeplinirea standardelor minimale ale Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” 

 

 

Nr

. 

crt

. 

 

Criteriu 
Evaluar

e 

cantitati

vă 

(punctaj

) 

Total 

punct

aj (pe 

criteri

u) 

 

Nr. 

minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

I. Activitatea didactică şi profesională (A1)  

 

 

 

1. 

 

Carte
1
 de autor unic sau coautor (monografie, sinteză, 

studiu lingvistic, studiu filologic, dicţionar ştiinţific), 

publicată la o editură acreditată 

 

 

20p pt. autor 

10p pt. 

coautor 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul lucrării, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă 

este cazul): a. 

b. 

 

2. 

Ediţie critică filologică (text vechi, documente, traducerea 

şi editarea critică a unui text scris într-o limbă veche), 

publicată la 

o editură acreditată 

20p pt. autor 

10p pt. 

coautor 

  t 
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Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă 

este cazul): a. 

b. 
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3. 

Editarea unei opere ştiinţifice sau literare; traducerea şi 
dotarea 

cu aparat critic (note şi/sau comentarii) a unei opere 

ştiinţifice (publicată la o editură acreditată) 

10p pt. 

autor 5p pt. 

coautor 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă 

este cazul): a. 

b. 

4. 
Coautor la lucrări fundamentale sau de referinţă 
(dicţionare, 

atlase, enciclopedii, tratate) 

10p/70pag. 
   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă 

este cazul): a. 

b. 

 

5. 

Colaborator la lucrări internaţionale constituind elemente 
ale 

unor serii ştiinţifice fundamentale publicate la edituri 

străine de prestigiu 

10p pt. 

autor 5p pt. 

coautor 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă 

este cazul): a. 

b. 

6. Conducător de doctorat 5p    

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (titlul 

tezei/doctorand): a. 

b. 

 

7. 1.3.1. Curs sau manual universitar 
6p pt. autor 

3p pt. coautor 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă 

este cazul): a. 

b. 

 

PUNCTAJ - A1 Activitatea didactică şi profesională (minimum 100 puncte)   Îndeplinit/neîndeplinit 

II. Activitatea de cercetare (A2)  
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8. 

Articole, studii, comunicări, recenzii în: reviste indexate 

în bazele de date internaţionale, reviste clasificate de 

CNCS ca A 

sau B, volume ale unor conferinţe sau congrese 
internaţionale 

10p pt. 

autor 5p pt. 

coautor 

   

S
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Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă 

este cazul): a. 

b. 

 

 

9. 

Articole, studii, comunicări, recenzii în: Analele 

/Buletinele/ Anuarele ştiinţifice ale universităţilor, 

Academiei Române, volume colective, omagiale, in 

memoriam, reviste clasificate C; 

reviste ştiinţifice necotate 

 

6p pt. autor 

3p pt. 

coautor 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă 

este cazul): a. 

b. 

 

 

10. 

Comunicări la zilele universităţilor, colocvii, 

simpozioane, conferinţe, mese rotunde, ateliere ştiinţifice, 

organizate în cadru instituţional de către universităţi, 

Academia Română, institutele 

de cercetare ale Academiei Române 

 

5p 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire lucrare prezentată şi 

eveniment): a. 

b. 

 

11. Recenzii ştiinţifice publicate în reviste de specialitate 2p    

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire 

lucrare): a. 

b. 

 

12. 
Studii, eseuri, articole pe teme literare publicate în reviste 
de 

specialitate, necotate CNCS, cu ISSN 

1p 
   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă 

este cazul): a. 

b. 
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13. 

Editarea de volume decurgând din lucrări ale unor 

simpozioane, colocvii, conferinţe, congrese, work-shopuri 

pe teme ştiinţifice sau de formare a doctoranzilor, 

organizate în cadru instituţional de către universităţi, 

Academia Română, institutele Academiei 

Române 

 

Coordonator 

7p Coeditor 

5p 
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Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire volum, editura, an, 

ISBN): a. 

b. 

 

14. 
Referent ştiinţific la edituri sau reviste din ţară sau din 

străinătate, acreditate 
1p 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire editura, 

revista): a. 

b. 

 

 

15. 

Membru în colectivul de redacţie al unei reviste de 

specialitate din ţară sau din străinătate, acreditate, cu peer 

review şi editing 

process 

 

2p 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire revista, editura, an, 

ISBN): a. 

b 

 

16. 
Organizarea de manifestări ştiinţifice: Colocvii, 
simpozioane, 

conferinţe sau congrese 

5p 
   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire 

eveniment): a. 

b 

 

17. 
Granturi ştiinţifice Obţinute prin competiţie, pe baza unui 

proiect de cercetare 

5p director 

2p membru 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Datele de identificare ale 

grantului): a. 

b 

 

PUNCTAJ - A2 Activitatea de cercetare (minimum 240 puncte)   Îndeplinit/neîndeplinit 

III. Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)  

18. 
Traduceri: Operă ştiinţifică sau beletristică dintr-o limbă 

modernă 

2p autor 

1p coautor 
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Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă 

este cazul): a. 

b. 
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19. 

Citare, menţiune bibliografică, cronică, recenzare cu 

excepţia autocitărilor. Lucrările în care se face citarea 

trebuie să aibă ISBN sau ISSN. Pe parcursul unui capitol 

sau studiu se 

punctează o singură citare 

 

2p citare 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Denumire lucrare/autor, editura/anul publicării, indexări, nr.pg. la care 

este citarea): a. 

b. 

 

20. 
Citare, menţiune bibliografică, cronică, recenzare: Cronică 
sau 

recenzare 

1p 
   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Denumire lucrare/autor, editura/anul publicării, indexări, nr.pg. la care 

este citarea): a. 

b. 

 

 

21. 

Premii şi distincţii academice oferite de universităţi, 
institute de 

cercetare, academii, USR, asociaţii profesionale de nivel 

naţional 

 

2p 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Denumire distincţie, denumire instituţie care acordă 

distincţia, anul): a. 

b. 

 

22. Keynote speaker la colocvii, simpozioane, conferinţe, 

congrese 

1p    

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Denumirea 

conferinţei, anul: a. 

b. 

 

23. Stagii în străinătate: Visiting professor 3p    

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Datele de identificare ale 

stagiului): a. 

b. 

 

24. 
Stagii în străinătate: Stagiu postdoctoral (exclusiv Erasmus 
- 

staff mobility) 

2p 
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Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Datele de identificare ale 

stagiului): a. 

b. 
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25. 

Prezenţa în baze de date din ţară şi străinătate: ProQuest 

Central, Ebsco, SpringerLink e-journals, Wilez Online 

Librarz, Cambridge, CEEOL, JSTOR, Oxford Journals, 

Ulrichs, ISSN, ERIH, KVK, worldcat.org, 

bibliomadrid.org, libfl.ru, wolfram.schneider.org, 

ceecs.net, regestaimperii.adwmainz.de, 

lib.washington.edu, jenopc4.thulb.unijena.de şi altele, în 

cataloagele B.C.U. Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, 

B.A.R. şi în 

cele ale bibliotecilor din străinătate 

 

 

 

2p de fiecare 

prezenţă 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire bază date, 

adresa web): a. 

b. 

 

 

26. 

Prezenţa într-o comisie de susţinere a tezei de doctorat sau 
într- 

o comisie de concurs pentru ocuparea unei funcţii 

didactice sau în cercetare 

 

2p 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Comisia/denumirea cativităţii evaluate de 

comisie): a. 

b. 

 

PUNCTAJ – A3 Recunoaşterea şi impactul activităţii (minimum 30 puncte)   Îndeplinit/neîndeplinit 

PUNCTAJ TOTAL: minimum 370 puncte   Îndeplinit/neîndeplinit 

 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi obligatorii de 

prezentare la concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor prezentate în prezenta fişă de 

verificare. 

 

 

Data: …………… Semnătura: …………… 

 

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire publicaţie candidat/publicaţie unde se regăseşte citarea / pag.): 
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 ANEXA nr. 4: Cerere de înscriere: 

 

 

DOMNULE RECTOR, 

 

Subsemnatul ,    născut    la    data de 

 în localitatea  , judeţul  , 

absolvent al Universităţii    , 

Facultatea  cu media ,  doctor  în  domeniul 

de 

specialitate   din data de  , 

 

(gradul didactic sau de cercetare şi locul de muncă) 

nr. de telefon  

Vă    rog    să    binevoiţi    a-mi    aproba    înscrierea    la    concursul    pentru    ocuparea    

postului de 

 , poziţia ,disciplinele 

l

a Departamentul din  cadrul 

Facultăţii 

 . 

Concursul   a   fost   anunţat   în  Monitorul Oficial nr. ,Partea a III-a, din data de 

 . 

Declar pe propria răspundere că toate informaţiile prezentate în dosarul de înscriere la 

concurs sunt veridice şi corespund în totalitate realităţii. 

 

Data:  Semnătura   

 

 

AVIZUL JURIDIC 

Certificăm legalitatea înscrierii la 

concurs Data: . .  

 

Semnătura   

 

AVIZUL S.M.R.U. 

Dosarul conţine toate 

documentelenecesare Data: . .

  

Semnătura   
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 ANEXA nr. 5: DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND SITUAŢIILE 

DE INCOMPATIBILITATE prevăzute de Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale, 

actualizată: 

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND SITUAŢIILE DE INCOMPATIBILITATE 

prevăzute de Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale, actualizată 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata _ , domiciliat(ă) în 

 ,str. ,nr. ,bl. ,sc. 

 , ap. , judeţul/sectorul  ,   legitimat(ă)   cu B.I./C.I. seria nr. 

_______, CNP ___________________,  declar  pe  propria  răspundere  că  în  cazul  câştigării  

concursului  pentru  ocuparea postului de  , 

Poziţia______,disciplinele________________________________________________________________

_____ 

___________________________________________________________________________________

 la Departamentul din cadrul 

Facultăţii______________________________  

 

 nu mă voi afla în niciuna din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr.1/2011 a 

Educaţiei Naţionale, actualizată, respectiv la data înscrierii la concurs nu mă aflu în niciuna din 

situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale, actualizată. 

 

 Mă voi afla în următoarea situaţie de incompatibilitate:    

 

 

 

 .  

 

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte 

sunt pedepsite conform legii. 

 

Data: . .  Semnătura   
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 ANEXA nr. 6: Referat de apreciere: 

 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Concurs pentru postul didactic de    

Poziţia ,Facultatea   

Departamentul  

  

 

 

R E F E R A T  D E  A P R E C I E R E 

 

Subsemnatul ,    titular  la 

  , membru al Comisiei de 

concurs pentru   ocuparea  postului  de   ,  poziţia , Facultatea 
 , Departamentul   
      , conform Dispoziţiei Rectorului 

Academiei de  Poliţie  „Alexandru  IoanCuza”nr.  din data de , am 

procedat la evaluarea candidatului     

 în raport cu criteriile stabilite prin H.G. nr.457/2011, 

Ordinul ministrului educaţiei naţionale și cercetării științifice nr 6129/ 2016 şi Metodologia proprie a 

Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. 

Pe baza celor desprinse din propria analiză, aduc la cunoştinţă cele ce urmează: 

1. La proba 1 – Evaluarea performanţelor profesionale şi ştiinţifice 

Nota acordată:   

2. La proba 2 – Proba scrisă 

Nota acordată:   

3. La proba 3 – Proba practică 

Nota acordată:   

 

 

Data:  Semnătura: 
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 ANEXA nr. 7: Decizia comisiei referitoare la rezultatul concursului: 

 

 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Concurs pentru postul didacticde    

Poziţia ,Facultatea   

Departamentul  

  

 

D E C I Z I A 
referitoare la rezultatul concursului 

 

Comisia de concurs compusă din: 

 -preşedinte; 

 - membru/membru supleant; 

 - membru/membru supleant; 

 - membru/membru supleant; 

 - membru/membru supleant; 

conform Dispoziţiei Rectorului Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” nr. din .      .  , 

întrunită în ziua .      . , a procedat la centralizarea rezultatelor obţinute de candidaţii 

participanţi la  concursul  pentru  ocuparea postului de ,poziţia 

 , Facultatea  , Departamentul 

 , publicat în Monitorul  Oficial nr. 

din .        . , în vederea luării deciziei de stabilire a candidatului declarat reuşit sau, 

după caz, a deciziei de a declara nereuşiţi candidaţii participanţi la concursul pentru ocuparea postului 

menţionat. 

La  concurs  au  participat candidaţi____,  dintre  care ____candidaţi  au  fost  declaraţi  admişi  

în competiţia pentru ierarhizare şi stabilirea candidatului declarat reuşit, ca urmare a obţinerii din 

partea tuturor membrilor comisiei, a cel puţin punctajului minim la toate criteriile din referatul 

deapreciere. 

Rezultatele obţinute de candidaţi la probele de concurs, potrivit referatelor de apreciere 

întocmite de membrii comisiei, sunt următoarele: 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE 

CANDIDATULU
I 

Denumire

a probei 

Notele acordate de 
membrii comisiei 

Medi

a 

probe

i 

Medi

a 

finală 1 2 3 4 5 

 Proba 1        
Proba 2       
Proba 3       

 Proba 1        
Proba 2       
Proba 3       

Urmare a rezultatelor consemnate mai sus, ierarhia candidaţilor este 

următoarea: 

 1.     
 2. . 

Comisia nominalizează pe dl./dna.  
ca fiind candidatul cu cele mai bune rezultate şi îl/o declară câştigător al concursului. 

 
Preşedintele comisiei     
Membru/membru supleant     
Membru/membru supleant     
Membru/membru supleant     
Membru/membru supleant     
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ANEXA nr. 8: Raport asupra concursului şi decizie de aprobare: 

 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Concurs pentru postul didactic de    

Poziţia ,Facultatea   

Departamentul  

  

 

 

R A P O R T  A S U P R A C O N C U R S U L U I 

 

Înconformitate cu Dispoziţia Rectorului Academiei de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza”nr. din 

.      . , comisia de concurs compusă din: 

 -preşedinte; 

 -membru; 

 -membru; 

 -membru; 

 -membru; 

 - membru supleant; 

 - membru supleant; 

a   procedat în perioada la evaluarea candidaţilor participanţi la concursul pentru 

ocuparea postului    de  ,    poziţia ,Facultatea 

  ,Departamentul    

publicat în MonitorulOficialnr. din , în vederea luării deciziei de stabilire a candidatului 

declarat reuşit sau, după caz, a deciziei de a declara nereuşiţi candidaţii participanţi la concursul pentru 

ocuparea postului enunţat. 

La concurs au participat candidaţi. 

Au îndeplinit cel puţin punctajul minim prevăzut la toate probele de concurs şi au fost admişi 

în competiţie, pentru ierarhizare şi stabilirea candidatului declarat reuşit următorii candidaţi: 

 . 

Au fost declaraţi respinşi, ca urmare a neîndeplinirii punctajului minim prevăzut la puţin o 

probă de concurs şi nu au fost incluşi în competiţia pentru ierarhizare şi stabilirea candidatului declarat 

reuşit, următorii candidaţi: 

 

 . 

Pentru ierarhizarea candidaţilor admişi în competiţie şi stabilirea candidatului declarat reuşit, 

au participat membri ai comisiei şi membri supleanți, desemnaţi de preşedintele comisiei ca urmare a 

absenţei membrilor titulari - 

În urma comparării rezultatelor obţinute, comisia a decis ierarhizarea candidaţilor după cum 

urmează: 3.    

4. . 
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Şi anominalizat pe dl./dna._  

ca fiind candidatul cu cele mai bune rezultate. Acesta a fost declarat de comisie drept câştigător al 

concursului. 

 

Preşedintele comisiei     

 

DECIZIE DE APROBARE A RAPORTULUI ASUPRA CONCURSULUI 

 

Comisia de concurs compusă din: 

 -preşedinte; 

 - membru/membru supleant; 

 - membru/membru supleant; 
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 - membru/membrusupleant; 

 - membru/membrusupleant; 

conform   Dispoziţiei   Rectorului   Academiei   de   Poliţie   „Alexandru   IoanCuza” nr. din 

 .    . ,în urma analizării raportului nr.______________, din ________decidem 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 
Preşedintele comisiei     

Membru/membru 

supleant 

    

Membru/membru 

supleant 

    

Membru/membru 

supleant 

    

Membru/membru 

supleant 

  

 
 

  

                    SENATUL UNIVERSITAR, 

                  Președinte 



 - membru/membrusupleant; 

 - membru/membrusupleant; 

conform   Dispoziţiei   Rectorului   Academiei   de   Poliţie   „Alexandru   IoanCuza” nr. din 

 .    . ,în urma analizării raportului nr.______________, din ________decidem 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 
Preşedintele comisiei     

Membru/membru 

supleant 

    

Membru/membru 

supleant 

    

Membru/membru 

supleant 

    

Membru/membru 

supleant 

  

 
 

  

                    SENATUL UNIVERSITAR, 

                  Președinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5244027 din 26.10.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobare Structura Anului universitar al PSUM Arhivistică Contemporană. Adresă 

Facultate nr.5209595 din 25.10.2018. 

 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă Structura Anului universitar al PSUM Arhivistică Contemporană, potrivit 

Adresei Facultății de Arhivistică, cu nr.5209595 din 25.10.2018. 

 
 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/26 octombrie 

 
 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5244033 din 26.10.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobare tarif orar pentru plata cu ora – PSUL Administrație Publică, ID și CNAI- 

MSSP. HCA nr. 39/2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă următoarele tarife orare -brut - pentru plata cu ora, în Anul universitar 2018-2019, 

potrivit  pct. nr.2 și pct. nr. 3 din cadrul HCA nr. 39/2018: 

 

1.Programul Postuniversitar -  Managementul Strategic al Securității publice – CNAI – 119 lei. 

 

2.PSU Licență Administrație Publică– 58,70 lei. 

 

3. Programul ”Drept-ID” – 58,70 lei. 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 
 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/30 octombrie 

 

 
 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5244034 din 30.10.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 
În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: Aprobare 

Modificare HSU nr.5244016 din 18.10.2018 – lista posturilor didactice ce urmează să fie scoase la concurs. 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă modificarea HSU nr.5244016 din 18.10.2018 –prin eliminarea următoarelor posturilor 
didactice ce vor fi scoase la concurs: 

FACULTATEA de POLIȚIE 

Departamentul de Criminalistică 

Asistent universitar (poliţist), poziţia 56, disciplinele: Tehnică criminalistică, Tactică criminalistică. 

Departamentul de Educație Fizică 

Lector universitar (poliţist), poziţia 71, disciplina: Educație fizică. 

 

FACULTATEA de JANDARMI 

Departamentul de Pregătire generală 

Conferențiar universitar (polițist), poziţia 154, disciplinele: Pregătire militară generală; Instrucția 

tragerii; 

Lector universitar (polițist), poziţia 156, disciplinele: Pregătire militară generală; Instrucția tragerii; 

FACULTATEA de POMPIERI 

Departamentul de Inginerie şi Situaţii de Urgenţă 

Lector universitar (militar), poziţia 251, disciplinele: Tactică și tehnici de intervenții în situații de 

urgență I, Tactică și tehnici de intervenții în situații de urgență II, Tactică intervențiilor în situații de urgență I, 

Tactică intervențiilor în situații de urgență II.  

FACULTATEA de ARHIVISTICĂ 

Departamentul de Arhivistică şi Istorie 

Asistent universitar (civil), poziţia 288, disciplinele: Limbi străine de circulație internațională: engleza, 

Biblioteconomie, muzeografie și informare documentară. 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 
NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/30 octombrie 
 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5244044 din 09.11.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobare tarif orar pentru plata cu ora – DSD. HCA nr. 41/2018, pct. nr.2. 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

I. Se aprobă tariful pentru plata activităților didactice prestate la Școlile Doctorale ale 

Academiei, în anul universitar 2018-2019, după cum urmează: 

 

 Conducător de doctorat – 200 lei brut/oră convențională; 

 

 Membru comisie susținere doctorat – 200 lei brut/oră convențională; 

 

 Membru comisie de abilitare doctorat – 250 lei brut/oră convențională. 

 

 

II. Documentele justificative, în original, se păstrează la Consiliul de administrație, 

respectiv Departamentul de Studii Doctorale, după caz. 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/09 noiembrie 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5244045 din 09.11.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobare Metodologie privind analiza de similitudini a tezelor de doctorat elaborate în 

Academia de Poliție. Adresa DSD nr. 516782 din 06.11.2018. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

 

I. Se aprobă Metodologia privind analiza de similitudini a tezelor de doctorat elaborate 

în Academia de Poliție, potrivit textului anexat la prezenta HSU.  

 

      II. Departamentul de Studii Doctorale are obligația de a publica textul pe site-ul 

instituției, în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare. 

 

III. Documentele justificative, în original, se păstrează la Departamentul de Studii 

Doctorale. 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/09 noiembrie 
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ANEXĂ LA HSU Nr. 5244045 din 09.11.2018 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 

 

 

 

METODOLOGIE 

PRIVIND ANALIZA DE SIMILITUDINI 

A TEZELOR DE DOCTORAT ELABORATE ÎN 

ACADEMIA DE POLIȚIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” 

BUCUREȘTI 

 

 

 

- Bucureşti, 2018 – 
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CAPITOLUL I  

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. (1) Analiza de similitudini a tezelor de doctorat elaborate în I.O.S.U.D. Academia de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza” (denumită în continuare Academia) se efectuează cu ajutorul programului pus la 

dispoziţie de Ministerul Educaţiei Naţionale şi/sau a programului achiziţionat de Academie. 

(2) Programul utilizat în Academie, în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru tezele de 

doctorat, este: www.sistemantiplagiat.ro, program recunoscut de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU). 

(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) H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

c) Metodologia de evaluare a tezelor de doctorat, anexă la Regulamentul de organizare și 

funcționare al CNATDCU, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 

3482/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

d) Carta Universitară a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, adoptată în 2015; 

e) Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a programelor de studii universitare de 

doctorat în I.O.S.U.D. Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, adoptat în 2018.   

 

CAPITOLUL II: CARACTERISTICILE DE BAZĂ ALE PROGRAMELOR DE STABILIRE A 

GRADULUI DE SIMILITUDINE 

Art. 2. (1) Softurile antiplagiat reprezintă, în esenţă, instrumente tehnice de detectare a similitudinilor 

de text, facilitând evaluarea originalităţii textului analizat prin indicarea cuvintelor şi a frazelor din cuprinsul 

tezelor evaluate, similare cu conţinutul lucrărilor postate pe Internet sau aflate în baze de date. 

(2) Programul Sistemantiplagiat.ro generează un raport de similitudine, care facilitează evaluarea 

originalităţii textului analizat, poate determina în ce măsură a fost compilat sau copiat documentul, indicând 

procentul de fraze/fragmente similare și documentele identificate ca posibile surse pentru unele fragmente din 

teza de doctorat. 

CAPITOLUL III: INTERPRETAREA RAPORTULUI  DE SIMILITUDINE 

 Art. 3. (1) Raportul de similitudine furnizează unul sau mai mulţi coeficienţi de similitudine, 

care, în general, au următoarele semnificaţii: 

- coeficientul de similitudine 1 – determină procentul din text  cu toate frazele similare descoperite de 

program în alte documente; 

- coeficientul de similitudine 2 – determină procentul din text cu fragmente similare care depăşesc 25 

de cuvinte. 

(2) Conducătorul de doctorat trebuie să examineze raportul de similitudine, sub aspectul apariției în 

lucrare a unor împrumuturi neautorizate,  având ca referinţă coeficienţii de similitudine. Sunt considerate, ca 

praguri de alertă, următoarele procente: 

 -25 % - pentru coeficientul de similitudine 1; 

http://www.sistemantiplagiat.ro/
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- 5 % - pentru coeficientul de similitudine 2. 

(3) Conducătorul de doctorat, pe baza raportului de similitudine, trebuie să verifice, în special, 

următoarele aspecte: 

  a) dacă teza de doctorat conţine porţiuni mari de text indicate de program ca fiind asemănătoare; 

  b) dacă apare un număr prea mare de potenţiale preluări din aceeaşi sursă; 

  c) dacă există o coincidență semnificativă între subiectul tezei analizate şi potenţialele surse de 

împrumut; 

  d) dacă lucrarea conține caracteristici de redactare care indică prezența unor ”împrumuturi mecanice”. 

(4) Chiar şi în situaţia în care valoarea coeficienţilor de similitudine este mai mică de 25%, respectiv 

5%, se va verifica obligatoriu conţinutul raportului de similitudine, în vederea descoperirii posibilelor porţiuni 

plagiate, care pot afecta originalitatea tezei de doctorat. 

CAPITOLUL IV: ACTIVITĂŢI SPECIFICE 

 Art. 4. (1)  Înainte cu cel puțin 90 de zile de la data preconizată pentru susţinerea publică, studentul-

doctorand depune teza de doctorat în format electronic la Secretariatul Departamentului de Studii Doctorale, 

înaintând o cerere avizată de conducătorul de doctorat privind demararea procedurilor de evaluare a tezei de 

către comisia de îndrumare, în vederea presusținerii. 

(2)  Secretariatul Departamentului de Studii Doctorale înregistrează cererea și o depune la dosarul de 

doctorat, întocmind și înregistrând o notă de primire a suportului electronic (CD), care va fi depusă la dosarul de 

doctorat. 

(3) Directorul şcolii doctorale dispune scanarea antiplagiat a tezei de doctorat, astfel încât teza de 

doctorat în format electronic va fi încărcată pe portalul cu softul antiplagiat, de pe un calculator al Secretariatului 

Departamentului de Studii Doctorale. 

(4)  Personalul din Secretariatul Departamentului de Studii Doctorale prezintă raportul de similitudine 

directorului şcolii doctorale. 

(5) Directorul şcolii doctorale dispune informarea prin email a conducătorului de doctorat şi a 

studentului-doctorand, asupra conţinutului raportului de similitudine. 

(6) Conducătorul de doctorat analizează raportul de similitudine și decide dacă teza trebuie 

corectată/modificată sau poate fi prezentată în aceeași formă comisiei de îndrumare. 

  (7) Dacă, în urma examinării raportului de similitudine şi a tezei de doctorat, rezultă că teza de doctorat 

nu conţine preluări neautorizate, conducătorul de doctorat va specifica rezoluţia pe raportul de similitudine: 

„Sunt de acord cu susţinerea publică a tezei de doctorat”. 

(8) Dacă, în urma examinării raportului de similitudine şi a tezei de doctorat, rezultă că teza de doctorat 

conţine preluări care au fost depistate ca fiind nejustificate sau semne de plagiat, conducătorul de doctorat nu va 

admite teza de doctorat în vederea presusținerii, caz în care studentul doctorand va reface teza și va depune o 

cerere de reanalizare a similitudinilor. 

(9) O nouă verificare, prin scanarea antiplagiat, presupune achitarea, de către studentul-doctorand a unei 

taxe de reanalizare. 

(10)  După primirea avizului comisiei de îndrumare, în urma presusținerii tezei, conducătorul de 

doctorat şi studentul-doctorand depun declaraţia pe proprie răspundere, privind originalitatea conţinutului tezei 

de doctorat și respectarea standardelor de calitate şi etică profesională. 
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CAPITOLUL V: DISPOZIŢII FINALE 

Art. 5. Prezenta metodologie a fost supusă dezbaterii şi aprobată în şedinţa Senatului  Universitar al 

Academiei din data de 09.11.2018 și intră în vigoare de la data aprobării, pentru tezele care urmează a  fi depuse 

în vederea presusținerii, după această dată. 

Art. 6. După aprobare, metodologia se publică pe pagina web a Academiei. 

 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5244046 din 09.11.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru 

dezbatere: Aprobare modificare Regulamentul privind activitatea profesională a 

studenților. Propunere senatorială – Alexandru –Peter FAUR. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

 

I. Se aprobă modificarea Regulamentului privind activitatea profesională a studenților 

din Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” -2018, potrivit textului anexat la prezenta 

HSU.  

       

   II. Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din Academia de Poliție 

”Alexandru Ioan Cuza” -2018, nr. 5243895 din 27.06.2018, se renumerotează și se 

republică. 

 

III. În termen de 3 zile lucrătoare de la adoptare, modificările vor fi aduse la cunoștința 

studenților de către instructorii superiori de an. 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/09 noiembrie 
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Anexă la HSU nr. 5244046 din 09.11.2018 

 

 

1. La art. 135, alin.5 se modifică, având următorul conținut: 

Durata unei permisii este de până la 5 zile. Zilele de sâmbătă și duminică, precum și 

sărbătorile legale nu se calculează la acordarea permisiilor sau învoirilor individuale. 

 

2. La art. 139, alin.3) se introduce lit.i
1
), având următorul conținut: 

              Cei orfani de unul sau de ambii părinți, precum și cei ai căror părinți se află în 

afara țării, beneficiază de o permisie semestrială de 5 zile lucrătoare, în condițiile prevăzute 

la lit. i). 

  

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5244047 din 09.11.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru 

dezbatere: Aprobare menținere prag de alertă similitudine - 30/10, pentru tezele de 

doctorat aflate în verificare, la data de 09.11.2018, în vederea susținerii publice. 

Propunere Rector. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă pragul de alertă – coeficient 1 - 30%, coeficient 2 - 10%, pentru tezele de 

doctorat aflate în verificare, până la data de 09.11.2018. 

       

    

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/09 noiembrie 

 
 

 

 
 

 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5244050 din 16.11.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
Îndreptare eroare materială 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobare tarif prestări servicii în regim plata cu ora PSU Licență -actualizare. HCA nr. 

43 /2018,pct.nr.4. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

I. Se aprobă actualizarea tarifului pentru prestări servicii în regim plata cu ora a 

cadrelor didactice asociate la PSU Licență, după cum urmează: 

 

Profesor universitar –95 lei brut/oră convențională; 
Conferențiar universitar –74 lei brut/oră convențională; 

Lector universitar –61 lei brut/oră convențională; 

Asistent universitar –57 lei brut/oră convențională; 

 

II.La data adoptării prezentei, orice dispoziție contrară se abrogă. 

 

III. Documentele justificative, în original, se păstrează la solicitant. 
 
 

 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 
 

NB! 

S-a eliminat doar cifra 40, neafectându-se tariful efectiv. 
Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/16 noiembrie 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5244051 din 16.11.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobare tarif tarif prestări servicii în regim plata cu ora – CPDSOSP – CNAI – 82 

lei/brut. HCA nr. 43/2018, pct.nr.2. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă tariful pentru prestări servicii în regim plata cu ora – pentru cursurile 

postuniversitare - CPDSOSP – CNAI, în valoare de 82 lei/brut/oră convențională.  

 
 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/16 noiembrie 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5244056 din 16.11.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 
Aprobare actualizare Metodologie 5216829 din 2018 pentru ocuparea postului de 

Director CSUD. 

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă, cu modificări, Proiectul de actualizare a Metodologiei nr. 5216829 din 

2018 pentru ocuparea postului de Director CSUD, potrivit textului anexata la prezenta 

Hotărâre. 

 

 

   
 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 
 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/16 noiembrie 
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Anexă la HSU Nr. 5244056 din 16.11.2018 

 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

METODOLOGIE 

de concurs pentru ocuparea funcției de 

Director al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) 

 

 

Nr. 5216829 din 15.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

   2018 
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Art.1 Pentru funcția de director CSUD, candidații trebuie să dispună de experiență 

dovedită în activitățile didactice și de cercetare, să aibă calități manageriale, să cunoască 

legislaţia în vigoare referitoare la sistemul de învăţământ din România şi la nivel european, să 

aibă o conduită morală ireproşabilă şi să dispună de abilități de comunicare. 

Art.2 La revizuirea prezentei metodologii au fost avute în vedere prevederile actualizate 

ale următoarelor acte normative în vigoare, în conformitate cu care funcţionează Academia de 

Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”: 

a) Legea Educaţiei Naționale nr.1/2011; 

b) Codul studiilor universitare de doctorat (aprobat prin H.G. nr.681/2011, cu 

modificările și completările ulterioare); 

c) Carta universitară a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, adoptată în 2015; 

d) Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a programelor de studii 

universitare de doctorat, aprobat în 2018; 

e) Lista universităţilor şi institutelor de cercetare din străinătate recunoscute de către 

Ministerul Educației Naționale (Ordin MEN nr.3858/2017); 

f) Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din 

învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de 

abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente domeniului fundamental Știinţe sociale, stabilite 

prin ordin al ministrului educației naționale, în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

a anunțului privind scoaterea la concurs a postului (Ordin MENCS nr.6129/2016). 

Art.3 (1) Directorul CSUD se selectează prin concurs public organizat de Academia de 

Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. 

(2) Concursul are caracter deschis, în condițiile specificate de Legea Educaţiei 

Naționale nr.1/2011, actualizată. 

Art.4 La concursul pentru ocuparea postului de director CSUD se pot înscrie numai 

persoane care au dreptul de a conduce doctorate în domeniul „Ordine Publică și Siguranță 

Națională” sau domeniul „Drept” și care îndeplinesc standardele minimale. 

Art.5 (1) Pot participa la concursul pentru ocuparea postului de director CSUD 

persoanele care îndeplinesc condițiile de înscriere, fără nici o discriminare, în condițiile legii. 

(2) Candidații trebuie să aibă vechime într-o funcţie de conducere în Ministerul 

Afacerilor Interne de minimum 4 ani, iar vechimea în specialitatea studiilor necesare 

exercitării funcţiei de minimum 7 ani.  

(3) Nu pot candida persoane care au împlinit vârsta legală de pensionare. 

(4) Nu pot ocupa funcţiile de conducere de la art.1, persoanele care au comis abateri de 

la Codul de etică şi deontologie universitară sau care încalcă prevederile art.130 alin.(l) lit.b 

din Legea nr.1/2011, privind „incompatibilitatea persoanelor care se află în relaţie de soţi, 

afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv”. 

Art.6 În situaţia în care un candidat, după câştigarea concursului, se va situa într-una din 

situaţiile de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de art.130 alin.(l), lit.b din Legea 

nr.1/2011, respectiv de Codul de etică şi deontologie universitară, acesta trebuie să precizeze, la 

depunerea candidaturii, modul cum va soluţiona situaţia respectivă, în cazul în care va fi numit 

în funcţia de director CSUD. 

Art.7 Evaluarea competenţelor profesionale ale candidaţilor se efectuează de către membrii 

comisiei de concurs. 

Art.8 Funcţia de director CSUD nu se cumulează cu alte funcţii de conducere executivă din 

academie sau de la alte instituţii de învăţământ din ţară. 

Art.9 (1) Declanşarea procedurilor de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei de 

director CSUD se face conform normelor legale în vigoare. 

(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru desemnarea directorului CSUD se 

realizează cu respectarea principiilor legalităţii, autonomiei universitare, transparenţei, 

răspunderii publice, responsabilităţii, eficienţei manageriale, respectării drepturilor şi 

normelor etice şi deontologice. 
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Art.10 (1) Funcţia de director al CSUD din cadrul IOSUD - Academia de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza” este asimilată funcţiei de prorector. 

(2) Directorul CSUD este numit în funcţie ca urmare a câştigării concursului public 

organizat. 

 

II. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR 

 

Art.11 (1) Anunţul privind organizarea concursului se publică prin grija rectorului, cu cel 

puţin două luni înainte de data-limită pentru înscrierea candidaţilor, prin următoarele modalităţi: 

a) pe pagina web a academiei: 

b) pe site-ul web specializat administrat de Ministerul Educației Naționale, prevăzut de 

art.295 alin.(3) din Legea nr.1/2011; 

c) în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;  

(2) Pe pagina web a academiei, vor fi publicate, în termenul prevăzut la alin.(1) 

următoarele informaţii: 

a) metodologia de concurs; 

d) perioada de depunere a dosarelor de candidat; 

e) adresa la care trebuie depus dosarul candidatului; 

f) data desfășurării concursului. 

Art.12 Înscrierea la concurs începe din ziua publicării anunțului pe site-ul academiei și se 

încheie cu minim 3 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru desfășurarea concursului. 

Art.13 (1) Dosarul de candidatură conţine următoarele documente:  

- cererea de înscriere la concurs; 

- curriculum vitae (în extenso) care să precizeze detalii privind activitatea de cercetare 

ştiinţifică, didactică, colaborările internaţionale şi naţionale, activitatea de conducere de 

doctorat, experienţa în management universitar, reprezentarea în comisii de interes 

național/internațional; 

- lista de lucrări (articole, cărţi, brevete, proiecte de cercetare etc.);  

- copii ale actelor de studii universitare, postuniversitare, post-doctorale, ordinul 

ministrului educației naționale privind acordarea atestatului de abilitare etc.; 

- fişa de verificare a criteriilor minimale, conform Ordinului MENCS nr.6129/2016; 

- declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care se indică situaţiile de 

incompatibilitate prevăzute de Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi Codul eticii şi 

deontologiei universitare în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa unor astfel 

de situaţii de incompatibilitate; 

- declaraţie pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte că nu se află sub 

incidenţa unor sancţiuni disciplinare pentru abateri de la etica universitară sau de la buna 

conduită în cercetare ştiinţifică;  

- declaraţie de eligibilitate, conform modelului;  

- alte documente care atestă experienţa şi performanţele didactice, ştiinţifice şi 

manageriale; 

- aviz psihologic;  

- cazier judiciar;  

- adeverinţă medicală; 

- aviz de legalitate de la Compartimentul juridic al academiei. 

(2) Candidatul va prezenta, ca anexă a dosarului, Planul managerial propus pentru 

perioada mandatului rectorului în funcție. 

Art.14 Dosarul se depune pe adresa academiei, specificată pe pagina web a instituţiei, 

direct sau prin poştă ori curierat, cu confirmarea primirii. 
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III. ORGANIZAREA CONCURSULUI 
 

Art.15 (1) Concursul organizat în vederea ocupării funcției de director al CSUD cuprinde 
două etape: 

- Analiza dosarului candidatului (punctaj maxim 60); 
- Interviu pe baza planului managerial depus de candidat (punctaj maxim 40); 
(2) Comisia de concurs este formată din 5 membri, dintre care cel puțin 3 sunt din afara 

academiei, din țară sau din străinătate. 
(3) Cel puțin un membru al comisiei de concurs are, la data publicării în Monitorul Oficial al 

României a scoaterii la concurs a postului, un contract de muncă cu o instituție de învățământ 
superior și de cercetare științifică din străinătate, care este inclusă pe lista aprobată prin ordin al 
ministrului educației naționale. 

(4) Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în țară sau 
străinătate și să îndeplinească standardele minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de 
abilitare. 

(5) Verificarea îndeplinirii standardelor minimale pentru membrii comisiei de concurs 
va fi realizată la nivelul rectorului academiei. 

(6)  Comisia de concurs se numește prin decizie/dispoziţie a rectorului, cu cel puţin 10 

zile înainte de expirarea termenului de înscriere a candidaților. 

 

IV. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

 

Art.16 Dosarele candidaţilor înscriși pentru a participa la concurs sunt prezentate 

preşedintelui comisiei. 

Art.17 Evaluarea dosarelor candidaților înscriși se va face după grila de evaluare 

anexată. 

Art.18 Fiecare membru al comisiei de concurs acordă un punctaj de la 1 la 10, pentru 

fiecare criteriu. Nota finală la evaluarea dosarului unui candidat este media ponderată a 

notelor acordate pentru fiecare criteriu. 

Art.19 După analizarea şi evaluarea dosarelor, comisia de concurs va organiza un 

interviu cu fiecare dintre candidaţi, în ordine alfabetică, având ca scopuri principale: 
a) fezabilitatea planului managerial și concordanţa acestuia cu strategia Academiei de 

Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi atribuţiile prevăzute de legislația în vigoare ale CSUD; 
capacitatea candidatului de a susţine punerea în aplicare a planului; 

b) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie, inclusiv de legislaţia cu privire la studiile 
universitare de doctorat; capacitatea de analiză si sinteză; motivaţia candidatului; 
comportamentul în situaţiile de criza; iniţiativă și creativitate; capacitate de a lua decizii și de 
a evalua impactul acestora; exercitarea controlului decizional; capacitate managerială şi 
administrativă.  

Art.20 Desfășurarea interviului se face în plenul comisiei de concurs. Fiecare membru 
al comisiei de concurs acordă o notă de la 1 la 10 pentru fiecare candidat. 

Art.21 (1) Pe baza concluziilor rezultate din evaluarea dosarelor și din desfășurarea 
interviului, membrii comisiei efectuează ierarhizarea candidaților. 

(2) Este desemnat director al CSUD candidatul care a întrunit maximul de punctaj (P 
final), rezultat din media notelor obținute la cele două probe, în funcție de ponderea acestora. 

(3) În caz de egalitate între punctajele obținute de candidați, se va aplica criteriul 
vechimii în învățământ.  

Art.22 (1) Rezultatul concursului se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de 
toți membrii comisiei de concurs și va cuprinde recomandarea comisiei de concurs privind 
ocuparea funcției de director al CSUD. 

(2) Rezultatul final al concursului este validat de Senatul universitar, la propunerea rectorului 
academiei. 

(3) Pe baza rezultatului concursului și a validării acestuia de către Senatul universitar, 
rectorul emite decizia de numire pe post a noului director al CSUD.  

 

va.fi
coniisia.de
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V. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR 

 
Art.23 (1) Candidații pot depune contestații în termen de 24 de ore de la anunțarea 

rezultatului concursului. 
(2) Contestațiile se rezolvă de o comisie numită prin decizia Rectorului academiei. 
Art.24 (1) În maxim 3 zile lucrătoare de la primirea contestației, comisia trebuie să 

soluționeze contestația prin validarea sau invalidarea concursului. 
(2) În cazul invalidării concursului, rectorul va dispune organizarea unui nou concurs. 

 

VI. DISPOZIȚII FINALE 
 

Art.25 (1) Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” garantează libertatea de decizie 
a fiecărui membru al comisiei de concurs. 

(2) Orice imixtiune în libertatea de decizie este interzisă. 
(3) Persoanele care încearcă să influențeze membrii comisei de concurs încalcă normele 

Codului de etică și deontologie universitară și răspund în conformitate cu prevederile Cartei 
Universitare și celelalte reglementări în vigoare. 

(4) Comisia de etică și deontologie universitară va proceda potrivit prevederilor HSU 
nr.111682 din 27.07.2017 – Regulamentul Comisiei de Etică și Deontologie Universitară. 

Art.26 Rectorul academiei va încheia, cu persoana desemnată, un contract de management, 
pe o perioadă de 4 ani, ce va include atribuțiile, drepturile și obligațiile specifice ale directorului 
CSUD. 

Art.27 În cazul vacantării funcției de director al CSUD, rectorul academiei organizează 
concurs în termen de maxim 3 luni de la data vacantării. 

Art.28 Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției 
de director al CSUD sunt suportate de academie din alocațiile de la buget sau din venituri 
proprii. 

Art.29 (1) Metodologia intră în vigoare la data aprobării de către Senatul universitar. 
(2) După aprobare, metodologia se publică pe pagina de web a Academiei, în maxim 5 zile 

lucrătoare. 
Art.30 (1) Prezenta metodologie a fost aprobată în ședința Senatului universitar din data de 

16.11.2018. 
(2) Orice modificare sau completare ulterioară a conținutului metodologiei se efectuează 

numai cu aprobarea Senatului universitar. 
Art. 31. La data aprobării prezentei metodologii, orice dispoziție contrară se abrogă. 
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ANEXA 

la 

 
METODOLOGIA 

de concurs pentru ocuparea funcției de  

Director al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) 

(1) Cerere de candidatură  

(2) Declaraţie de eligibilitate  

(3) Acord pentru susţinerea planului managerial al rectorului 
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CERERE DE CANDIDATURĂ 

la concursul pentru ocuparea funcţiei de 

Director al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat din 

IOSUD - Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

 

 

 

Subsemnata (ul) ___________________________________________________, în baza Legii 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011, a HG nr.681/2011 şi a Cartei Universitare, îmi depun candidatura la 

concursul pentru funcţia de Director al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat. 

În sprijinul acestei candidaturi, fac următoarele precizări: 

1. Sunt cadru didactic titular al Universităţii __________________________________ 

Facultatea ______________________________, departamentul ___________________ 

2. Am funcția didactică de profesor universitar și titlul științific de doctor. 

3. Am dreptul de a conduce doctorate în domeniul: 

     „Ordine Publică și Siguranță Națională” 

      „Drept”  

4 Dispun de calităţi manageriale  

5. Cunosc legislaţia în vigoare referitoare la sistemul de învăţământ din România şi sistemul 

european 

6. Am competenţă de comunicare în limbile __________________________________ 

7. Până în prezent, am îndeplinit următoarele funcţii de conducere în sistemul de învăţământ:   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Anexez prezentei candidaturi următoarele documente:  

a) Curriculum vitae; 

b) Declaraţia de eligibilitate privind inexistenţa situaţiilor de incompatibilitate; 

c) Acordul scris de susţinere executivă a planului managerial al rectorului. 

d) Planul managerial pentru perioada mandatului rectorului în funcție. 

 

 

 

 

Data _______ 
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DELARAȚIE DE ELIGIBILITATE 

privind inexistența situațiilor de incompatibilitate 

 

 

 
Subsemnata (ul) _______________________________________________________, 

(numele și toate prenumele din actul de identitate, precum și eventualele nume anterioare) 

domiciliat în _______________________________________________________________ 

(domiciliul stabil din actul de identitate) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

legitimat cu CI seria __________ nr. ____________, având funcția didactică de 

__________________________________________________________________________ 

departamentul ______________________________________________________________ Facultatea 

_________________________________________________________________ din cadrul 

_________________________________________________________________ 

cunoscând prevederile art.326 Cod penal cu privire la falsul în declarații, declar prin prezenta, pe proprie 

răspundere, că am luat la cunoștință de prevederile art.130 alin.(l) lit.b din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, 

HG nr.681/2011 pentru aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat și ale Cartei universitare și nu mă 

încadrez în niciuna din incompatibilitățile prevăzute de lege. 

Declar pe propria răspundere că: 

- nu am împlinit vârsta legală de pensionare la data concursului; 

- nu am suferit condamnări definitive pentru infracțiuni de serviciu ori pentru infracțiuni săvârșite cu 

intenție;  

- nu sunt în relație de soț/soție, rudă sau afin până la gradul III inclusiv, cu persoane angajate de 

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, față de care să mă aflu în poziție directă de conducere, control, 

autoritate sau evaluare instituțională la orice nivel, 

-  nu am fost sancționat(ă) disciplinar în cursul ultimilor patru ani. 

 

 

 

 

 

 

Data _______ 
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A C O R D 

PENTRU SUSŢINEREA PLANULUI MANAGERIAL AL RECTORULUI 

 

 

 

 

 
Subsemnata (ul), _______________________________________________________, 

(numele și toate prenumele din actul de identitate, precum și eventualele nume anterioare) 

având funcția didactică de ___________________________________________________ 

Departamentul _____________________________________________________________ Facultatea 

_________________________________________________________________ din cadrul 

_________________________________________________________________, 

îmi exprim acordul pentru susţinerea planului managerial al Rectorului şi voi acţiona necondiţionat şi cu responsabilitate în sensul realizării 

obiectivelor strategice şi a direcţiilor de acţiune prevăzute în conținutul său,  ulterior ocupării funcției de Director al Consiliului pentru 

Studiile Universitare de Doctorat din IOSUD - Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data _______ 

 

 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5244062 din 04.12.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobarea repartizării numărului de burse pe facultăți, în vederea publicării pe site-ul 

web al Academiei. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Se aprobă repartizarea numărului de burse pe facultăți, în vederea publicării pe 

site-ul web al Academiei , după cum urmează: 

 

I. Burse sociale – 24- Facultatea de Arhivistică 

 

II. Burse de merit- 115, astfel: 

Facultatea de Poliție- 60; 

Facultatea de Științe Juridice și Administrative- 32; 

Facultatea de Poliție de Frontieră - 8; 

Facultatea de Jandarmi- 4; 

Facultatea de Pompieri- 6; 

Facultatea de Arhivistică- 5; 

 

III. Burse de performanță-22, astfel:  

Facultatea de Poliție- 9; 

Facultatea de Științe Juridice și Administrative- 7; 

Facultatea de Poliție de Frontieră - 2; 

Facultatea de Jandarmi- 4; 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 
 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/04 decembrie 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5244063 din 04.12.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobare modificare HSU nr. 111544 din 30.03.2017 – Metodologie acordare burse pentru 

studenți, ca urmare a prevederilor OMEC nr. 4366 din 2017. 

 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Ι. HSU nr. 111544 din 30.03.2017 – Metodologie acordare burse pentru studenți, 

republicată prin HSU nr.5244005 din 12.10.2018, se modifică, după cum urmează: 

 
Art. 8, alin. 3: 
...(3) Studenților înmatriculați în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licență sau de master 

care beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului ciclu li se va/vor 

acorda același tip de bursă/burse până la susținerea examenului de finalizare a studiilor. 

 

 II. Prevederea de la pct. nr. I din cadrul prezentei Hotărâri se aduce la cunoștința 

studenților de către decanii facultăților, în termen de trei zile lucrătoare de la adoptare. 

  

III. HSU nr. 111544 din 30.03.2017 – Metodologie acordare burse pentru studenți, 

republicată prin HSU nr. 5244005 din 12.10.2018, se republică. 

 
 

 
PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 
 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/04 decembrie 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5244069 din 18.12.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobare Proiect Regulament organizare și desfășurare concurs de admitere la studiile 

universitare de licență în Academiei – 2019. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

I. Se aprobă Proiectul Regulamentului organizării și desfășurării concursului de admitere 

la studiile universitare de licență în Academiei – 2019, cu următoarele modificări: 

 

          Anexa nr. 1 va avea ca subdiviziuni Anexa nr.1 a), Anexa nr. 1 b), Anexa nr. 1 c) etc. 

 

II. Cu celeritate, SACIM va transmite documentul prevăzut la art. I al prezentei hotărâri, 

către DGMRU din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu precizarea că se așteaptă un 

răspuns până la data de 09 ianuarie 2018. 

 

III. Documentul prevăzut la art. I al prezentei hotărâri, va fi reanalizat, în vederea punerii 

în acord a prevederilor sale cu eventualele precizări, recomandări sau observații efectuate 

de către DGMRU, după care va fi aprobat și publicat pe site-ul Academiei. 
 

 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 
 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/18  decembrie 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5244070 din 18.12.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 

Aprobarea Calendarului general al concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante 

din Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Se aprobă Calendarul general al concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante 

din Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, pentru perioada decembrie 2018 -martie 

2019, potrivit anexei la prezenta hotărâre. 

 
         
 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2018/18  decembrie 
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Anexă la HSU nr. 5244070 din 18.12.2018 

 
CALENDARUL GENERAL 

al concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante  
din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

pentru perioada decembrie 2018 -martie 2019 
 
 

Perioada de înscriere (depunerea dosarelor de către candidaţi) 05.12.2018 - 29.01.2019 

Publicarea informațiilor privind posturile pe pagina web a concursului 
până la 14 decembrie 

2018 

Constituirea comisiilor de concurs până la 18 ianuarie 2019 

Numirea consiliului științific prin decizia Rectorului și transmiterea 

dosarelor de către S.M.R.U. 
până la 29 ianuarie 2019 

Stabilirea rezoluției cu privire la verificarea informațiilor din fișa de 

verificare și restituirea dosarelor către S.M.R.U. 
până la 01 februarie 2019 

Certificarea îndeplinirii condițiilor legale de prezentare la concurs prin 

avizul Biroului Juridic 
până la 04 februarie 2019 

Publicarea CV și a fișelor de verificare a îndeplinirii standardelor 

minimale 
până la 06 februarie 2019 

Comunicarea către candidaţi a avizului Biroului Juridic  

06 februarie 2019 
Transmiterea dosarelor către membrii comisiei de concurs 

Anunţarea pe site-ul web http://jobs.edu.ro/index.php a datei, orei şi 

locului de desfăşurare a probelor de concurs 

Susţinerea probelor de concurs 14 - 20 februarie 2019 

Întocmirea rapoartelor asupra concursurilor, pe baza referatelor de 

apreciere redactate de fiecare membru al comisiilor de concurs 
22 februarie 2019 

Publicarea rezultatelor concursurilor pe www.academiadepolitie.ro  22 februarie 2019 

Depunerea / soluţionarea contestaţiilor 25-27 / 28 februarie 2019 

Analiza şi avizarea rapoartelor asupra concursurilor de către Consiliile 

facultăţilor 01 - 06 martie 2019 

Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor de către Senatul Universitar 

Emiterea deciziilor Rectorului de numire pe post şi acordare a titlurilor 

universitare 
07 - 08 martie 2019 

 

 

http://jobs.edu.ro/index.php
http://www.academiadepolitie.ro/


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          NESECRET 

                          Exemplar unic 

Nr. 5243799 din 18.04.2018 

 

 

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 
 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 
Aprobarea numărului de burse repartizat pe fiecare facultate – Comisia Centrală de Acordare a 

Burselor -Proces-verbal – nr. 5176148 din 16.04.2018 și HCA nr. 12/2018, pct. nr. 22. 

 

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

1.Se aprobă numărul de burse repartizat pe fiecare facultate, pentru Semestrul II al 

Anului universitar 2017-2018: 

 

-Facultatea de Poliție – 35 burse de merit; 

 

-Facultatea de Poliție de Frontieră – 8 burse de merit; 

 

-Facultatea de Jandarmi – 2 burse de merit; 

 

-Facutlatea de Științe Juridice și Administrative – 62 burse de merit; 

 

-Facultatea de Pompieri – 7 burse de merit; 

 

-Facultatea de Arvhivistică – 4 burse de merit și 25 burse sociale. 

 

2. Prezenta Hotărâre se publică pe site-ul Academiei, cu celeritate. 

 

 

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 

HSU nr. 111544 din 30.03.2017, 

 republicată  în baza HSU nr.5244005 din 12.10.2018,  

respectiv HSU nr. 5244063 nr. 04.12.2018 

 

 

 

METODOLOGIA  

PRIVIND ACORDAREA BURSELOR PENTRU STUDENŢI 
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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 

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). 
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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 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 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 Senatul 

universitar le poate 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, indiferent de categorie, se acordă pe toată durata anului universitar (12 

luni). 

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

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

burse disponibil. 

 (3) Studenților înmatriculați în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licență 

sau de master care beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al 

respectivului ciclu li se va/vor acorda același tip de bursă/burse până la susținerea 

examenului de finalizare a studiilor. 

            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. 
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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); 

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; 



Pagina 5 din 15 

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; 

 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; 
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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); 

c. să cumuleze minim 100 de puncte, prin aplicarea criteriilor stabilite în Anexa 2. 

 

 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. 

http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00184172
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00184172
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(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.    

  

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;  
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 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 

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

art.3 din prezenta Metodologie.” 

             

             Art. 23 
            (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.” 

 

 Art. 24 

(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. 25  

(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. 26 

 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. 27 

(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. 28 

(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)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. 
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(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. 29 
(1) Secretariatele facultăţilor transmit Comisiei de acordare a burselor pe facultate 

toate cererile de acordare a burselor şi documentele doveditoare, depuse în termen. 

(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. 30 
(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. 31 

(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. 32 

 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. 33 

 Dosarele personale cu documentele justificative ale studenţilor care solicită bursă de 

ajutor social se păstrează şi se arhivează la Secretariatele facultăţilor. 

Art. 34 

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

răspunderea juridică, potrivit dispoziţiilor specifice din domeniu. 

 Art. 35 

 Anexele 1-5 sunt parte integrantă a prezentei Metodologii. 

 Art. 36 

 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 

Coautor
1
 150 

2. Publicarea de articole 

sau studii ştiinţifice de 

specialitate
2
 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 

profil
3
 

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 ştiinţific
4
 

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-

artistice
6
 

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 

expoziţii
7
 

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 

 

 

                                                 
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 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 
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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 ___________________ 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 
                                                  

 

 

                                                   SENATUL UNIVERSITAR 

                                                                                          

 

 

NESECRET 

HSU nr. 111544 din 30.03.2017, republicată în baza HSU nr.5244005 din 12.10.2018 

 

 

 

METODOLOGIA  

PRIVIND ACORDAREA BURSELOR PENTRU STUDENŢI 
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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 

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). 
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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 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 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 Senatul 

universitar le poate 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, indiferent de categorie, se acordă pe toată durata anului universitar (12 

luni). 

 (2) În cazul în care au apărut performanţe deosebite obţinute de către alţi studenţi se 

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

de burse disponibil. 

 (3) Studenţii înmatriculați în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licență sau 

de master care beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului 

ciclu li se va/vor acorda același tip de bursă/burse până la finalizarea anului universitar 

respectiv, adică până în luna septembrie, indiferent de momentul în care susțin examenul de 

finalizare a studiilor. 

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. 
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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); 

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 
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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; 

 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;  
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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); 

c. să cumuleze minim 100 de puncte, prin aplicarea criteriilor stabilite în Anexa 2. 

 

 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; 

http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00184172
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00184172
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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.    

  

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;  
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 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 

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

art.3 din prezenta Metodologie.” 

             

             Art. 23 
            (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.” 

 

 Art. 24 

(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; 
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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. 

 

Art. 25  

(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. 26 

 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. 27 

(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. 28 

(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)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; 



Pagina 10 din 16 

- 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. 

 

(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. 29 
(1) Secretariatele facultăţilor transmit Comisiei de acordare a burselor pe facultate 

toate cererile de acordare a burselor şi documentele doveditoare, depuse în termen. 

(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. 30 
(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. 31 

(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. 32 

 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. 33 

 Dosarele personale cu documentele justificative ale studenţilor care solicită bursă de 

ajutor social se păstrează şi se arhivează la Secretariatele facultăţilor. 
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Art. 34 

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

răspunderea juridică, potrivit dispoziţiilor specifice din domeniu. 

 Art. 35 

 Anexele 1-5 sunt parte integrantă a prezentei Metodologii. 

 Art. 36 

 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 

Coautor
1
 150 

2. Publicarea de articole 

sau studii ştiinţifice de 

specialitate
2
 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 

profil
3
 

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 ştiinţific
4
 

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-

artistice
6
 

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 

expoziţii
7
 

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 

 

 

                                                 
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 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 
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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 ___________________ 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  NESECRET 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

                               ACADEMIADE POLIŢIE 

                              „Alexandru Ioan Cuza” 

                 
 

 

 

M E T O D O L O G I A 

 
pentru ocuparea posturilor didactice vacante la nivelul 

Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

 
           Aprobată prin HSU nr. 5244025 din 26.10.2018,  

          Republicată în baza HSU nr. 5244064 din 04.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018
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CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1  

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

posturile didactice vacante se ocupă numai prin concurs public, organizat în temeiul legii şi în 

condiţiile prezentei Metodologii. 

(2) Prezenta Metodologie pentru ocuparea posturilor didactice vacante la nivelul Academiei 

de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, denumită în continuare metodologie prevede atât aspectele 

procedurale specifice ocupării posturilor vacante, cât şi standardele minimale de ocupare a 

posturilor didactice (prevăzute în anexă) pentru următoarele funcţii didactice: 

a) asistentuniversitar; 

b) lector universitar/şef delucrări; 

c) conferenţiar universitar; 

d) profesor universitar. 

(3) Standardele prevăzute la alin. (2) sunt cerinţe minime şi obligatorii pentru înscrierea la 

concursul pentru ocuparea funcţiilor respective şi sunt denumite în continuare standardele 

Academiei. 

(4) Standardele prevăzute la alin. (2) sunt stabilite de către Senatul Academiei şi trebuie să 

includă cel puțin standardele minimale naţionale aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei 

naţionale și cercetării științifice nr.6129/2016, cu modificările și completările ulterioare, 

potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011. 

Art. 2  
Se interzice echivalarea îndeplinirii de către un candidat a standardelor minimale 

naţionale prin standarde, criterii sau indicatori diferiţi de cei prevăzuţi de standardele 

minimale naţionale, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării 

ştiinţifice, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr.1/2011. 

 
 

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU 

OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE 

 

Secţiunea 1 

Stabilirea posturilor didactice vacante scoase la concurs 

 

Art. 3  

(1) Ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată se realizează numai prin concurs 

public, organizat de Academie în conformitate cu prevederile prezentei metodologii şi 

dispoziţiile normative specifice în domeniu emise de către Ministerul Educaţiei Naţionale 

(denumit în continuare M.E.N.) şi Ministerul Afacerilor Interne (denumit în continuare 

M.A.I.). 

(2) Concursurile au caracter deschis. 

      (3) La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile de înscriere la concurs, fără 

nicio discriminare, în condiţiile legii. 

Art. 4  

(1) Academia poate organiza concurs pentru ocuparea unui post didactic numai dacă acesta 

este vacant. 

(2) Un post se consideră vacant, dacă este prevăzut astfel în statul de funcţii didactice 

(întocmit anual) şi în statul de organizare al instituției sau dacă este vacantat pe parcursul 

anului universitar. 

(3) Postul se vacantează prin una dintre următoarele modalităţi: 
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a) prin încetarea contractului de muncă / încetarea raporturilor de serviciu, conform legii; 

b) prin modificarea raporturilor de serviciu ale persoanei care ocupă postul, prin mutare, 

transfer etc., pe un alt post din cadrul Academiei sau în cadrul altei instituţii / autorităţi din 

M.A.I., ca urmare a câştigării unui concurs sau în alte situaţii reglementate de lege. 

(4) Posturile didactice nu pot fi scoase la concurs prin transformarea unui post ocupat într-un 

post de rang superior. 

Art. 5  

 (1) Propunerea de organizare a concursului pentru un post didactic vacant se face de către 

directorul departamentului /şcolii doctorale/similar, în structura căruia se află postul, prin 

referat avizat de consiliul departamentului//şcolii doctorale/similar şi de consiliul facultăţii / 

similar. 

(2) Lista posturilor propuse pentru ocuparea prin concurs este aprobată de decan/directorul 

şcoli doctorale/similar şi avizată de Serviciul Management Resurse Umane (denumit în 

continuare S.M.R.U.), precum şi Biroul Juridic. 

(3) Lista prevăzută la alin. (2) se aprobă de către Consiliul de Administraţie al Academiei şi 

se validează de către Senatul Universitar. 

(4) După îndeplinirea procedurilor sus-menţionate, Consiliul de administrație  transmite, în 

termen de 25 de zile calendaristice de la începutul fiecărui semestru al anului universitar, 

către S.M.R.U. următoarele documente: 

a) lista posturilor propuse pentru scoatere la concurs şi structura acestora, semnată şi 

ştampilată de Rectorul Academiei; 

b) extrasul din statul de funcţii didactice, care conţine posturile scoase la concurs, semnat de 

rector, decan şi directorul de departament / similar; 

c) declaraţia pe propria răspundere a Rectorului Academiei care atestă că toate posturile 

didactice propuse a fi scoase la concurs au în structură numai discipline din planurile de 

învăţământ ale specializărilor / programelor de studii legal înfiinţate, inclusiv ca formă de 

învăţământ şi localitate dedesfăşurare. 

 

Secţiunea a 2-a 

Publicitatea posturilor didactice vacante scoase la concurs 

 

Art. 6   

(1) Declanșarea procedurilor de organizare a concursului pentru ocuparea pe perioadă 

nedeterminată a unui post didactic se face de către Academie, numai după publicarea de către 

M.E.N.a postului didactic scos la concurs în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. 

(2) În vederea publicării posturilor didactice scoase la concurs, Academia, prin S.M.R.U., 

transmite M.E.N. metodologia proprie şi documentele prevăzute la art.5alin.(4). 

(3) Transmiterea documentelor către M.E.N. se realizează în maximum 30 de zile 

calendaristice de la începerea fiecărui semestru al anului universitar. 

(4) În maximum 10 zile lucrătoare de la data transmiterii către M.E.N. a solicitării de 

publicare în Monitorul Oficial al României a postului scos la concurs, departamentele/ școala 

doctorală/similar, implicate în această activitate, pregătesc și transmit către S.M.R.U., în 

format letric și electronic, fișele posturilor scoase la concurs, precum și toate informațiile 

specificate la art.7 alin.(2), în limba română, iar pentru posturile de conferențiar și de 

profesor, în limba română și în limba engleză, pentru a fi postate la timp, de către persoana 

desemnată, pe pagina web a concursului (administrată de M.E.N) și pentru a putea fi întocmit 

anunțul de concurs. 

  Art. 7  

(1) După publicarea posturilor în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, informaţiile 

referitoare la concurs sunt încărcate de către persoana desemnată din cadrul Academiei, pe 

pagina web a concursului (administrată de M.E.N), conform „Manualului de utilizare pentru 

completarea informaţiilor despre concursurile pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 

posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior”;  
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(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor include: 

a) descrierea postului scos la concurs; 

b) atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs, incluzând norma didactică şi 

tipurile de activităţi incluse în norma didactică; 

c) salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării; 

d) calendarul concursului; 

e) tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea, ori 

tematicile din care comisia de concurs poate alege tematica probelor susţinute efectiv; 

f) descrierea procedurii de concurs; 

g) lista completă a documentelor pe care candidaţii trebuie să le includă în dosarul de concurs; 

h) adresa la care trebuie transmis sau depus dosarul de concurs. 

(3) Informaţiile referitoare la posturile de conferenţiar universitar şi profesor universitar vor fi 

publicate şi în Limba Engleză. 

(4) Anunţul va fi publicat prin grija S.M.R.U., la loc vizibil, pe pagina principală a site–

uluiweb al Academiei. 

(5) Anunțul Academiei privind organizarea concursului, se publică cu cel puțin două luni 

înainte de data desfășurării primei probe de concurs. Înscrierea candidaților începe în ziua 

publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a postului scos la concurs și se 

încheie cu 15 zile calendaristice înaintea desfășurării primei probe de concurs. 

(6) Pe pagina web a concursului (administrată de M.E.N.) și pe site-ul web al Academiei, vor 

fi publicate, cel mai târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data limită de încheiere a 

perioadei de înscriere la concurs, pentru fiecare dintre candidații înscriși la concurs și cu 

respectarea protecției datelor cu caracter personal, în sensul legii, următoarele documente: 

curriculum vitae și fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale. 
 

 

Secţiunea a 3-a 

Comisiile de concurs 

 

Art. 8  

 (1) Stabilirea componenţei comisiei de concurs, respectiv a comisiei de contestații, se face 

după publicarea anunţului de scoatere la concurs a postului, pentru fiecare post scos la 

concurs.  

(2) În vederea stabilirii componenței comisiei de contestații și a numirii acesteia, se parcurge 

aceeași procedură ca la stabilirea componenței comisiei de concurs. Membrii comisiei de 

concurs nu pot face parte din comisia de contestații.  

 (3)Consiliul departamentului sau al şcolii doctorale în structura căruia se află postul face  

propuneri pentru componenţa nominală a comisiei de concurs. 

(4)Componenţa comisiei de concurs este stabilită de decanul facultăţii, pe baza propunerilor 

prevăzute la alin. (2), avizată de Consiliul facultăţii şi supusă aprobării SenatuluiAcademiei. 

(5)În urma aprobării de către Senatul Academiei, comisia de concurs, precum și cea de 

soluționare a contestațiilor, sunt numite prin dispoziţie a Rectorului, emisă de către S.M.R.U. 

      (6)În termen de două zile lucrătoare de la emiterea dispoziţiei prevăzute la alin.(4), S.M.R.U.: 

a) transmite dispoziţia către M.E.N., către Direcţia Generală Management Resurse Umane din 

M.A.I. şi către facultatea în structura căreia se află posturile scoase la concurs; 

b) comunică persoanei prevăzute la art.7 alin.(1) şi compartimentului care gestionează site-ul 

Academiei componenţa nominală a comisiei de concurs pentru a fi publicată pe pagina web a 

concursului (administrată de M.E.N.), şi pe site-ul Academiei; 

c) transmite componenţa comisiei către R.A. „Monitorul Oficial” pentru publicarea în Partea 

a III-a – numai în cazul posturilor de conferenţiar universitar şi profesor universitar. 

Art. 9  

(1) Comisia de concurs este formată din 5 membri titulari, inclusiv preşedintele acesteia, la 

care se adaugă cel puţin 2 membri supleanţi, specialişti în domeniul postului scos la concurs 
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sau în domenii apropiate. 

(2) Membrii comisiei pot fi din interiorul sau din afara Academiei, din ţară sau din străinătate. 

(3) Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă un titlu didactic superior ori cel puţin egal cu 

cel al postului scos la concurs sau, referitor la membrii din străinătate, aceștia din urmă, 

trebuie să îndeplinească standardele Academiei corespunzătoare postului scos la concurs, 

prevăzute în prezenta metodologie. 

(4) Preşedintele comisiei de concurs poate fi unul din următorii: 

a) directorul departamentului (similar) în care se regăseşte postul; 

b) decanul sau prodecanul facultăţii în care se regăseşte postul; 

c) un cadru didactic titular în universitate specialist în domeniul postului sau într-un domeniu 

apropiat, delegat în acest scop prin votul consiliului departamentului, respectiv al consiliului 

facultăţii, care organizează concursul. 

(5) În situaţii de excepţie preşedintele comisiei de concurs poate fi desemnată o altă persoană, 

care trebuie să aibă un titlu didactic superior ori cel puţin egal cu cel al postului scos la 

concurs sau, pentru membrii din străinătate, să îndeplinească standardele Academiei 

corespunzătoare postului scos la concurs, prevăzute în prezenta metodologie. 

(6) Înştiinţarea membrilor comisiilor de concurs se face de către secretariatul facultăţii/similar 

prin adresă, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea dispoziţiei de constituire a comisiilor de 

concurs. 

(7) În cazul în care un membru titular nu poate participa la lucrările comisiei, acesta este 

înlocuit de un membru supleant, numit după aceeaşi procedură ca şi membrii titulari. 

Art. 10  

(1) Pentru ocuparea unui post de conferenţiar universitar sau profesor universitar, cel puţin 3 

membri titulari, precum şi un membru supleant din comisie trebuie să fie din afara Academiei, 

din ţară sau din străinătate. 

(2) În scopul exclusiv al participării în comisia de concurs, echivalarea titlurilor didactice ale 

membrilor din străinătate cu titlurile didactice din ţară, se face prin aprobarea de către Senatul 

Academiei a componenţei nominale a comisiei. 

       Art. 11  

    (1) Se consideră a fi implicate în procedura de concurs, persoanele care: 

a) participă în procesul de decizie referitor la numirea comisiei de concurs; 

b) sunt membri sau membri supleanţi ai comisiei de concurs; 

c) sunt implicaţi în decizii de evaluare profesională sau administrativă în cadrul concursului; 

d) sunt implicaţi în soluţionarea contestaţiilor. 

(2) Nu pot fi implicate în procedura de concurs persoane care: 

a) sunt soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai mulţi candidaţi; 

b) sunt angajate în aceeaşi instituţie cu un candidat care deţine o funcţie de conducere şi sunt 

subordonate ierarhic candidatului; 

c) sunt asociate cu un candidat în societăţi comerciale în care deţin, fiecare, părţi sociale care 

reprezintă cel puţin 10% din capitalul societăţii comerciale;   

d) sunt sau au fost remunerate prin proiecte de cercetare la care un candidat a avut calitatea de 

director de proiect, în ultimii 5 ani anteriori concursului; 

e) beneficiază ori au beneficiat în ultimii 5 ani anteriori concursului de servicii sau foloase de 

orice natură din partea unui candidat. 

Art.12  

     (1) Lucrările comisiei de concurs sunt conduse de preşedintele comisiei. 

(2) Deciziile comisiei de concurs sunt luate prin votul secret al membrilor, o decizie fiind 

validă numai dacă a întrunit votul a cel puţin 3 membri ai comisiei. 
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Secţiunea a 4 – a 

Condiţiile necesare pentru înscrierea candidaţilor la concurs 

 

Art.13  

 (1) Condiţiile necesare pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea unei funcţii didactice 

sunt cumulative pentru fiecare funcţie în parte şi sunt cele prevăzute în anexele 1a – 4c la 

prezenta Metodologie. 

(2) Pentru funcţiile prevăzute a fi încadrate cu funcţionari publici cu statut special – poliţişti 

sau cu cadre militare, candidaţii trebuie să îndeplinească atât condiţiile prevăzute la alin. (1), 

cât şi următoarele condiţii: 

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul pe teritoriul României; 

b) să cunoască Limba Română - scris şi vorbit; 

c) să aibă vârsta minimă reglementată de lege şi capacitate deplină de exerciţiu; 

d) să aibă o stare de sănătate adecvată, fizică şi psihică, atestată prin certificat medical eliberat 

de unităţile sanitare/cabinete de psihologie abilitate; 

e) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează; 

f) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru 

săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

g) să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7ani; 

h) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; 

i) să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic; 

j) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în 

societate. 

(3) Pentru funcţiile prevăzute a fi încadrate cu personal contractual, candidaţii trebuie să 

îndeplinească atât condiţiile prevăzute la alin. (1), cât şi următoarelec ondiţii: 

a) să aibă cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul pe teritoriul României; 

b) să cunoască Limba Română - scris şivorbit; 

c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 

e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice 

potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

g) să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte decorupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu 

intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 

intervenit reabilitarea. 

(4) Persoanele care au avut calitatea de poliţist/cadru militar pot participa la concurs dacă 

îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2), precum şi următoarele condiţii: 

a) nu le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art.69, alin.(1) lit. c), g), h), i), k) şi l) 

din Legea nr.360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; 

sau 

b) nu au fost trecute în rezervă în condiţiile art.85 lit. d), i), j), k) şi ale art.87 din Legea 

nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Secţiunea a 5 – a 

Dosarul de concurs 

 

Art. 14  

 (1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic, candidatul 

întocmeşte un dosar care conţine cel puţin următoarele documente: 
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a) cererea de înscriere la concurs, redactată conform modelului prevăzut în Anexa nr.4, 

semnată și datată de candidat; 

b) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere 

didactic, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică, redactată de către 

candidat pe maximum 10pagini; 

c) curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic (*.pdf sau similar); 

d) lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic (*.pdf sau similar); 

e)fişa de verificare a îndeplinirii standardelor Academiei de prezentare la concurs, potrivit 

formatului standard prevăzut de prezenta metodologie. Fişa de verificare este completată, 

datată şi semnată de către candidat, precum și rezoluționată de către comisia stabilită de 

Rector prin decizie, la propunerea Consiliului de administrație; 

e) documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia diplomei de doctor, certificată 

pentru conformitate cu originalul şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este 

recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia; 

f) rezumatul tezei de doctorat, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, pe 

maximum o pagină, pentru fiecarelimbă; 

g) declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate 

prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor 

situaţii de incompatibilitate, redactată conform modelului prevăzut în Anexanr.5; 

h) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului, certificate pentru conformitate cu 

originalul; 

i) copia cărţii de identitate, sau, în cazul în care candidatul nu deține o carte de identitate, 

copia paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii 

de identitate ori paşaportului; 

j) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii ale documentelor care atestă  

schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui; 

k) maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, 

selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale 

proprii. În cazul lucrărilor care nu sunt disponibile în format electronic acestea vor fi 

prezentate în formă scanată. 

(2) Pentru funcţiile prevăzute a fi încadrate cu funcţionari publici cu statut special – poliţişti 

sau cu cadre militare, dosarul va cuprinde, suplimentar, următoarele documente: 

a) copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de 

cerinţelepostului; 

b) copii certificate pentru conformitate ale următoarelor documente: certificatul de naştere al 

candidatului, certificatul de naștere al soţului/soţiei şi al fiecărui copil, certificatul de 

căsătorie, hotărârile judecătoreşti privind starea civilă; 

c) autobiografie şi tabel nominal cu rudele candidatului; 

d) cazier judiciar; 

e) caracterizare de la ultimul loc de muncă; 

f) 3 fotografii tipCI; 

g) 2 fotografii color 9/12; 

h) fişă medicală-tip, de încadrare în MAI / adeverinţă medicală din care să rezulte starea de 

sănătate, fizică şi psihică, adecvată exercitării funcţiei; 

i) declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de participare la concurs. 

(3) Dosarul de concurs întocmit în vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post 

didactic al candidaţilor care au calitatea de funcţionar public cu statut special – poliţişti sau 

cadre militare active şi care sunt personal propriu al Academiei de Poliţie cu dosar de personal 

gestionat de structura de resurse umane a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, va 

cuprinde documentele prevăzute de art.14, alin.(1) şi alin.(2) lit. h) şi i) al Metodologiei 

pentru ocuparea posturilor didactice vacante la nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan 

Cuza”; 

(4) Documentele, înscrisurile şi fotografiile reglementate de art.14 alin.(2) lit.a) - g) din 
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Metodologie se regăsesc în dosarul de personal gestionat de structura de resurse umane a 

Academiei. Realitatea existenţei acestora este certificată prin semnătura reprezentantului 
S.M.R.U.pe cererea de înscriere a candidatului. 

(5) Pentru funcţiile prevăzute a fi încadrate cu personal contractual, dosarul va cuprinde, 

suplimentar, următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 

organizatoare; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 

caz; 

c) copiile certificate pentru conformitate cu originalul, ale documentelor care să ateste nivelul 

studiilor, efectuarea unor specializări, precum și îndeplinirea condiţiilor specifice; 

d) adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 

unităţile sanitare abilitate; 

g) curriculumvitae; 

h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. 

(6) Dosarul de concurs întocmit în vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post 

didactic al candidaţilor care au calitatea de angajat personal contractual şi sunt personal 

propriu al Academiei de Poliţie cu dosar de personal gestionat de structura de resurse umane a 

Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, va cuprinde documentele prevăzute de art.14, 

alin.(1) şi alin.(3) lit. c), d), e), f) şi h) al Metodologiei pentru ocuparea posturilor didactice 

vacante la nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru IoanCuza”; 

(7) Documentele şi înscrisurile reglementate de celelalte litere ale art.14 alin.(3) din 

Metodologie, se regăsesc fie în cuprinsul art.14 alin.(1) din Metodologie, fie în dosarul de 

personal gestionat de structura de resurse umane a Academiei. Realitatea existenţei acestora 

este certificată prin semnătura reprezentantului S.M.R.U. pe cererea de înscriere a 

candidatului 

Art. 15 

    (1) Curriculum vitae al candidatului trebuie să includă cel puţin: 

a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomeleobţinute; 

b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante; 

c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de 

proiect şi grant-urile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau grant-uri, 

indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau 

brevete rezultate; 

d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale 

candidatului. 

(2) Curriculum vitae poate include şi alte informaţii pe care candidatul le consideră relevante. 

Art. 16 

    Candidatul va depune o listă completă de lucrări care va fi structurată astfel: 

a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru 

realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot 

regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentularticol. 

b) teza sau tezele de doctorat; 

c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietateindustrială; 

d) cărţi şi capitole din cărţi; 

e) articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal; 

f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de 

specialitate; 

g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice. 
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Art. 17  

(1) Pentru candidaţii la postul de conferenţiar universitar este suficient să se includă în dosarul 

de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv 

din ţară sau străinătate, exterioare Academiei, care au acceptat să elaboreze scrisori de 

recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. 

(2) Pentru candidaţii la postul de profesor universitar este suficient să se includă în dosarul de 

concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din 

străinătate, exterioare Academiei, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare 

privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. 

(3) Scrisorile de recomandare vor fi depuse la dosar numai la solicitarea expresă a comisiei de 

concurs. 

(4) Prin excepţie, în cazul domeniilor ştiinţifice cu specific românesc, scrisorile de 

recomandare pentru candidaţii la posturile de profesor universitar, pot proveni din partea unor 

personalităţi din domeniul respectiv din România, exterioare instituţiei de învăţământ superior 

al cărei post este scos la concurs. 

(5) La nivelul Academiei de Poliţie sunt considerate domenii ştiinţifice cu specific românesc, 

în conformitate cu Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii 

universitare, următoarele domenii şi specializări/programe de studiiuniversitare: 

a) domeniul fundamental „Ştiinţe sociale”, ramura de ştiinţe „Ştiinţe juridice”, domeniul de 

licenţă „Drept”, specializarea„Drept”; 

b) domeniul fundamental „Ştiinţe sociale”, ramura de ştiinţe „Ştiinţe militare, informaţii şi 

ordine publică”, domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, 

specializarea „Ordine şi siguranţăpublică”; 

c) domeniul fundamental „Ştiinţe inginereşti: Inginerie civilă și management: Inginerie civilă 

și management”, ramura de ştiinţe „Inginerie civilă”, domeniul de licenţă „Ingineria 

instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii -pompieri”; 

d) domeniul fundamental „Istorie şi studii culturale”, ramura de ştiinţe „Istorie”, domeniul de 

licenţă „Istorie”, specializarea „Arhivistică. 

 

Secţiunea a 6 – a 

Înscrierea candidaţilor la concurs 

 

Art. 18  

(1) Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la sediul Academiei din 

Bucureşti, Aleea Privighetorilor, nr. 1A, Sector 1, cod poştal 014031 sau prin intermediul 

serviciilor poştale ori de curierat care permit confirmarea primirii. 

(2) Dosarul va fi adresat la S.M.R.U.  

(3) S.M.R.U. transmite dosarele de concurs Biroului Juridic în termen de 2 zile lucrătoare de 

la finalizarea perioadei de înscriere. 

(4) Biroul Juridic restituie S.M.R.U. dosarele de concurs în termen de 2 zile lucrătoare 

împreună cu avizul reglementat de art.20 alin.(1). 

Art. 19  

 (1) În vederea publicării pe pagina web a concursului (administrată de M.E.N). şi pe pagina 

principală a site-ului Academiei, S.M.R.U. transmite persoanei prevăzute la art.7 alin. (1) 

curriculum vitae şi fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru fiecare dintre 

candidaţii înscrişi şi cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter 

personal. 

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se comunică cel mai târziu în termen de 3 zile lucrătoare 

 de la finalizarea perioadei de înscriere. 

Art. 20  

 (1) Îndeplinirea de către un candidat a condiţiilor legale de prezentare la concurs este 

certificată prin avizul Biroului Juridic al Academiei, pe baza verificării informaţiilor din fişa 

de verificare prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. e) şi a celorlalte documente care constituie 
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dosarul de concurs. 

(2) Avizul este comunicat candidatului de către S.M.R.U., prin adresă scrisă, în maxim 48 de 

ore de la emiterea sa, dar cu minim 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a 

concursului. 

Art. 21  

 (1) După avizare, structura de resurse umane a Academiei pune la dispoziţia comisiilor de 

concurs dosarele de concurs cel mai târziu în termen de 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării 

primei probe a concursului. 

(2) Comisia de concurs invită candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, la susţinerea 

probelor de concurs. Invitaţia se transmite prin e-mail şi/sau telefonic. 

Art. 22  

Concursul se derulează în cel mult 45 de zile de la încheierea perioadei de înscriere. 

 
 

CAPITOLUL III 

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

 

Secţiunea 1 

Probele de concurs 

 

Art. 23  

 Concursul constă în evaluarea activităţii ştiinţifice şi a calităţilor didactice ale candidaţilor. 

 

Art. 24  

(1) Comisia de concurs are obligaţia de a evalua candidatul din perspectiva următoarelor 

aspecte: 

a) relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului; 

b) capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători; 

c) competenţele didactice ale candidatului; 

d) capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către mediul 

economic sau social ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice; 

e) capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale 

acestuia, în funcţie de specificul domeniului candidatului; 

f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare; 

g) experienţa profesională a candidatului în alte instituţii decât Academia. 

(2)  Comisia de concurs are obligația de a verifica și constata îndeplinirea de către candidat a 

standardelor minime naționale. 

 

Art. 25  

(1) Concursul pentru ocuparea funcţiei de asistent universitar constă în evaluarea 

candidatului în cadrul a trei probe, după cum urmează: 

a) proba 1 – evaluarea performanţelor profesionale şi ştiinţifice în domeniul postului 

scos la concurs, pe baza documentelor depuse de candidat în dosarul de concurs; 

b) proba 2 – probă scrisă, constând în rezolvarea în scris a unor subiecte stabilite de 

comisia de concurs, din disciplinele aflate în structura postului. Subiectele pentru 

proba scrisă se stabilesc în ziua susţinerii probei. 

c) proba 3 – probă practică, constând în conducerea unui seminar sau a unei şedinţe de 

lucrări practice/laborator cu studenţii, în prezenţa comisiei de concurs, sau numai în 

prezenţa comisiei de concurs, dacă în perioada desfăşurării probelor de concurs nu 

există activitate didactică. Tema pentru proba practică se stabileşte de comisie şi se 

comunică fiecărui candidat, cu 48 de ore înainte de susţinerea probei. 

(2) Durata probei scrise, respectiv a probei practice, nu va fi mai mare de 2ore. 
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Art. 26  

Concursul pentru ocuparea funcţiei de lector universitar/şef de lucrări, respectiv pentru 

ocuparea funcţiei de conferenţiar universitar constă în evaluarea candidatului în cadrul a 

două probe, după cum urmează: 

a) proba 1 – evaluarea performanţelor profesionale şi ştiinţifice în domeniul postului 

scos la concurs, pe baza documentelor depuse de candidat în dosarul de concurs; 

b) proba 2 – prelegere didactică din tematica disciplinelor din structura postului, 

susţinută în faţa studenţilor în prezenţa comisiei de concurs, sau numai în prezenţa 

comisiei de concurs, dacă în perioada desfăşurării probelor de concurs nu există 

activitate didactică. Tema prelegerii se stabileşte de către comisie şi se anunţă 

candidatului cu 48 de ore înainte desusţinere. 

 

Art. 27  

Concursul pentru ocuparea funcţiei de profesor universitar constă în evaluarea candidatului 

în cadrul a două probe, după cum urmează: 

a) proba 1 – evaluarea performanţelor profesionale şi ştiinţifice în domeniul postului 

scos la concurs, pe baza documentelor depuse de candidat în dosarul de concurs; 

b) proba 2 – prelegere publică, susţinută în faţa comisiei de concurs, în care candidatul 

prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare în domeniul 

disciplinelor din structura postului şi planul de dezvoltare a carierei universitare. 

Art. 28  

Candidatul pentru ocuparea oricărui post didactic cu predare într-o limbă străină va susţine 

prelegerea didactică, în mod obligatoriu, în limba respectivă. 

Art. 29  

 Probele de concurs se înregistrează audio şi video, de către Biroul Informatică și 

Comunicaţii, la solicitarea în scris, a preşedintelui comisiei de concurs. 

 

Secţiunea a 2-a 

Stabilirea rezultatelor concursului 

 

Art. 30  

(1) Candidatul va fi evaluat la fiecare probă de concurs prin acordarea de note întregi de la 10 

la 1, de către fiecare membru al comisiei, inclusiv preşedintele. 

(2) Criteriile de evaluare şi baremele de notare pentru fiecare probă se stabilesc de către 

comisia de concurs şi se publică, în termen de 24 de ore de la finalizarea ultimei probe a 

concursului, pe site-ul Academiei. Publicarea se face de către compartimentul care 

gestionează site-ul Academiei, pe baza comunicării în scris, a comisiei de concurs. 

Art. 31  

(1) Aprecierea unei probe se face prin media aritmetică a notelor acordate, cu două zecimale, 

fără rotunjire. 

(2) O probă este promovată de către candidat dacă acesta a obţinut cel puţin media 8,00 şi 

nicio notă sub 7,00. 

(3) Candidatul care nu a promovat o probă de concurs, va fi declarat „Respins”. 

Art. 32  

    (1) Fiecare probă are pondere egală. 

(2) Rezultatul obţinut de către un candidat, se calculează prin însumarea mediilor de 

promovare la toate probele de concurs, urmată de împărţirea sumei astfel obţinute, la numărul 

de probe pe care le-a susţinut. 

Art. 33  
(1) Pentru fiecare post, pe baza rezultatelor obţinute de candidaţi, comisia de concurs decide 

ierarhia acestora şi nominalizează candidatul care a întrunit cele mai bune rezultate. Decizia 

se redactează conform modelului prevăzut în Anexa nr.7. 

(2) Preşedintele comisiei de concurs întocmeşte un raport asupra concursului, pe baza 
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referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de concurs şi cu respectarea 

ierarhiei candidaţilor decisă de comisie. Referatul de apreciere se redactează conform 

modelului prevăzut în Anexa nr. 6. 

(3) Raportul asupra concursului este aprobat prin decizie a comisiei de concurs şi este semnat 

de fiecare dintre membrii comisiei de concurs şi de către preşedintele comisiei. 

(4) Raportul asupra concursului şi decizia de aprobare se redactează conform modelului 

prevăzut în Anexa nr.8. 

Art. 34  

(1) Consiliul facultăţii/similar analizează respectarea procedurilor stabilite prin prezenta 

metodologie şi acordă sau nu avizul său raportului asupra concursului. Ierarhia candidaţilor 

stabilită de comisia de concurs nu poate fi modificată de consiliul facultăţii. 

(2) Senatul Academiei aprobă sau  respinge rezultatul concursului. Ierarhia candidaţilor 

stabilită de comisia de concurs nu poate fi modificată de senatul universitar. 

Art. 35  
     (1) Candidatul se poate retrage în orice moment al concursului. 

(2) Retragerea se face prin cerere adresată comisiei de concurs, înregistrată şi depusă la 

S.M.R.U. 

(3) Candidatului retras i se restituie documentele şi lucrările depuse la dosar cu excepţia 

cererilor de înscriere şi a cererii de retragere, care rămân la dosar şi se arhivează. 

Art. 36  

     Concursul poate fi reluat cu respectarea integrală a procedurii de concurs,dacă: 

a) postul scos la concurs nu a fost ocupat; 

b) candidatul care a câştigat concursul nu se prezintă pentru ocuparea lui în termenul 

comunicat de S.M.R.U. sau declară, în scris, că renunţă la postul respectiv; 

c) există o situație de incompatibilitate, conform legii. 

 

Secţiunea a 3-a 

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor 

 

Art. 37  
Rezultatul concursului se publică pe site-ul Academiei, în termen de 2 zile lucrătoare de la 

finalizarea concursului, pe baza comunicării scrise, a comisiei de concurs, prin intermediul 

structurii ce gestionează site-ul Academiei. 

Art. 38  

(1)Contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale. În situaţia în 

care un candidat deţine elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de 

concurs, candidatul poate formula contestaţie în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea 

rezultatului. 

(2)Contestaţia se formulează în scris, se înregistrează la Secretariatul Academiei şi se 

soluţionează în termen de 5 zile lucrătoare de la depunere de către comisia de soluționare a 

contestațiilor. 

(3) Hotărârea comisiei prevăzute la alin. (2) este definitivă şi se publică pe site-ul Academiei, 

pe baza comunicării în scris, a  președintelui comisiei de contestații. 

 
 

CAPITOLUL IV 

NUMIREA PE POST ŞI ACORDAREA TITLURILOR DIDACTICE 

 

Art. 39  

(1) Senatul universitar analizează respectarea procedurilor stabilite prin metodologia 

 proprie a instituţiei de învăţământ superior şi aprobă sau nu raportul asupra examenului. 

(2)  În baza Hotărârii Senatului privind aprobarea rezultatelor concursului, S.M.R.U.  

elaborează decizia Rectorului de numire pe post şi acordare a titlului universitar  
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candidatului declarat câştigător, începând cu semestrul următor desfăşurării concursului. 

 (3)Decizia de numire pe post şi de acordare a titlului universitar aferent de către Academie, 

împreună cu raportul de concurs, se trimit M.E.N. şi Consiliului Naţional de Atestare a 

Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, de către S.M.R.U., în termen de 2 zile 

lucrătoare de la emitere. 

(4)În baza dispoziţiei prevăzute la alin.(1), S.M.R.U. emite dispoziţiile de încadrare şi/sau 

încheie contractele individuale de muncă, după caz, cu respectarea dispoziţiilor specifice 

M.A.I. 

 

Art. 40  
(1) În situaţia în care, în urma câştigării unui concurs de către un candidat, una sau mai multe 

persoane din Academie urmează să se afle într-o situaţie de incompatibilitate conform art. 295 

alin. (4) din Legea nr. 1/2011, numirea pe post şi acordarea titlului universitar de către 

instituţia de învăţământ superior poate avea loc numai după soluţionarea situaţiei/situaţiilor de 

incompatibilitate. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazurile de incompatibilitate prevăzute de dispoziţiile 

normative care reglementează statutul socio-profesional special al diferitelor categoriide 

personal M.A.I., după caz. 

(3) Modalitatea de soluţionare a situaţiei de incompatibilitate se comunică M.E.N. în termen 

de 2 zile lucrătoare de la soluţionare. 

(4) În cazul în care situaţia de incompatibilitate nu este soluţionată, concursul poate fi reluat 

cu respectarea integrală a procedurii de concurs. 
 

CAPITOLUL V 

DISPOZIŢII FINALE și TRANZITORII 

 
 Art. 41  

(1) Standardele minime aferente Domeniului Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică se 

aplică și pentru posturile didactice ale Colegiului Național de Afaceri Interne. 

(2) Standardele minime pentru postul didactic de asistent universitar Domeniul Filologie se 

aplică atât la Facultatea de Poliție de Frontieră, cât și la Facultatea de Arhivistică. 

Art. 42  

Toate compartimentele Academiei au obligaţia de a transmite structurii cu atribuţii  

în  domeniu/comisiei de concurs datele necesare desfăşurării concursurilor, cu respectarea  

termenelor prevăzute de prezenta metodologie. 

               Art. 43  
     (1) Dosarele de concurs se arhivează în condiţiile legii. 

(2) După încheierea concursului, pentru candidaţii câştigători se introduc în dosarele 

personale, în copie, documentele întocmite de comisia de concurs, precum şi cele întocmite de 

Consiliul facultăţii / similar şi Senatul Academiei. 

Art. 44  

 (1) S.M.R.U, întocmeşte anual, până cel târziu la data de 01 august, un raport cu privire la 

organizarea, desfăşurarea şi finalizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice în 

anul universitar încheiat. 

(2) Raportul prevăzut la alin. (1), se transmite de către S.M.R.U, spre notificare, M.E.N., 

Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi 

Direcţiei Generale Management Resurse Umane din M.A.I, cel târziu până la data de 01 

septembrie. 

Art. 45  

Nerespectarea prevederilor prezentei metodologii de către persoanele cu atribuţii în procedura 

de organizare şi desfăşurare a concursurilor constituie abatere disciplinară şi se sancţionează 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 sau ale altor prevederi legale, în funcţie de 

încadrarea faptei şi de statutul de personal al persoanei în cauză. 
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Art. 46  

Prezenta Metodologie se publică pe site-ul web al Academiei. 

Art. 47  

Anexele 1 – 8 fac parte integrantă din prezenta metodologie. 

Art. 48  

Prezenta metodologie a fost dezbătută şi aprobată în şedinţa Senatului Academiei din 

data de 26.10.2018 şi intră în vigoare la data aprobării. 

Art. 49  
În termen de 30 zile de la publicare sau de la modificare, după caz, , structurile 

Academiei cu atribuţii în domeniu emit/modifică documentele ce conţin norme incidente 

prezentei metodologii. 

Art. 50  

La data intrării în vigoare a prezentei metodologii, Metodologia pentru ocuparea 

posturilor didactice şi de cercetare vacante la nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan 

Cuza”, nr. 99668 /16.03.2016, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. 

 

 

PREȘEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

Comisar șef de poliție 

 

Conf.univ.dr. IGNAT Dragoș Andrei 
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Anexele 1 – 8, care fac parte integrantă din prezenta Metodologie pentru ocuparea 

posturilor didactice vacante la nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” sunt 

următoarele: 

 ANEXA 1.1: Standarde minime asistent universitar Ştiinţe militare, informaţii şi 

ordine publică. 

 ANEXA nr. 1.2: Standarde minime asistent universitar Ştiinţe juridice. 

 ANEXA nr. 1.3: Standarde minime asistent universitar Ştiinţe inginereşti: Inginerie civilă și 

management: Inginerie civilă și management. 

 ANEXA nr. 1.4: Standarde minime asistent universitar Istorie şi studii culturale. 

 ANEXA nr. 1.5: Standarde minime asistent universitar Filologie. 

 ANEXA nr. 1.6: Standarde minime lector universitar Ştiinţe militare, informaţii şi 

ordine publică. 

 ANEXA nr. 1.7: Standarde minime lector universitar Ştiinţe juridice. 

 ANEXA nr. 1.8: Standarde minime lector universitar Ştiinţe inginereşti: Inginerie civilă și 

management: Inginerie civilă și management. 

 ANEXA nr. 1.9: Standarde minime lector universitar Istorie şi studii culturale. 

 ANEXA nr. 1.10: Standarde minime lector universitar Filologie. 

 ANEXA nr. 1.11: Standarde minime lector universitar lector universitar Științe inginerești: 

Informatică 

 ANEXA nr. 2.1: Standarde minime conferenţiar/profesor universitar Ştiinţe militare, 

informaţii şi ordine publică. 

 ANEXA nr. 2.2: Standarde minime conferenţiar/profesor universitar Ştiinţe juridice. 

 ANEXA nr. 2.3: Standarde minime conferenţiar/profesor universitar Ştiinţe 

inginereşti: Inginerie civilă și management: Inginerie civilă și management. 

 ANEXA nr. 2.4: Standarde minime conferenţiar/profesor universitar Istorie şi studii 

culturale. 

 ANEXA nr. 2.5: Standarde minime conferenţiar/profesor universitar Filologie. 

 ANEXA nr. 3.1: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de 

Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru asistent universitar Ştiinţe 

militare, informaţii şi ordine publică. 

 ANEXA nr. 3.2: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de 

Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru asistent universitar Ştiinţe 

juridice. 

 ANEXA nr. 3.3: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de 

Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru asistent universitar Ştiinţe 

inginereşti: Inginerie civilă și management: Inginerie civilă și management. 

 ANEXA nr. 3.4: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de 

Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru asistent universitar Istorie şi studii 

culturale. 

 ANEXA nr. 3.5: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de 

Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru asistent universitar Filologie. 

 ANEXA nr. 3.6: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de 

Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru lector universitar Ştiinţe militare, 

informaţii şi ordine publică. 

 ANEXA nr. 3.7: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de 

Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru lector universitar Ştiinţe juridice. 

 ANEXA nr. 3.8: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de 

Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru universitar Ştiinţe inginereşti: 

Inginerie civilă și management: Inginerie civilă și management. 

 ANEXA nr. 3.9: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de 

Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru lector universitar Istorie şi studii 

culturale. 

 ANEXA nr. 3.10: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de 
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Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru lector universitar Filologie. 

 ANEXA nr. 3.11: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de 

Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru conferenţiar universitar Ştiinţe 

militare, informaţii şi ordine publică. 

   ANEXA nr. 3.12: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie 

„Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru conferenţiar universitar Ştiinţe juridice. 

 ANEXA nr. 3.13: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de 

Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru conferenţiar universitar Ştiinţe 

inginereşti: Inginerie civilă și management: Inginerie civilă și management. 

 ANEXA nr. 3.14: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de 

Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru conferenţiar universitar Istorie şi 

studii culturale. 

 ANEXA nr. 3.15: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de 

Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru conferenţiar universitar Filologie. 

 ANEXA nr. 3.16: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de 

Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru profesor universitar Ştiinţe 

militare, informaţii şi ordine publică. 

 ANEXA nr. 3.17: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de 

Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru profesor universitar Ştiinţe 

juridice. 

 ANEXA nr. 3.18: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de 

Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru profesor universitar Ştiinţe 

inginereşti: Inginerie civilă și management: Inginerie civilă și management. 

 ANEXA nr. 3.19: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de 

Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru profesor universitar Istorie şi 

studii culturale. 

 ANEXA nr. 3.20: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de 

Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru profesor universitar Filologie. 

 ANEXA nr. 4: Cerere de înscriere 

 ANEXA nr. 5: DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND 

SITUAŢIILE DE INCOMPATIBILITATE prevăzute de Legea nr.1/2011 a Educaţiei 

Naţionale,actualizată 

 ANEXA nr. 6: Referat deapreciere 

 ANEXA nr. 7: Decizia comisiei referitoare la rezultatul concursului 

 ANEXA nr. 8: Raport asupra concursului şi decizie de aprobare 
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CONŢINUTUL ANEXELOR 1-8 ESTE URMĂTORUL: 

 

 ANEXA 1.1: Standarde minime asistent universitar Ştiinţe militare, informaţii şi 

ordine publică: 
1. Deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului scos la concurs; 

2. Îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de asistent universitar 

angajat pe perioadă nedeterminată: 

 
a. să aibă specializarea atestată prin diplomă de licenţă, în concordanţă cu specificul disciplinei postului 

pentru care candidează;  
b. 2 (două) articole/studii publicate în reviste ştiinţifice cu prestigiu recunoscut sau volumele unor manifestări 

ştiinţifice, în domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică sau indexate în baze de date 

internaţionale. 

***NOTĂ:  

Este necesară îndeplinirea cumulativă a standardelor enumerate mai sus.  
Pentru domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, revistele cu prestigiu recunoscut şi bazele 

de date recunoscute sunt cele prevăzute de ordinele M.E.N. în vigoare privind aprobarea standardelor minimale 

necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de 
cercetare-dezvoltare pentru domeniile ştiinţifice menţionate. 
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 ANEXA nr. 1.2: Standarde minime asistent universitar Ştiinţe juridice: 

 

1. deţinerea diplomei de doctor în ramura de ştiinţă a postului scos la concurs sau într-o ramură 

înrudită; 

2. îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de asistent 

universitar angajat pe perioadă nedeterminată  

a. să aibă specializarea atestată prin diplomă de licenţă, în concordanţă cu specificul disciplinei 

postului pentru care candidează; 

b. publicarea, în calitate de autor sau coautor, a unui număr de 5 articole în reviste de specialitate 

naţionale sau internaţionale, în domeniul disciplinelor posturilor scoase la concurs/într-o 

ramură înrudită sau în volumele unor conferinţe ştiinţifice naţionale sau internaţionale; 

c. să obţină un punctaj de minim 30 de puncte, conform grilei de evaluare. 

 

***NOTĂ! Este necesară îndeplinirea cumulativă a standardelor enumerate mai sus. 

 

GRILĂ DE EVALUARE 

 

Nr. 

crt. 
Criteriu 

Punctaj 

acordat/ 

Criteriu 

Total 

punctaj/ 

criteriu 

1.  Publicarea tezei de doctorat la o editură recunoscută CNCS 10  

2.  Curs/tratat/monografie (capitol din acestea) publicat la o 

editură recunoscută CNCS 
10 

 
 

3.  Articol/studiu publicat în reviste cu prestigiu recunoscut
2
 

sau indexate în baze de date internaţionale recunoscute 
5   

4.  Articol/studiu publicat în alte reviste de specialitate 

naţionale sau internaţionale 
3   

5.  Articol/studiu în volume ale unor conferinţe naţionale sau 

internaţionale publicate la edituri acreditate CNCS 
5   

6.  Membru în echipe de cercetare proiect/grant 4   

7.  Membru în asociaţii ştiinţifice sau profesionale  4   

8.  Membru în colective de redactare a unor publicaţii de 

specialitate 
5   

9.  Membru în comisii de evaluare a studenţilor 4   

10.  Coordonare articole ale studenţilor la conferinţe destinate 

acestora 
3   

11.  Îndrumător de grupă studenţi 5  

12.  Membru în comisii de admitere/susţinere 

licenţă/disertaţie/an universitar 
 4  

    

TOTAL  
1 Pentru domeniile Ştiinţe juridice, respectiv Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, revistele cu prestigiu recunoscut 

şi bazele de date recunoscute sunt cele prevăzute de ordinele M.E.N. în vigoare privind aprobarea standardelor minimale 

necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-

dezvoltare pentru domeniile ştiinţifice menţionate. 



 

Pagina 19 din 131 
 

ANEXA nr. 1.3: Standarde minime asistent universitar Ştiinţe inginereşti: Inginerie civilă și 

management: Inginerie civilă și management: Inginerie civilă și management 

1. deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului scos la concurs; 
2. îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de 

asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminată: 

a. să aibă specializarea atestată prin diplomă de licenţă în concordanţă cu structura 

disciplinelor din postul pentru care candidează; 

b. 2 articole publicate în reviste recunoscute, cu prestigiu național sau internațional ori în 

reviste indexate în baze de date naționale sau internaționale; 

***NOTĂ! Este necesară îndeplinirea cumulativă a standardelor enumerate mai sus. 
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 ANEXA nr. 1.4: Standarde minime asistent universitar Istorie şi studii culturale: 

1. deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului scos la concurs; 
2. îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de 

asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminată: 

a. să aibă specializarea atestată prin diplomă de licenţă, în concordanţă cu specificul 

disciplinei postului pentru care candidează; 

b. 2 articole/ studii publicate în reviste ştiinţifice recunoscute, cu prestigiu naţional sau 

internaţional 

c. să obţină un punctaj de minim 40 de puncte, conform grilei de evaluare. 

 

GRILĂ DE EVALUARE 
 

 

 

 Criteriul Denumirea criteriului 
Standardul pentru asistent 

universitar 

 C1 Deţinerea diplomei de doctor Titlul de doctor 

 C2 - C4 Suma punctajelor pentru indicatorii I2-I4 40 

 

***NOTĂ! Este necesară îndeplinirea cumulativă a standardelor enumerate mai sus. 
Pentru domeniul Istorie şi studii culturale, revistele cu prestigiu recunoscut şi bazele de date recunoscute 

sunt cele prevăzute de ordinele M.E.N. în vigoare privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii 

pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare 

pentru domeniile ştiinţifice menţionate. 

Pentru Istorie şi Studii culturale, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: 

 

 

 

Nr. Denumirea bazei de date Adresa web 

 
1 IPS Thomson&Reuters http://ip-science.thompsonreuters.com/cgi-

bin/jrnlst/joptions.cgi?PC=H 

 2 ERIHPLUS http://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus 

 3 Scopus www.scopus.com 

 4 EBSCO www.ebscohost.com 

 5 JSTOR www.jstor.org 

 6 ProQuest www.proquest.com 

 7 ProjectMuse http://muse.jhu.edu/ 

 8 CEEOL www.ceeol.com 

 9 Persee www.persee.fr 

 10 DOAJ https://doaj.org 

Nr. 

crt. 

Criteriu Evaluare cantitativă 

I1 Deţinerea diplomei de doctor Titlul de doctor 

I2 Studii şi articole în reviste din bazele de date recunoscute, sau clasificate CNCS 

categoriile A, B, C ori publicate în volume colective publicate la edituri cu prestigiu 

internaţional sau clasificate CNCS categoriile A, B. 

30/n 

I3 Studii şi articole în reviste ştiinţifice peer-review, în volume de studii  de profil, sau 

în volume ale unor conferinţe naţionale şi internaţionale;  

25/n 

I 4 Comunicare la o conferinţă organizată de un centru de cercetare, universitate sau de o 

societate academică din România sau din străinătate 

2/n 

http://ip-science.thompsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/joptions.cgi?PC=H
http://ip-science.thompsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/joptions.cgi?PC=H
http://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus
http://www.scopus.com/
http://www.ebscohost.com/
http://www.jstor.org/
http://www.proquest.com/
http://muse.jhu.edu/
http://www.ceeol.com/
http://www.persee.fr/
https://doaj.org/
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 ANEXA nr. 1.5: Standarde minime asistent universitar Filologie: 

1. deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului scos la concurs; 

2. îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de 

asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminată : 

a. să aibă specializarea atestată prin diplomă de licenţă, în concordanţă cu specificul 

disciplinei postului pentru care candidează; 

b. publicarea a minim 2 articole în reviste recunoscute, cu prestigiu naţional sau 

internaţional/reviste indexate în baze de date internaţionale/volume ale conferinţelor 

naţionale sau internaţionale publicate la edituri acreditate CNCS 

c. să obţină un punctaj de minim 20 de puncte, conform grilei de evaluare. 

***NOTĂ! Este necesară îndeplinirea cumulativă a standardelor enumerate mai sus. 

- Pentru domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, revistele cu prestigiu 

recunoscut şi bazele de date recunoscute sunt cele prevăzute de ordinele M.E.N. în vigoare 

privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor 

didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare pentru 

domeniile ştiinţifice menţionate. 

 

GRILA DE EVALUARE 

 

Nr. 

crt. 
Criteriu 

Punctaj 

acordat/ 

Criteriu 

Total 

punctaj/ 

criteriu 

Număr 

minim 

realizări 

1. Deținerea diplomei de doctor DA/NU 

2. Articole publicate în reviste recunoscute, cu prestigiu 

naţional sau internaţional/reviste indexate în baze de 

date internaţionale/volume ale conferinţelor naţionale 

sau internaţionale publicate la edituri acreditate CNCS 

5
  

 

2 

3. Membru în echipe de cercetare proiect/grant 4   

4. Membru în asociaţii ştiinţifice sau profesionale 4   

5. Membru în comitetele de organizare/participări la 

conferințe științifice 
5  

 

6. Membru în colectivele de redacție ale revistelor 

științifice 
4   

 

7. Coordonare activități cu studenții/ articole ale 

studenţilor la conferinţe 

3 

 
 

 

8. Îndrumător de grupă studenţi 5   

PUNCTAJ TOTAL SECŢIUNEA C (minim 20 puncte)   

 
Notă: Pentru domeniul Filologie, revistele cu prestigiu recunoscut şi bazele de date recunoscute sunt cele prevăzute 

de ordinele M.E.N. în vigoare privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea 

titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare pentru domeniile 

ştiinţifice menţionate. 
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ANEXA nr. 1.6: Standarde minime lector universitar Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică: 

1. Deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului scos la concurs;  
2. Îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de lector 
universitar angajat pe perioadă nedeterminată:  

a. să aibă specializarea atestată prin diplomă de licenţă, în concordanţă cu specificul disciplinei 
postului pentru care candidează;  

b. publicarea tezei de doctorat la o editură cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu recunoscut în 

domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică; 

c. publicarea, în calitate de autor sau coautor, la edituri cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu 

recunoscut în domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, a cel puţin unei lucrări 

ştiinţifice cu conținut relevant în domeniul postului scoase la concurs/într-o ramură înrudită;  
d. să obţină un punctaj de minim 50 de puncte, conform grilei de evaluare. 

NOTĂ: 

Este necesară îndeplinirea cumulativă a standardelor enumerate mai sus. 
 
GRILĂ DE EVALUARE: 

Nr. 

crt. 

Criteriu Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Identificarea 

elementului 

pentru care se 

acordă punctajul 

Total 

punctaj (pe 

criteriu) 

Număr 

minim 

realizări 

1. Deţinerea diplomei de doctor DA/NU 

2. Publicarea tezei de doctorat la o editură cu 

prestigiu internaţional sau cu prestigiu 

recunoscut în domeniul Ştiinţe militare, 

informaţii şi ordine publică 

10   1 

3. Curs/tratat/monografie (capitol din acestea) 
publicat la o editură cu prestigiu internaţional 
sau cu prestigiu recunoscut în domeniul Ştiinţe 
militare, informaţii şi ordine publică 

10    1 

4. Articol/studiu publicat în reviste cu prestigiu 
recunoscut

2
sau indexate în baze de date 

internaţionale recunoscute 

5     

5. Articol/studiu în volume ale unor conferinţe 
naţionale sau internaţionale 

5     

6. Membru în echipe de cercetare proiect/grant 5     

7. Membru în colectivul de redacție al unor 

reviste cu prestigiu recunoscut
2
sau indexate 

în baze de date internaţionale recunoscute 

5     

8. Îndrumător de grupă studenţi 4     

9. Membru în asociații științifice sau 

profesionale 

4     

10. Membru în comisii de evaluare a studenţilor 3     

11. Membru în comisii de admitere/ licență 3     

 

PUNCTAJ TOTAL REALIZAT (minim 50 puncte) 
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ANEXA nr. 1.7: Standarde minime lector universitar Ştiinţe juridice: 

1. deţinerea diplomei de doctor în ramura de ştiinţă a postului scos la concurs sau într-o ramură 

înrudită; 

2. îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de lector 

universitar angajat pe perioadă nedeterminată  

a. să aibă specializarea atestată prin diplomă de licenţă, în concordanţă cu specificul disciplinei 

postului pentru care candidează; 

b. publicarea tezei de doctorat la o editură recunoscută naţional CNCS; 

c. publicarea, în calitate de autor sau coautor, la edituri recunoscute CNCS, categoria A sau B, a cel 

puţin unei lucrări ştiinţifice în domeniul disciplinelor posturilor scoase la concurs/într-o ramură 

înrudită; 

d. publicarea, în calitate de autor sau coautor, a unui număr de 10 articole în reviste de specialitate 

naţionale sau internaţionale, în domeniul disciplinelor posturilor scoase la concurs/într-o 

ramură înrudită sau în volumele unor conferinţe ştiinţifice naţionale sau internaţionale; 

e. să obţină un punctaj de minim 60 de puncte, conform grilei de evaluare. 

 

***NOTĂ! Este necesară îndeplinirea cumulativă a standardelor enumerate mai sus. 

 

GRILĂ DE EVALUARE 

 
Nr. 

crt. 
Criteriu 

Punctaj acordat/ 

Criteriu 

Total punctaj/ 

criteriu 

1.  Publicarea tezei de doctorat la o editură recunoscută 

CNCS 
10  

2.  Curs/tratat/monografie (capitol din acestea) publicat la 

o editură recunoscută CNCS 
10 

 
 

3.  Articol/studiu publicat în reviste cu prestigiu 

recunoscut
2
 sau indexate în baze de date 

internaţionale recunoscute 

5   

4.  Articol/studiu publicat în alte reviste de specialitate 

naţionale sau internaţionale 
3   

5.  Articol/studiu în volume ale unor conferinţe naţionale 

sau internaţionale publicate la edituri acreditate CNCS 
5   

6.  Membru în echipe de cercetare proiect/grant 4   

7.  Membru în asociaţii ştiinţifice sau profesionale  4   

8.  Membru în colective de redactare a unor publicaţii de 

specialitate 
5   

9.  Membru în comisii de evaluare a studenţilor 4   

10.  Coordonare articole ale studenţilor la conferinţe 

destinate acestora 
3   

11.  Îndrumător de grupă studenţi 5  

12.  Membru în comisii de admitere/susţinere 

licenţă/disertaţie/an universitar 
4  

13.  Membru în Consiliul Facultăţii 4  

14.  Membru în Senatul Universitar 5  

15.  Membru în colectivul de organizare a conferinţelor 

naţionale/cu participare internaţională 
5  

    

TOTAL  
1
 

2
 Pentru domeniile Ştiinţe juridice, respectiv Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, revistele cu prestigiu recunoscut 

şi bazele de date recunoscute sunt cele prevăzute de ordinele M.E.N. în vigoare privind aprobarea standardelor minimale 

necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-

dezvoltare pentru domeniile ştiinţifice menţionate. 
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 ANEXA nr. 1.8: Standarde minime lector universitar Ştiinţe inginereşti: Inginerie 

civilă și management 

1. deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului scos la concurs; 
2. îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de 

lector universitar angajat pe perioadă nedeterminată 

a. să aibă specializarea atestată prin diplomă de licenţă în concordanţă cu structura 

disciplinelor din postul pentru carecandidează; 

b. să obţină un punctaj de minim 20 puncte, conform grilei de evaluare. 

***NOTĂ! Este necesară îndeplinirea cumulativă a standardelor enumerate mai sus. 

GRILA DE EVALUARE: 

Nr. 

crt. 

Criteriu Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Identificarea elementului 

pentru care se acordă 

punctajul 

Total punctaj 

(pe criteriu) 

A. ACTIVITATE DIDACTICĂ 

1. 
Curs (capitol de curs) publicat la editură 
recunoscută naţional CNCSIS 

5 
  

2. Introducerea de cursuri (teme noi de studiu) 5   

3. 
Publicarea de cursuri (capitole de curs) pe plan 
interrn sau pe site-ul web al Academiei 

4 
  

4. 
Publicare de îndrumătoare 

proiect/laborator/aplicaţie specifică, culegeri de 

probleme 

3 
  

5. 
Realizare de instalaţii experimentale/standuri de 

laborator 
5 

  

6. 
Utilizare soft educaţional pentru predare curs / 
aplicaţii / seminar / proiect / laborator 

3 
  

 

 
    

TOTAL CRITERIU A  

B. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

 

1. 
Monografie / capitol (tratat / capitol) publicat 

la editură recunoscută naţional (CNCSIS) sau 
Internaţional 

 

5 
  

2. 
Articol publicat în reviste de specialitate 
naţionale sau internaţionale – ISI 

5 
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3. 
Articol publicat în reviste de specialitate naţionale 
sau internaţionale (fără cotare ISI) 

4 
  

4. 
Articol publicat în volumele unor conferinţe 
naţionale sau internaţionale - ISI 

5 
  

5. 
Articol publicat în volumele unor conferinţe 
naţionale sau internaţionale (fără cotare ISI) 

4 
  

6. Brevete de invenţie, inovaţii 5   

 

7. 

Premii obţinute (pentru cărţi, articole, articole 

îndrumate ale unor studenţi, alte activităţi didactice 

şi de cercetare) 

 

5 
  

8. Proiecte/granturi câştigate prin competiţie 5   

9. Membru echipă cercetare proiect/grant 4   

10. 
Proiecte atribuite direct (M.A.I., colaborări firme 
etc.) 

4 
  

11. 
Rapoarte cercetare ştiinţifică din planul intern de 
Cercetare 

3 
  

TOTAL CRITERIU B  

C. RECUNOAŞTERE ŞTIINŢIFICĂ 

1. Membru în societăţi ştiinţifice şi profesionale 4   

2. 
Membru în colective de redacţie publicaţii de 
specialitate, referent ştiinţific 

5 
  

3. 
Membru în colective de evaluare didactică/ştiinţifică 
sau în comisii de specialitate 

4 
  

TOTAL CRITERIU C  

D. ACTIVITATE CU STUDENŢII 

1. 
Conducere cercuri/teme ştiinţifice studenţeşti, 
atragere studenţi în activitatea de cercetare 

5 
  

2. Îndrumare articole conferinţe studenţi 4   

3. Îndrumător de grupă 5   

TOTAL CRITERIU D  

E. ACTIVITATE ÎN DEPARTAMENT/FACULTATE 

1. Membru în comisii de admitere/susținere 

licență/disertație 

4   

2. 
Membru în Consiliul facultății iliul Facultății ltății  

4 
  

3. Membru în Senatul Universitar 5   

4. Membru în colectivul de organizare a conferinţelor 

cu participare internaţională 
5   

5. 
Şeful de departament poate să acorde maxim 5 
puncte (nr. întreg) pentru activităţile desfăşurate de 
cadrul didactic la nivelul departamentului 

0 – 5 
  

 

 

    

TOTAL CRITERIU E  

Total general A + B + C + D + E (minim 20 puncte)  
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 ANEXA nr. 1.9: Standarde minime lector universitar Istorie şi studii culturale: 

1. deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului scos la concurs; 
2. îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de 

lector universitar angajat pe perioadă nedeterminată: 

a. să aibă specializarea atestată prin diplomă de licenţă, în concordanţă cu specificul 

disciplinei postului pentru carecandidează; 

b. 3 articole publicate în reviste recunoscute, cu prestigiu naţional sau internaţional ori în 

reviste indexate în baze de date internaţionale 

c. să obţină un punctaj de minim 60 puncte, conform grilei de evaluare 

***NOTĂ! Este necesară îndeplinirea cumulativă a standardelor enumerate mai sus. 

 
Pentru domeniul Istorie şi studii culturale, revistele cu prestigiu recunoscut şi bazele de date recunoscute 

sunt cele prevăzute de ordinele M.E.N. în vigoare privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii 

pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare 

pentru domeniile ştiinţifice menţionate. 

Pentru Istorie şi studii culturale – Istorie şi Studii culturale, bazele de date internaţionale 

recunoscute sunt următoarele: 

 

 

Nr. Denumirea bazei de date Adresa web 

 
1 IPS Thomson&Reuters http://ip-science.thompsonreuters.com/cgi-

bin/jrnlst/joptions.cgi?PC=H 

 2 ERIHPLUS http://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus 

 3 Scopus www.scopus.com 

 4 EBSCO www.ebscohost.com 

 5 JSTOR www.jstor.org 

 6 ProQuest www.proquest.com 

 7 ProjectMuse http://muse.jhu.edu/ 

 8 CEEOL www.ceeol.com 

 9 Persee www.persee.fr 

 10 DOAJ https://doaj.org 

 

GRILĂ DE EVALUARE  

 

Nr. crt. Criteriu Evaluare 

cantitativă 

I1 Deţinerea diplomei de doctor Titlul de doctor 

I 2 Carte de unic autor bazată pe teza de doctorat 35/n 

I3 Autor sau coautor de volum  publicat la o editură din 

România 

35/n 

I4 Studii şi articole în reviste din bazele de date 

recunoscute, sau clasificate CNCS categoriile A, B, C 

ori publicate în volume colective publicate la edituri cu 

prestigiu internaţional sau clasificate CNCS categoriile 

A, B. 

30/n 

I5 Studii şi articole în reviste ştiinţifice peer-review, în 

volume de studii de profil, sau în volume ale unor 

conferinţe naţionale şi internaţionale. 

25/n 

I6 Comunicare la o conferinţă organizată de un centru de 

cercetare, universitate sau de o societate academică din 

România sau din străinătate 

2/n 

http://ip-science.thompsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/joptions.cgi?PC=H
http://ip-science.thompsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/joptions.cgi?PC=H
http://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus
http://www.scopus.com/
http://www.ebscohost.com/
http://www.jstor.org/
http://www.proquest.com/
http://muse.jhu.edu/
http://www.ceeol.com/
http://www.persee.fr/
https://doaj.org/
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 Criteriul Denumirea criteriului 
Standardul pentru lector  

universitar 

 C1 Deţinerea diplomei de doctor Titlul de doctor 

 
C2 – C6 Suma punctajelor pentru 

indicatorii I2-I4 

60 
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 ANEXA nr. 1.10: Standarde minime lector universitar Filologie: 

1. deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului scos la concurs; 
2. îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de 

lector universitar angajat pe perioadă nedeterminată 

a. să aibă specializarea atestată prin diplomă de licenţă, în concordanţă cu specificul 

disciplinei postului pentru care candidează; 

b. publicarea tezei de doctorat la o editură recunoscută naţional CNCS; 

c. publicarea, în calitate de autor sau coautor, a unei lucrări științifice (curs/tratat/monografie/capitol 

din acestea) publicată la o editură recunoscută CNCS, în domeniul disciplinelor postului scos la 

concurs/într-o ramură înrudită; 

d. publicarea, în calitate de autor sau coautor, a cel puțin 5 articole publicate în reviste 

recunoscute, cu prestigiu naţional sau internaţional/reviste indexate în baze de date 

internaţionale/volume ale conferinţelor naţionale sau internaţionale publicate la edituri 

acreditate CNCS 
e. să obţină un punctaj de minim 50 de puncte, conform grilei de evaluare. 

***NOTĂ! Este necesară îndeplinirea cumulativă a standardelor enumerate mai sus. 

 

GRILA DE EVALUARE 
 
 

Nr. 

crt. 
Criteriu 

Punctaj 

acordat/ 

Criteriu 

Total 

punctaj/ 

criteriu 

Număr 

minim 

realizări 

1. Deținerea diplomei de doctor DA/NU  

2. Publicarea tezei de doctorat la o editură recunoscută 

CNCS 

 

10 
 

 

3. Curs/tratat/monografie (capitol din acestea) publicat la 

o editură recunoscută CNCS, în domeniul 

disciplinelor postului scos la 

concurs/într-o ramură înrudită; 

10  

 

1 

4. Articole publicate în reviste recunoscute, cu prestigiu 

naţional sau internaţional/reviste indexate în baze de 

date internaţionale/volume ale conferinţelor naţionale 

sau internaţionale publicate la edituri acreditate CNCS 

5 

 

5 

5. Membru în echipe de cercetare proiect/grant 4   

6. Membru în asociaţii ştiinţifice sau profesionale 4   

7. Membru în comitetele de organizare/participări la 

conferințe științifice 
5  

 

8. Membru în colectivele de redacție ale revistelor 

științifice 
4  

 

9. Coordonare activități cu studenții/ articole ale 

studenţilor la conferinţe 
3  

 

10. Îndrumător de grupă studenţi 5   

PUNCTAJ TOTAL SECŢIUNEA C (minim 50 puncte)   
 

Notă: Pentru domeniul Filologie, revistele cu prestigiu recunoscut şi bazele de date recunoscute sunt cele prevăzute 

de ordinele M.E.N. în vigoare privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea 

titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare pentru domeniile 

ştiinţifice menţionate. 
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 ANEXA nr. 1.11: Standarde minime lector universitar Științe inginerești: 

INFORMATICĂ 

 

- Deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului scos la concurs; 

- Indeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de 

lector universitar angajat pe perioadă nedeterminată. 

 să aibă specializarea atestată prin diplomă de licenţă, în concordanţă cu specificul 

disciplinei postului pentru care candidează; 

 publicarea a minim 2 articole în reviste recunoscute, cu prestigiu naţional/internaţional 

sau reviste în indexate în baze de date internaţionale sau în volume ale conferinţelor 

naţionale/ internaţionale publicate la edituri acreditate CNCS 

 să obţină un punctaj de minim 60 de puncte, conform grilei de evaluare. 

Este necesară îndeplinirea cumulativă a standardelor enumerate mai sus. 
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GRILA DE EVALUARE: 

Secţiunea C- Îndeplinirea standardelor minimale ale Academiei de Poliţie 

“Alexandru Ioan Cuza” 

 

Nr. crt. Criteriu Evaluare cantitativă 

(punctaj) 

Total punctaj 

(pe criteriu) 
Nr. minim 

realizări 
Situația 

îndeplinirii 

standardului 

Sectiunea 1      

I1 Deținerea diplomei de doctor   Titlul de doctor  

 PUNCTAJ SECȚIUNEA 1    Îndeplinit/ 

Neîndeplinit 
Secțiunea 2      

I2 Publicarea tezei de doctorat la o 

editură recunoscută CNCS 
 35   

I3 Articol/studiu publicat în reviste 

ISI sau indexate în baze de date 

internaţionale recunoscute 

 30   

I4 Articol/studiu publicat în alte 

reviste de specialitate naţionale 

sau internaţionale 

 25 1  

I5 Articol/studiu în volume ale unor 

conferinţe naţionale sau 

internaţionale publicate la edituri 

acreditate CNCS 

 25 1  

I6 Comunicare la o conferinţă 

organizată de un centru de 

cercetare, universitate sau de o 

societate academică din România 

sau din străinătate 

 2   

I7 Membru în echipe de cercetare 

proiect/grant 

 4   

I8 Membru în asociaţii ştiinţifice 

sau profesionale 

 4   

I9 Membru în colective de redactare 

a unor publicaţii de specialitate 

 5   

 PUNCTAJ SECȚIUNEA 2 (minim 

60 puncte) 

   Îndeplinit/ 

Neîndeplinit 

 PUNCTAJ TOTAL : 

SECŢIUNEA 1+SECŢIUNEA 

2 (minim 60 puncte) 

   Îndeplinit/ 

Neîndeplinit 
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ANEXA nr. 2.1: Standarde minime conferenţiar/profesor universitar Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică 

(conform OMENCȘ 6129/ 2016) 

Nr. 

Crt. 

Domeniul 

activităților 
Tipul activităților Categorii și restricții 

Subcategorii/ 

Activități 

Indicatori/ 

Punctaj 

1. 
A

ct
iv

it
at

ea
 d

id
ac

ti
că

 ș
i 

p
ro

fe
si

o
n

al
ă 

(A
1

) 
1.1. Cărți și capitol în cărți al 

căror conținut este relevant în 

domeniul Științe 

militare/Informații și ordine 

publică, publicate în edituri 

cu prestigiu recunoscut în 

domeniul Științe militare, 

informații și ordine publică, 

după obținerea titlului de 

doctor 

1.1.1.Cărți în calitate de autor 

- profesor minim 4 cărți,din care 

3 unic autor; 

-  
- Conferențiar minim 3 cărți,din 

care2 unic autor 

1.1.1.1. Cărți 
(internaționale) 

15 

1.1.1.2.Naționale 10 

1.1.2.Cărți în calitate 
de coautor sau capitole 

1.1.2.1.Internațio
nale 

15/n 

1.1.2.2.Naționale 10/n 

1.2.Material didactic/Lucrări 

didactice al căror conținut este 

relevant în domeniul Științe 

militare, informații și ordine 

publică, după obținerea titlului 

de doctor. 

1.2.1.Tratate, monografii publicate în edituri cu 

prestigiu international sau cu prestigiu recunoscut în 

domeniul Științe militare, informații și ordine 

publică. 

Cursuri universitare, manuale didactice, legislație 

adnotată, îndrumare publicate în edituri cu prestigiu 

international sau cu prestigiu recunoscut în domeniul 

Științe militare, informații și ordine publică. 

- minimum 3 ca prim autor pentru Profesor/CS I 

- minimum 2 ca prim autor pentru Conferențiar/CS II 

10/n 

 

5/n 

1.2.2.Studii de specialitate, scenarii, exerciții și aplicații 

Profesor/CS I minimum 2, prim-autor 
Conferențiar/CSII, minimum1prim-autor 

5/n 

1.3.Coordonare de programe 

de studii universitare, 

organizare și coordonare 

programe de formare și 

dezvoltare continuă. 

 2 pe program 

1.4.Proiecte educaționale și de 
formare continuă 

1.4.1.Director/Responsabil/Membru 3/2/1 

2. 

A
ct

iv
it

at
ea

 d
e 

ce
rc

et
ar

e 
(A

2
) 

2.1.Articole al căror conținut 

este relevant în domeniul 

fundamental Științe militare, 

informații și ordine publică și 

care sunt publicate în reviste 

cotate ISI Thomson Reuters și 

în volumele unor manifestări 

științifice, indexate ISI 

Proceedings 

 10 

2.2.Articole/studii/ 

rapoarte de cercetare al 

căror conținut este relevant 

în domeniul fundamental 
Științe militare, informații și 

ordine publică și care sunt 

publicate în reviste/buletine 

științifice cu prestigiu 

recunoscut sau în volumele 

unor manifestări științifice, în 

domeniul Științe militare, 

informații și ordine 

publică, sau indexate în 

baze de date internaționale 

Minim 15 pentru profesor/CS I 1/n 

Minim10 pentru conferențiar/CSII 1/n 

2.3.Proprietate intelectuală, 

brevete de invenție și inovație, 
etc. 
 

2.3.1 Internaționale 10 

2.3.2.Naționale 5 
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   2.4.Granturi/proiecte prin 
Competiție 

2.4.1.Director/ 
Responsabil 

2.4.1.1.Internaționale 15/10 de grant 

2.4.1.2.Naționale 10/5 de grant 

2.4.2.Membru 
în echipă 

2.4.2.1.Internaționale 5 de grant 

2.4.2.2.Naționale 3 de grant 
3. 

R
ec

u
n

o
aș

te
re

a 
și
 i

m
p

ac
tu

l 
ac

ti
v
it

ăț
ii

 (
A

3
) 

3.1.Citări în reviste ISI și BDI 3.1.1.ISI 2 pe citare 

3.1.2.BDI 1 pe citare 

3.2.Citări ale publicațiilor 

candidatului în cărți, capitole 

de cărți sau volume, publicate 

la edituri cuprestigiu științific 

recunoscut în domeniul Științe 

militare,informații și ordine 

publică 

 0,3 pe citare 

3.3.Prezentări/invitat în plenul 

unor manifestări științifice 

internaționale și naționale cu 

participare internațională sau 

profesor invitat 

(exclusiv ERASMUS) 

3.3.1.Internaționale 8 

3.3.2.Naționale 6 

3.4.Membru în colectivele de 

redacție sau comitetele 

științifice ale revistelor cu 

prestigiu științific recunoscut în 

domeniul Științe militare, 

informații și ordine publică și 

manifestărilor științifice, 

organizator de manifestări 

științifice/recenzor pentru reviste 

și manifestări științifice naționale 

și internaționale indexate ISI, 

indexate la o 

bază internațională 

recunoscută, sau 

neindexate 

3.4.1.ISI 10 

3.4.2.BDI 6 

3.4.3.Naționale și internaționale neindexate 4 

3.5.Experiența de 

management, analiză și 

Evaluare încercetare și/sau 

învățământ. 

3.5.1.Conducere 2/an 

3.5.2.Membru 1/an 

Criterii opționale 

3.6.Premii  3.6.1.Academia Română 10 

3.6.2.ASS, AOSR și CNCS 8 

3.6.3.Premii internaționale 15 

3.6.4.Premii naționale în 
domeniu 

5 

3.7.Membru în academii, 

organizații,asociații profesionale 

de prestigiu, naționale și 

internaționale, apartenență la 

organizații din domeniul 

educației și cercetării 

3.7.1.Academia 
Română 

 10 

3.7.2.ASS, 
AOSR și 

academii de 

ramură 

 8 

3.7.3.Conducere, 
asociații 
profesionale 

3.7.3.1.Internaționale 8 

3.7.3.2.Naționale 6 

3.7.4.Asociații 
profesionale 

3.7.4.1.Internaționale 6 

3.7.4.2.Naționale 4 

3.7.5.Organizații în 
domeniul educației și 
cercetării 

3.7.5.1.Conducere 6 

3.7.5.2.Membru 4 
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Notă : 

Bazele de date internaționale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste și în volumele unor 

manifestări științifice, cu excepția articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan științific 

international precum (nelimitativ):Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, 

Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Referentivnal Jurnal, CEEOL, Copernicus, 

PROQEST,EBSCO. 

O publicație sau citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă 

candidatului. 

Pentru edițiile a II-a și următoarele ale unei publicații se acordă jumătate din punctajul menționat, numai dacă este 

vorba de o ediție revizuită, adăugită șicompletată. 

Punctajul menționat la indicatorii 1.1.Cărți și capitole în cărți și 1.2.Material didactic/Lucrări didactice se acordă 

intergral numai dacă lucrarea este elaborată în calitate de autor unic. 

Pentru lucrările realizate în colectiv, dacă se poate stabili contribuția fiecărui autor, puctajul se acordă proportional 

cu contribuția respectivă; dacă nu se poate stabili contribuția fiecărui autor, punctajul menționat se va împărți la numărul de 

coautori. 

Pentru întocmirea fișei de punctaj a candidaților la obținerea atestatului de abilitare conducere doctorate se vor lua în 

considerare doar lucrările al căror conținut este relevant pentru domeniul de doctorat vizat. 

 

Candidații care doresc să obțină titlul didactic de conferențiar universitar sau professor universitar trebuie să fi 

publicat, obligatoriu, după obținerea gradului didactic de lector/conferențiar universitar, următoarele: o carte de unic autor, 

un curs universitar/manuale didactice/tratate/monografie în calitate de primautor, al căror conținut este relevant în domeniul 

Științe militare/Informații și ordine publică, publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul Științe militare, 

informații și ordine publică. 

 

Formula de calcul a indicatorului de merit (A=A1+A2+A3) 

A=∑n1ik1i+∑n2ik2i+∑n3ik3i 

Unde : 

nPI- numărul de activități din categorie 

KPI- coeficient specific tipului și categoriei de activitate 

AI- suma activităților din categoria menționată 

 
3. Condiții minimale 

Nr. 

Crt. 

Categoria 

Domeniul de 

activitate 

Condiții 

conferențiar 

Condiții 

CS II 

Condiții 

profesor 

Condiții 

CS I 

Accesibilitate teze de 

doctorat 
 

1 
Activitatea 

didactică/profesională 
(A1) 

Minimum 

35 puncte 

Minimum 

15 puncte 

Minimum 

60 puncte 

Minimum 

30 puncte 

Minim 3 referate cu 

rezultatele cercetării 

științifice; 

6 articole/studii 

publicate, aferente 

domeniului pentru care 

sunt acreditate studiile 

universitare de doctorat 
și tezei de doctorat 

2 
Activitateade 
cercetare(A2) 

Minimum 
20 puncte 

Minimum 
40 puncte 

Minimum 
30 puncte 

Minimum 
60 puncte 

 
3 

Recunoașterea 

impactului activității 

(A3) 

 

Minimum 

5 puncte 

 

Minimum 

5 puncte 

 

Minimum 

10 puncte 

 

Minimum 

10 puncte 

TOTAL 
60 

puncte 
60 

puncte 
100 

Puncte 
100 

puncte 

 

 

Notă : 
 În funcție de nivelul candidatului (cadru didactic, cercetător),coeficienții A I pot avea diverse valori, inclusive 0. 

 Pentru cariera de cercetător științific sunt luate în considerare componente minimale de performanță științifică (A2) 

șirecunoașterea impactului activității(A3). 

Un articol, in extenso, în reviste cotate ISI Thomson Reuters, poate fi echivalat cu două articole publicate, în rezumat, 

în reviste cotate ISI sau cu trei articole in extenso, în reviste cu prestigiu științific recunoscut în domeniul Științe 

militare, informații și ordine publică. 



Pagina 34 din 131  

 ANEXA nr. 2.2: Standarde minime conferenţiar/profesor universitar Ştiinţe juridice 

(conform OMENCȘ 6129/ 2016) 

 
1. Definiții, condiții și proceduri 

Cărțile (tratate, monografii, cursuri universitare, traduceri, teze de doctorat etc.) publicate la edituri 

din țară se iau în considerare numai dacă au apărut la edituri cu prestigiu recunoscut din România 

(categoria A2) sau la edituri din România acreditate de Consiliul Național al Cercetării Științifice 

(categoria B). 

Cărțile (tratate, monografii, cursuri universitare, traduceri, teze de doctorat etc.) publicate la edituri 

din străinătate se iau în considerare numai dacă au apărut la edituri internaționale de prestigiu (v. mai jos 

Lista limitativă 1), la edituri de prestigiu din străinătate (v. mai jos Lista exemplificativă 2) sau la edituri 

din străinătate cu peerreview. 

Nu se iau în considerare cărțile apărute la edituri (din țară sau din străinătate) din categoriile de mai 

sus, decât dacă sunt specializate în publicare de carte juridică. Cărțile apărute în colecțiile de profil juridic 

ale editurilor generaliste din categoriile de mai sus se iau în considerare numai dacă respectiva colecție 

numără cel puțin opt titluri apărute în cei cinci ani premergători apariției cărții candidatului. Nu sunt 

considerate edituri din străinătate cele din Republica Moldova. 

Lista 1 – Edituri internaționale de prestigiu 

Brill – http://www.brill.com 

C.H. Beck Verlag – http://www.beck.de 

Cambridge University Press – http://www.cambridge.org/us/academic 

Columbia University Press – https://cup.columbia.edu 

Dalloz – http://www.dalloz.fr 

Duke University Press – https://www.dukeupress.edu 

Duncker & Humblot Berlin – http://www.duncker-humblot.de 

Editions Bruylant – http://fr.bruylant.larciergroup.com și http://en.bruylant.larciergroup.com 

Economica Paris http://www.economica.fr 

Editions du Conseil de l’Europe/ Council of Europe Publishing – https://book.coe.int/eur/en/ 

Edward Elgar – http://www.e-elgar.com 

Eleven International Publishing – https://www.elevenpub.com/home 

Hart Publishing-Bloomsbury http://www.bloomsburyprofessional.com/uk/hart 

Intersentia – http://intersentia.com 

Vittorio Klostermann – http://www.klostermann.de 

Lextensoéditions (include LGDJ și Montchrestien) – http://www.lextenso-editions.fr 

LexisNexis (grupul RELX, fost Reed Elsevier) – http://www.lexisnexis.com/en-us/gateway.page 

Harvard University Press – http://www.hup.harvard.edu 

Manz – http://www.manz.at/home.html 

Nomos – http://www.nomos.de 

Palgrave-Macmillan – http://www.palgrave.com/gb/ 

Routledge – https://www.routledge.com 

Oxford University Press – http://global.oup.com/?cc=ro 

Presses Universitaires de France – https://www.puf.com 

Schulthess Zürich – https://www.schulthess.com/verlag 

Springer – http://www.springer.com/de 

Sweet&Maxwell – http://www.sweetandmaxwell.co.uk 

Taylor & Francis http://taylorandfrancis.com 

TMC Asser Press – http://www.asser.nl 

Wolters Kluwer – http://wolterskluwer.com (include și Carl Heymanns – http://www.carl-

heymanns.de/index.php?id=2) 

Yale University Press – http://yalebooks.com 

  

Lista 2 – Edituri de prestigiu din străinătate 

În această categorie intră editurile care întrunesc următoarele condiții: aplică o procedură clară 

de peerreview în vederea publicării (i.e. publicarea materialelor numai după aprobarea lor de către experți 

http://www.brill.com/
http://www.beck.de/
http://www.cambridge.org/us/academic
https://cup.columbia.edu/
http://www.dalloz.fr/
https://www.dukeupress.edu/
http://www.duncker-humblot.de/
http://fr.bruylant.larciergroup.com/
http://en.bruylant.larciergroup.com/
http://www.economica.fr/
https://book.coe.int/eur/en/
http://www.e-elgar.com/
https://www.elevenpub.com/home
http://www.bloomsburyprofessional.com/uk/hart
http://intersentia.com/
http://www.klostermann.de/
http://www.lextenso-editions.fr/
http://www.lexisnexis.com/en-us/gateway.page
http://www.hup.harvard.edu/
http://www.manz.at/home.html
http://www.nomos.de/
http://www.palgrave.com/gb/
https://www.routledge.com/
http://global.oup.com/?cc=ro
https://www.puf.com/
https://www.schulthess.com/verlag
http://www.springer.com/de
http://www.sweetandmaxwell.co.uk/
http://taylorandfrancis.com/
http://www.asser.nl/
http://wolterskluwer.com/
http://www.carl-heymanns.de/index.php?id=2
http://www.carl-heymanns.de/index.php?id=2
http://yalebooks.com/
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în domeniu, stabiliți de editură din propriul comitet științific sau dintre experții independenți); au 

vizibilitate și recunoaștere internațională, asigurată prin publicarea unor autori de referință, distribuție 

globală și prezența în biblioteci universitare și ale institutelor de cercetare de prestigiu; a unui sit internet 

care să prezinte aceste informații. Cu titlu exemplificativ, pot fi incluse în această categorie: 
Armand Colin – http://www.armand-colin.com/les-livres/thematique/economie-et-science-politique/thematique/droit 

Aracne Editrice (Italia) – http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/ 

C.F.Mueller Verlag – http://www.cfmueller.de 

Editios Cujas – http://www.cujas.fr 

Editions Erès – http://www.editions-eres.com/nos-auteurs/49081/association-internationale-de-droit-penal 

Editions Gallimard – http://www.gallimard.fr 

Editions Pedone – http://www.pedone.info 

Editions du Seuil – seuil.com 

Europa Law Publishing – http://www.europalawpublishing.com/EN/home 

Giapichelli Editore – http://www.giappichelli.it/ 

Giuffrè Editore – http://www.giuffre.it 

Jovene Editore – http://jovene.it 

Marcial Pons (Spania) – http://www.marcialpons.es 

Mohr-Siebeck Verlag – https://www.mohr.de/en 

Presses Universitaires de Strasbourg – http://pus.unistra.fr 

Presses Universitaires de Grenoble – http://www.pug.fr/theme/5/Droit 

Simone Editore – http://www.simone.it 

Wiley – http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/index.html (include Blackwell) 

Wilson&Lafleur – http://www.wilsonlafleur.com/wilsonlafleur/Default.aspx 
 

Bazele de date internaționale recunoscute sunt următoarele: 

 
Nr. crt. Denumirea bazei de date Adresa web 

1. ISI Web of Knowledge www.webofknowledge.com  

2. Scopus www.scopus.com 

3. EBSCO www.ebscohost.com 

4. CEEOL www.ceeol.com 

5. Springer Link www. springerlink. com 

6. Science Direct www. sciencedirect.com 

7. West Law www.westlaw.com 

8. Francis www.csa.com 

9. Doctrinal www.doctrinal.fr  

10. Hein Online www.heinonline.org 

11. JSTOR www.jstor.org 

12. Lexis Nexis www. lexisnexis.com 

13. ProQuest www.proquest.com 

14. Persee www.persee.fr  

15. ERIH Plus dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus 

16. KVK www.kvk.bibliothek.kit.edu  

18. Worldcat www/worldcat.org 

  

– Prin reviste științifice de prestigiu în domeniul științelor juridice se înțeleg periodicele de 

specialitate din țară (acreditate) și din străinătate care au colegiu redacțional, procedură de 

selecție peerreview a materialelor primite la redacție, rezumate și cuvinte cheie într-o limbă de largă 

circulație internațională pentru toate studiile și articolele pe care le publică, site internet detaliind 

aspectele de mai sus, respectă frecvența de apariție declarată și sunt indexate în minimum două dintre 

bazele de date internaționale recunoscute. Nu sunt considerate reviste din străinătate cele din Republica 

Moldova. 

– O publicație sau o citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea 

cea mai favorabilă candidatului. 

– Pentru edițiile a doua și următoarele ale unei publicații se acordă jumătate din punctajul menționat 

în tabelul de mai jos (la indicatorul I.1 sau, după caz, I.2), însă numai dacă este vorba de o ediție 

revizuită, completată sau adăugită. 

– Citarea unui titlu raportat de candidat se punctează o singură dată, indiferent de câte ori este citată 

într-o carte, într-un studiu, articol, capitol de volum colectiv, o recenzie etc. aparținând cu necesitate altui 

autor. 

– Pentru publicații (cursuri universitare, tratate, monografii, articole, studii etc.), punctajul 

menționat în tabelul de mai jos (la indicatorii I 1-I 4) se acordă integral numai dacă lucrarea este elaborată 

în calitate de autor unic. Pentru lucrările realizate în colectiv, dacă se poate stabili contribuția fiecărui 

http://www.armand-colin.com/les-livres/thematique/economie-et-science-politique/thematique/droit
http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/
http://www.cfmueller.de/
http://www.cujas.fr/
http://www.editions-eres.com/nos-auteurs/49081/association-internationale-de-droit-penal
http://www.gallimard.fr/
http://www.pedone.info/
http://seuil.com/
http://www.europalawpublishing.com/EN/home
http://www.giappichelli.it/
http://www.giuffre.it/
http://jovene.it/
http://www.marcialpons.es/
https://www.mohr.de/en
http://pus.unistra.fr/
http://www.pug.fr/theme/5/Droit
http://www.simone.it/
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/index.html
http://www.wilsonlafleur.com/wilsonlafleur/Default.aspx
http://www.webofknowledge/
http://www.scopus.com/
http://www.ebscohost.com/
http://www.ceeol.com/
http://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.westlaw.com/
http://www.csa.com/factsheets/
http://www.doctrinal.fr/
http://www.heinonline.org/
http://www.jstor.org/
http://www.lexisnexis.com/
http://www.proquest.com/
http://www.persee.fr/
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
http://kvk.bibliothek.kit.edu/?digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0
http://worldcat.org/
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coautor, punctajul se acordă proporțional cu contribuția respectivă (spre exemplu, candidatul care are o 

contribuție de 60% la elaborarea unui curs universitar va primi 6 puncte din maximul de 10), iar dacă nu 

se poate stabili contribuția fiecărui coautor, punctajul menționat în tabelul de mai jos se va împărți la 

numărul de coautori (de exemplu, în cazul unui curs universitar elaborat sub forma unei opere indivizibile 

de către 2 coautori, fiecare coautor va primi 5 puncte din maximul de 10). 

– prin Tratat se înțelege o lucrare de amploare (minim 500 de pagini, corespunzând la 1.500.000 de 

caractere fără a număra spațiile), ce acoperă integral un domeniu sau subdomeniu al științelor juridice, 

analizând, de o manieră completă, informația obiectiv relevantă și accesibilă în dreptul intern și în dreptul 

comparat, conținând sinteze teoretice și practice utile și propunând soluții de lege ferenda temeinic 

argumentate. 

– prin Monografie se înțelege o lucrare de cercetare aprofundată inter- și intradisciplinară a unui 

subiect de actualitate teoretică și practică dintr-un domeniu al științelor juridice, rezultat al unei analize de 

drept intern, de drept comparat și a teoriilor emise, ale cărei concluzii să poată duce în mod real la 

progresul cunoașterii în materie. 

– prin Curs universitar se înțelege o lucrare care acoperă întreaga tematică a obiectului de studiu 

predat/vizat de candidat, astfel cum apare în curricula facultății, indiferent dacă materia respectivă este 

structurată într-un semestru sau în mai multe, menită a furniza viitorului jurist strict informația esențială 

asupra stadiului actual al legislației, practicii și literaturii de specialitate în materie, cu practicarea, acolo 

unde este cazul, metodei comparatiste. 

– Prin Practică sau/și Legislație comentată se înțeleg cărți în care practica sau/și legislația este 

abordată complex: analize teoretice și practice întemeiate pe observarea dreptului comparat, utilizând 

referiri și trimiteri bibliografice la legislația, practica și literatura de specialitate din țară și străinătate și 

propunând fundamentat soluții de lege lata și de lege ferenda. 

– Prin Traduceri de cărți se înțelege publicarea în țară, în condițiile menționate la Cărți, a 

transpunerilor în limba română a unor cărți cu tematică juridică apărute la edituri internaționale de 

prestigiu, la edituri de prestigiu din străinătate sau la edituri din străinătate cu peerreview, însoțite de un 

studiu introductiv în care se demonstrează importanța lucrării traduse pentru mediul juridic românesc, 

expune stadiul internațional și intern al problematicii tratate de aceasta, precizează detaliile concrete ale 

efectuării traducerii (bibliografie, metodă utilizată etc.). Traducerile unor cărți mai vechi de anul 1950 

sunt punctate numai dacă vizează lucrări reeditate după acest an în editurile internaționale menționate mai 

sus. Se punctează și traducerile de cărți din limba română într-o limbă de circulație internațională, dacă 

respectă cumulativ toate condițiile și apare într-una din editurile internaționale menționate mai sus. 

– Prin Îndrumare practice se înțeleg adunări/grupări de practică sau/și legislație incidentă(-e) într-

o tematică propusă, cu referiri și trimiteri bibliografice minimale, destinate uzului informativ al 

practicienilor sau/și al studenților în drept. 

– prin Conferință națională se înțelege o reuniune științifică organizată în țară, având o tematică 

prestabilită și un comitet de selecție științifică a comunicărilor. Prin Conferință internațională se 

înțelege o reuniune științifică organizată în țară/străinătate, desfășurată integral în limbă/limbi de largă 

circulație internațională, având o tematică științifică de interes internațional punctual prestabilită și un 

comitet internațional de selecție științifică a comunicărilor. 

– Prin grant de cercetare/contract direct de cercetare se înțelege orice proiect de cercetare 

științifică (derulat în echipă sau individual), în domeniul de specializare al candidatului, câștigat prin 

concurs organizat de autoritățile competente naționale sau internaționale (europene) (precum programele 

naționale gestionate de UEFISCDI, programele europene de tip POSDRU, Horizon 2020 ș.a.). Sunt 

recunoscute ca granturi/contracte de cercetare și cele obținute de la o instituție de învățământ superior 

juridic sau de cercetare juridică din străinătate (ex. stagii de cercetare ca research/fellow/responsabil sau 

membru într-o echipă de cercetare organizată și selectată, pe o temă din domeniul de specializare al 

candidatului, de o astfel de instituție). 

Se acordă următoarele punctaje: 

 

 Indicator 

  

Denumirea indicatorului 

  

Punctaj 

  Elementul pentru care se acordă punctajul 

I 1 

Cărți publicate la edituri internaționale de prestigiu, la edituri de prestigiu 

din străinătate sau la edituri din țară cu prestigiu recunoscut în domeniul 

științelor juridice, după cum urmează*: 

Punctajul de mai jos se dublează 

dacă lucrarea a apărut într-o limbă 

de largă circulație la o editură 

internațională de prestigiu și se 
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găsește în minimum zece biblioteci 

din catalogul desemnat de 

autoritatea națională de cercetare 

pentru criteriile de selecție la 

finanțare a proiectelor de cercetare 

– Tratate 10 

– Monografii 8 

– Cursuri universitare 7 

– Practică și/sau Legislație comentată 5 

– Traduceri de cărți 5 

– Îndrumare practică 2 

*Cărți din categoriile de mai sus, publicate la alte 

edituri din străinătate cu peerreview internațional sau 

la edituri din România acreditate de Consiliul Național 

al Cercetării Științifice (categoria B) 

1/2 din punctajele 

de mai sus 

Pe carte 

  

I 2 

Articole/Studii care prezintă contribuții in extenso, 

publicate în reviste științifice de prestigiu în domeniul 

științelor juridice* 

1 Pe articol/studiu 

*Publicare în reviste străine într-o limbă de largă 

circulație internațională 
3 Pe articol/studiu 

I 3 

Capitole de carte, studii în volume colective sau în 

volume ale conferințelor care prezintă contribuții in 

extenso, publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în 

domeniul științelor juridice* 

1 Pe publicație 

*Publicare în străinătate, într-o limbă de largă 

circulație internațională 
3 Pe articol/studiu 

I 4 

Traduceri în limba română de: articole/studii care 

prezintă contribuții in extenso, publicate în reviste 

științifice internaționale de prestigiu în domeniul 

științelor juridice; studii în volume colective 

internaționale sau în volume ale conferințelor 

internaționale care prezintă contribuții in extenso, 

publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în 

domeniul științelor juridice 

0,5 Pe traducere 

I 5 
Director/Responsabil în granturi de cercetare sau 

contracte directe de cercetare internaționale 
10 Pe grant/contract 

I 6 
Membru în echipă în granturi de cercetare sau 

contracte directe de cercetare internaționale 
3 Pe grant/contract 

I 7 
Director/Responsabil în granturi de cercetare sau 

contracte directe de cercetare naționale 
5 Pe grant/contract 

I 8 
Membru în echipă în granturi de cercetare sau 

contracte directe de cercetare naționale 
2 Pe grant/contract 

I 9 

Citări ale publicațiilor candidatului în cărți, capitole 

de cărți sau volume, publicate la edituri românești cu 

prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice, 

precum și în reviste științifice românești de prestigiu 

în domeniul științelor juridice 

0,2 Pe citare 

I 10 

Citări ale publicațiilor candidatului în cărți, capitole 

de cărți sau volume, publicate la edituri cu prestigiu 

internațional, respectiv articole în reviste străine de 

prestigiu în domeniul științelor juridice 

0,4 Pe citare 

I 11 

Punctaj suplimentar: minimum douăzeci de citări ale 

unui articol/studiu al candidatului care prezintă 

contribuții in extenso, publicat în reviste științifice de 

prestigiu în domeniul științelor juridice* 

*Rută alternativă: minimum cinci citări ale unui 

articol/studiu al candidatului care prezintă 

contribuții in extenso, publicat în reviste științifice din 

străinătate de prestigiu în domeniul științelor juridice 

5 Pe articol/studiu 

I 12 
Premii ale Academiei Române, ale celorlalte academii 

înființate prin lege, precum și ale Uniunii Juriștilor 
1 Pe premiu 

I 13 

Redactor al unei reviste editate sau în țară, de 

prestigiu în domeniul științelor juridice* 

*Se dublează punctajul, dacă revista este editată în 

străinătate, într-o limbă de largă circulație 

internațională. Se adaugă câte un punct suplimentar 

1 Pe titlu de revistă 
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pentru fiecare trei ani consecutivi de vechime în 

funcția de redactor 

I 14 

Coordonator de volume publicate la edituri naționale 

cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor 

juridice* 

*Punctajul se dublează pentru volumele publicate la 

edituri din străinătate (din categoriile menționate la 

Definiții) 

2 Pe volum coordonat 

I 15 

Membru în consiliul editorial al unei reviste științifice 

de prestigiu în domeniul științelor juridice* 

*Se dublează punctajul pentru revistele din străinătate 
0,5 Pe revistă 

I 16 

Organizator de conferințe naționale* 

*Se dublează punctajul pentru conferințe 

internaționale 
1 Pe conferință 

I17 

Participare la conferințe naționale în calitate de: 
*Punctajul se dublează pentru conferințele 

internaționale 

Keynotespeaker 2 
 

Speaker 1 
 

Moderator 0,5 
 

I 18 

Coordonarea unor programe de studii universitare* 

*Punctajul se dublează dacă programul este oferit în 

limbi de largă circulație internațională. Punctajul se 

triplează dacă programul este oferit în limbi de largă 

circulație internațională și timp de trei ani consecutivi 

jumătate din studenții înscriși în program sunt străini. 

1 Pe program de studii 

I 19 

Mobilități de predare în cadrul programelor de 

cooperare internațională (Erasmus, Fulbright, DAAD 

etc.) 

1 Pe mobilitate 

I 20 
Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o 

universitate din străinătate 
2/lună de misiune Pe universitate 

I 21 

Studii și perfecționare în străinătate: 
  

– master la o universitate din străinătate 1 Pe program de master 

– doctorat în străinătate sau în cotutelă cu o instituție 

din străinătate 
2 Pe doctorat 

– efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de 

cel puțin o lună la o universitate din străinătate 
1/lună de stagiu Pe universitate 

I 22 

Participarea, în calitate de expert, la comisiile pentru 

elaborarea proiectelor unor acte normative* 
3 Pe proiect de act normativ 

*Constituție, coduri fundamentale 10 Pe proiect de act normativ 

Coduri specializate sau profesionale, alte acte 

normative 
2 Pe proiect de act normativ 

I 23 
Participarea la comisiile de concursuri sau/și examene 

organizate de profesiile juridice 
0,5 Pe comisie 

I 24 
Redactarea de opinii științifice solicitate de autorități, 

instituții publice sau corpuri profesionale 
1 Pe opinie 

I 25 

Membru în comisiile pentru ocuparea posturilor 

didactice:   

– din învățământul juridic superior 0,2 Pe comisie 

– din învățământul preuniversitar 0,1 Pe comisie 

I 26 
Membru în comisiile de bacalaureat și în comisiile 

electorale 
0,1 Pe comisie 

I 27 
Referent de specialitate în comisiile pentru susținerea 

publică a tezelor de doctorat 
0,5 Pe comisie 

I 28 

Membru al Consiliului Național de Atestare a 

Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, al 

Consiliului Național al Cercetării științifice, al 

consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agenției 

Române de Asigurare a Calității în Învățământul 

Superior 

3 Pe consiliu/comisie 

 

2. Standarde minimale 
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Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ: 

Criteriul Denumirea criteriului 
Standardul pentru profesor universitar, 

cercetător științific gradul I 

Standardul pentru conferențiar 

universitar, cercetător științific gradul 

II 

C1 Performanță de fond 

– teză de doctorat publicată la o editură din 

țară cu prestigiu recunoscut în domeniul 

științelor juridice*; 

*rută alternativă pentru tezele susținute 

înainte de 1 ian. 2015: publicare în format 

tipărit sau electronic, la editura IOSUD unde 

s-a susținut teza; 

– două comunicări în limbă străină de largă 

circulație internațională, susținute la 

congrese/conferințe organizate de o societate 

științifică internațională din specializarea 

candidatului și publicate în volumul ori pe 

situl congresului / în revista societății / în 

secțiunea specială a unei reviste 

internaționale de prestigiu (numai 

comunicări acceptate ca urmare a selecției 

operate / invitației adresate de un comitet 

științific și susținute efectiv, nu în regim de 

poster); 

– Director/Responsabil al unui grant de 

cercetare sau contract direct de cercetare* 

* Rute alternative: 

1. membru în echipele a două granturi de 

cercetare sau contracte directe de cercetare 

2. participarea în calitate de expert la 

comisiile pentru elaborarea proiectelor unor 

acte normative și în cadrul comisiilor, 

agențiilor, comitetelor sau grupurilor de 

lucru ale organizațiilor sau asociațiilor 

profesionale internaționale 

– pentru profesor universitar: un curs 

universitar pentru fiecare dintre obiectele de 

studiu aflate în structura postului, publicat 

după obținerea titlului de doctor, în calitate 

de autor unic sau de prim autor; 

– o monografie publicată după obținerea 

titlului de doctor, la edituri internaționale de 

prestigiu, la edituri de prestigiu din 

străinătate sau la edituri din țară cu prestigiu 

recunoscut în domeniul științelor juridice; 

– atestat de abilitare pentru conducere de 

doctorate. 

– teză de doctorat publicată la o 

editură din țară cu prestigiu recunoscut 

în domeniul științelor juridice* 

*rută alternativă: pentru tezele 

susținute înainte de 1 ian. 2015: 

publicare în format tipărit sau 

electronic, la editura IOSUD unde s-a 

susținut teza; 

– o comunicare într-o limbă străină de 

largă circulație internațională, 

susținută la un congres/conferință 

organizat(ă) de o societate științifică 

internațională din specializarea 

candidatului și publicată în volumul 

ori pe site-ul congresului / în revista 

societății / în secțiunea specială a unei 

reviste internaționale de prestigiu 

(numai comunicare acceptată ca 

urmare a selecției operate / invitației 

adresate de un comitet științific și 

susținută efectiv, nu în regim de 

poster); 

– Director/Responsabil al unui grant 

de cercetare sau contract 

*Rute alternative: 

1. membru în echipa unui în grant de 

cercetare sau a unui contract direct de 

cercetare 

2. participarea în calitate de expert la 

comisiile pentru elaborarea proiectelor 

unor acte normative și în cadrul 

comisiilor, agențiilor, comitetelor sau 

grupurilor de lucru ale organizațiilor 

sau asociațiilor profesionale 

internaționale 

– pentru conferențiar universitar: un 

curs universitar publicat, după 

obținerea titlului de doctor, în calitate 

de autor unic sau de prim autor. 

 

 

C2 

Numărul de 

articole/studii publicate 

în reviste de prestigiu 

în domeniul științelor 

juridice 

> = 15 > = 10 

C3 

Numărul de 

articole/studii publicate 

în reviste, de prestigiu 

în domeniul științelor 

juridice, publicate după 

> = 10 > = 4 
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obținerea titlului de 

doctor 

C4 

Suma punctajului 

pentru indicatorii  

I 1- I 8 

> = 65 > = 40 

C5 

Suma punctajului 

pentru indicatorii 

 I 9 – I 11 

> = 10 > = 6 

C6 

Suma punctajului 

pentru indicatorii 

 I 12 – I 28 

> = 25 > = 15 

C7 

Punctajul total (suma 

punctajului pentru 

indicatorii  

I 1 – I 28) 

> = 150 > = 100 

C8 

Punctajul total (suma 

punctajului pentru 

indicatorii I 1-I 28), 

realizat după obținerea 

titlului de doctor 

> = 100 > = 65 
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 ANEXA nr. 2.3: Standarde minime conferenţiar/profesor universitar Ştiinţe inginereşti: 

Inginerie civilă și management (conform OMENCȘ 6129/ 2016) 

 

1.   Structura activității candidatului 

 
Nr. 

Crt. 

Domeniul 
activităților 

Tipulactivităților Categorii și restricții 
Subcategorii/ 

Activități 
Indicatori/ 

Punctaj 

1. Activitatea 

didactică și 

profesională 

(A1) 

1.1.Cărți,cursuri 

universitare și 

capitole în cărți de 

specialitate 

1.1.1.Cărți,cursuri 

universitare/capitole cu 

ajutor, pentru 

Profesor/CS I 

minimum 2, 

Conferențiar/CSII 
minimum 1 

1.1.1.1. 
Internaționale 

Nr.pagini/(2*nr.autori) 

1.1.1.2.naționale Nr.pagini/(5*nr.autori) 

1.1.2.Cărți,cursuri 

universitare/capitole de 

cărțica 
editor/coordonator 

1.1.2.1. internaționale Nr.pagini/(3*nr.autori) 

1.1.2.2.naționale Nr.pagini/(7*nr.autori) 

1.2.Coordonare de 

programe de studii, 

organizare și 

coordonare programe 

de formare continuă 

și proiecte 

educaționale (POS, 

Erasmus, Socrates, 
Leonardo, sa) 

Punctaj unic, egal cu 

unitatea, pentru fiecare 

activitate (maxim 10 

activitățipentru 

Profesor/CS I, maxim 5 

activitățipentru 

Conferențiar/CSII) 

 Maximum 10 pentru 

Profesor/CS I, maxim 

5 pentru 

Conferențiar/CSII 

2. Activitatea 

de cercetare 

(A2) 

2.1.Articole în reviste 

cotate* ISI Thomson 

Reuters și în volume 

indexate ISI 

Proceedings 

 

*Factorul de impact 

(FI) al revistei este 

cel din anul publicării 

articolului 

Minimum 8 articole 

pentru Profesor/CS I – 

dintre acestea minim 2 

trebuie să fie în reviste 

cu FI>1 și minim 2 în 
reviste cu FI>0,5 

 (25+20*FI)/nr.autori 

Minimum 5 articole 

pentru Conferențiar/CS II 

– dintre acestea minim 2 

trebuie să fie în reviste 
cu FI>0,5 

 (23+20*FI)/nr.autori 

2.2.Articole* în 

reviste și volumele 

Minimum 12 pentru 

Profesor/CSI 

 20/nr.de autori 
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unor manifestări 

științifice indexate în 

baze de date 

internaționale 

(BDI)** 

*Articolele indexate 

în ISI WOS care nu 

sunt luate în 

considerare la 

criteriul A2.1. pot fi 

echivalate cu articole 

BDI în forma 1 

lucrare indexată în 

ISI Web of Science 

este echivalentă cu o 

lucrare indexată în 

baze de date 

internaționale. 

**Bazele de date 

considerate sunt : 

Scopus, Wiley, IEEE, 

Engineering Village, 

Proquest, EBSCO. 

Minimum 8pentru 
Conferențiar/CSII 

 20/nr.de autori 

2.3.Brevete de 
invențieînregistrate 

la OSIM sauWIPO 

 2.3.1.cotate ISI 50/nr.de autori 

 2.3.2.internaționale, 
necotate ISI 

35/nr.de autori 
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    2.3.3.naționale 25/nr.de autori 

2.4.Granturi/proiecte 
* câștigate prin competițiile 

ce finanțeazăactivități de 

cercetare 

*Prin grant/proiect de 

cercetare câștigat prin 

competițieseînțelegecă trebuie 

să fie atrase simultan fonduri 

pentru: cheltuieli depersonal, 

cheltuieli de capital, 

cheltuieli de logistică 

(obiecte de mică valoare și 

consumabile), deplasări 

șiregia 
Universității 

2.4.1.Director (pentru 

instituția coordonatoare)/ 

responsabil (pentru 

instituțiaparteneră)– Minim 

2 pentru Profesor/CS I; 

Minimum 

1pentruConferențiar/CS 
II 

2.4.1.1.internaționale 20*număr ani de 

desfășurare(dovediți 
prin contract) 

2.4.1.2.naționale 10*număr ani de 

desfășurare(dovediți 

prin contract) 

2.4.2.Membru în echipa de 

implementare a grantului 

2.4.2.1.internaționale 10*număr ani de 

desfășurare(dovediți 
prin contract) 

2.4.2.2.naționale 5*număr ani de 

desfășurare(dovediți 

prin contract) 

2.5.Responsabil de proiecte 

de cercetare/consultan ță 

(fiecare proiect considerat la 

calculul punctajului trebuie să 

fie în valoare de minim 

50000 lei pentru instituția la 

care responsabilul 

era/este titular) 

  5/proiect (se 
dovedește 
prin contract) 

3. Recunoașterea 

și impactul 

activității 

(A3) 

3.1.Citări în reviste ISI și BDI 

și în volumele 

conferințelorISIși BDI (Nu se 

iau în considerare citările 

provenind din articole care au 

ca autor sau coautor 

candidatul (autocitările)) 

(FI este factorul de impact 

al revistei în care se citează 

publicația 

candidatului/ candidatei) 

Minimum 15 citări pentru 

Profesor/CS I Minimum 8 

citări pentru 

Conferențiar/CSII 

3.1.1.Articole în 
reviste cotate ISI 

10,0*FI/nr.autori 

3.1.2.Articole în 

volumele unor 

manifestăriștiințifice 
indexate ISI 

2,5/nr.autori 
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3.1.3.Articole în 
reviste indexate BDI 

2,0/nr. autori 

3.1.4.Articole în 

volumele unor 

manifestăriștiințifice 

indexate BDI 

1,0 nr.autori 

3.2.Prezentăriinvitate în 

plenul unor 

manifestăriștiințifice naționale 

și internaționale (keynote-

speaker) și Profesor invitat 

pentruasusține module de 

curs/prelegeri 

(exclusiv ERASMUS) 

Punctaj unic pentru fiecare 

activitate (maximum 10 

activități pentru 

Profesor/CS I, maximum 5 

activități pentru 

Conferențiar/CS II) 

3.2.1.internaționale 10 

3.2.1.naționale 5 

3.3.Membru în 

colectivederedacție sau 

comitete științifice ale 

revistelor și manifestărilor 

științifice, organizator 

demanifestări 

Punctaje unice pentru 

fiecare categorie, ce se 

acordă numai dacă sunt 

îndeplinite următoarele 

cerințe minimale,astfel: 

3.3.1.-minimum 2 colective 

de redacție și 

minimum 8 recenzii 

3.3.1.Membru în 
colective de redacție 

sau recenzor 
pentru reviste 

cotate ISI 

10 

3.3.2. Membru în 

colective deredacție 

sau recenzor 

pentru reviste 

indexateBDI 

6 
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Notă : 
*)bazele de date internaționale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste și în volumele unor manifestări științifice,cu excepția articolelor 

publicate în reviste cotate ISI,sunt cele recunoscute pe plan științific international precum(nelimitativ):Scopus,IEEE Xplore, Science Direct, EBSCO, PROQUEST, 

Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Google Scholar. 

 

 

 

 

 

 

 

  științifice; Recenzor 3.3.2.- minimum 2 3.3.3.Membru în 4 
pentru reviste și colective de redacție și Comitete științifice,  

manifestăriștiințifice minimum 8 recenzii organizator sau  

 3.3.3.- minimum 2 recenzor pentru  

 colective de redacție și Manifestări științifice  

 minimum 12 recenzii   

 Obs.Pentru reviste,   

 Comitete științifice și   

 Manifestări științifice   

 internaționale, valorile   

 minime specificate   

 anterior se împart la 2.   

3.4.Experiențade  3.4.1.Funcțiide 5*nr.de ani 
management conducere (rector,  

universitar sau de prorector, decan,  

cercetare prodecan, director  

 departament, director  

 școală doctorală,  

 director general,  

 director științific,  

 director adjunct, șef  

 secție, șef laborator)  

 3.4.2.Membru în 2*nr.de ani 
 organisme de  

 conducere (senat,  

 consiliul facultății,  

 consiliul științific)  



Pagina 46 din 131  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formula de calcul a indicatorului de  merit (A=A1+A2+A3)  

Formula de calcul a indicatorului de merit A=A1+A2+A3  

KPI- Indice specific tipului și categoriei de activitate 

 

3. Condiții minimale (A1) 

Nr. 

Crt. 

Categoria 

Domeniul de activitate 
Condiții 

conferențiar 
CondițiiCSII Condițiiprofesor CondițiiCSI 

 

1 
Activitatea 
didactică/profesională 
(A1) 

Minimum 

30 puncte 

 

Fără restricții 
Minimum 70 

puncte 

 

Fără restricții 

2 
Activitatea de cercetare 
(A2) 

Minimum 
180 puncte 

Minimum 220 
puncte 

Minimum 300 
puncte 

Minimum 380 
puncte 

 

3 
Recunoașterea 

impactului activității 
(A3) 

Minimum 

40 puncte 

Minimum 30 

puncte 

Minimum 80 

puncte 

Minimum 70 

puncte 

TOTAL Minimum 250 Minimum 250 Minimum 450 Minimum 450 
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ANEXA nr. 2.4: Standarde minime conferenţiar/profesor universitar Istorie şi studii culturale – Istorie şi studii culturale: 

 În conformitate cu prevederile OMENCȘ nr. 6129/2016, Standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice de 

conferențiar universitar și profesor universitar, domeniul Istorie şi studii culturale sunt următoarele:  

 

1. Definiţii şi condiţii 
- Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul istoriei şi studiilor culturale, al altor ştiinţe umaniste sau sociale sau în domenii de graniţă cu acestea. 

- n reprezintă numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor. 

- O publicaţie se încadrează la un singur indicator, luându/se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului; 

- Publicarea cărții bazate pe teza de doctorat (carte de univ autor) reprezintă o condiție obligatorie pentru candidații la poziția de conferențiar sau profesor universitar, precum și pentru 

obținerea abilitării; în funcție de editura la care este publicată, cartea se va încadra la unul dintre indicatorii I1, I4 sau I6; 

- în categoria “carte publicată la o editură din străinătate” (de la indicatorii I1-I3) se încadrează orice carte/volum colectiv publicată/publicat într-o limbă de largă circulație 

internațională (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) la o editură cu prestigiu internațional în domeniul Artelor și Științelor Umaniste recunoscută de către CNCS; Ruta 

complementară: orice volum publicat într-o limbă de largă circulație internațională disponibil în cel puțin 15 biblioteci ale unor instituții de învățământ superior și/ sau de cercetare din state 

member ale Uniunii Europene sau din statele member ale OCDE, indexate în Kalsruhe Virtual Catalog sau Worldcat;  

- Recunoașterea/clasificarea unei edituri sau indexarea unei reviste este cea valabilă în anul publicării cărții sau articolulului menționate. 

- Pentru Istorie şi Studii culturale, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: 

 

 

 

Nr. Denumirea bazei de date Adresa web 

 
1 IPS Thomson&Reuters http://ip-science.thompsonreuters.com/cgi-

bin/jrnlst/joptions.cgi?PC=H 

 2 ERIHPLUS http://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus 

 3 Scopus www.scopus.com 

 4 EBSCO www.ebscohost.com 

 5 JSTOR www.jstor.org 

 6 ProQuest www.proquest.com 

 7 ProjectMuse http://muse.jhu.edu/ 

 8 CEEOL www.ceeol.com 

 9 Persee www.persee.fr 

 10 DOAJ https://doaj.org 

 

 

 

http://ip-science.thompsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/joptions.cgi?PC=H
http://ip-science.thompsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/joptions.cgi?PC=H
http://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus
http://www.scopus.com/
http://www.ebscohost.com/
http://www.jstor.org/
http://www.proquest.com/
http://muse.jhu.edu/
http://www.ceeol.com/
http://www.persee.fr/
https://doaj.org/
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2. Punctaje 

Se acordă următoarele punctaje, pe activitate: 

 

 Categoria Indicatorul Denumirea indicatorului Punctaj 

 
CDI I1 Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură din 

străinătate 

100/n 

 

CDI I2 Coordonare de volum colectiv publicat la o editură din 

străinătate; traducere și îngrijire de text-sursă istorică publicată 

ca volum distinct la o editură din străinătate 

45/n 

 

CDI I3 Studii publicate în volume colective la edituri din străinătate; 

articole publicate în reviste din străinătate incluse în bazele de 

date recunoscute 

40/n 

 

CDI I4 Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură 

clasificată CNCS (lista A sau B) 

85/n 

 

CDI I5 Antologie/crestomaţie de texte; traducerea unei cărţi de 

specialitate; coordonare de volum colectiv la o editură 

clasificată CNCS (lista A sau B). 

 

35/n 

 

CDI I6 Carte cu caracter de monografie şi sinteză istorică, publicată la 

o editură din România, inclusă în cel puţin 15 biblioteci 

universitare sau ale unor foruri academice de profil.  

50/n 

 
CDI I7 Ediţie critică la o operă fundamentală, cu n editori. 40/n 

 

CDI I8 Ediţie critică de documente (realizată prin recurgere la epigrafie 

sau paleografie). 

40 

(pentru fiecare 

editor) 

 

 

 

CDI I9 Antologie/crestomaţie de texte; Ediție de documente cu studiu 

introductiv; traducerea unei cărţi de specialitate; coordonare de 

volum colectiv - inclusă în cel puţin 15 biblioteci universitare 

sau ale unor foruri academice de profil. 

25/n 

 

CDI I10 Studii în reviste din România incluse în bazele de date 

recunoscute sau clasificate CNCS ( categoriile A sau B), ori 

publicate în volume colective la edituri clasificate CNCS, 

35/n 
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categoriile A sau B. 

 
CDI I11 Studii în reviste ştiinţifice peer review, în volume de studii cu 

referenţi ştiinţifici. 

18/n 

 

DID I12 Raport de cercetare arheologică publicat în Cronica Cercetărilor 

Arheologice din România sau în reviste de specialitate. 

Campanie etnografică de teren finalizată cu raport prezentat 

într-un for științific de specialitate și publicat. 

Realizarea unei expoziții, având texte istorice explicative, 

editate în broșură sau documentate prin alte materiale 

informatice 

15/n 

 DID I 13 Recenzie ştiinţifică într-o revistă academică 5 

 

RIA I 14 Lucrare cu caracter de manual universitar sau tratat. 40/n 

 
RIA I 15 Iniţierea/coordonarea unui program de studii universitare. 10 

 

RIA I 16 Conferinţă personală ca invitat într-o instituţie universitară sau 

de cercetare internaţională; keynote speaker la o conferinţă 

internaţională. Calitatea de visiting professor. 

15 

 

RIA I 17 Comunicare la o conferinţă internaţională cu sistem de selecţie 

sau peer review; membru al colegiului de redacție al unor 

reviste de specialitate indexate în bazele de date internaţionale 

recunoscute sau reviste indexate CNCS A şi B; referent ştiinţific 

al unor edituri internaţionael sau al unei edituri clasificate 

CNCS A şi B; premii şi distincţii academice naţionale sau 

internaţionale. 

10/n 

 
RIA I 18 Comunicare la o conferinţă organizată de un centru de cercetare 

sau de o societate academică din România şi Rep. Moldova. 

3/n 

 
RIA I 19 Organizator al unor conferinţe sau paneluri la conferinţe 

internaţionale (inclusiv în România) 

7 

 
RIA I 20 

 

Organizator al unor conferinţe naţionale cu sistem de selecţie 

sau peer review. 

2 
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RIA I 21 Coordonator într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută 

prin competiţie publică naţională sau internaţională (exclus 

POSDRU). 

NAT/INT 

15/20 

 

RIA I 22 Membru într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută prin 

competiţie publică naţională sau internaţională (exclus 

POSDRU). 

NAT/INT 

5/10 

 

RIA I 23 Realizarea unui Hirsch index de minim 3 pe platforma Google 

Academic (sau atașarea unei liste de cel puțin 70 citări în lucrări 

de specialitate, exclus autocitările) 

20 

 

 

3. Standarde minimale 

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ: 

 

 Criteriul Denumirea criteriului 
Standardul pentru 

profesor universitar 

Standardul pentru 

conferenţiar universitar 

 
C2 - CDI Suma punctajelor pentru 

indicatorii I1-I3 

120 60 

 
C3 - CDI 

 

Suma punctajelor pentru 

indicatorii I4 și I10 - I 11 

800 500 

 
C4 – RIA Suma punctajelor pentru 

indicatorii I 16-I 23  

170 100 

 
C5 – 

CDI,DID, 

RIA 

Punctajul total pentru indicatorii 

I1- I 23 
1600 1000 
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 ANEXA nr. 2.5: Standarde minime conferenţiar/profesor universitar Filologie (conform OMENCȘ 6129/ 2016) 
 

Domeniul 

activităţilor 
Indicatori Categorii (1) Subcategorii Punctaj 

Elementul 

pentru care se 

acordă 

punctajul 

1.  

Activitatea  

profesională și 

didactică  

 (A1) 

1.1. Cărţi şi capitole 

(2) în  

lucrări de 

specialitate, ediții. Se 

au în vedere lucrări 

publicate la edituri 

de prestigiu (a) din 

străinătate;(b) din 

țară.  

1.1.1. Carte (3) de autor unic, având la bază teza de doctorat.  30 p cartea 

1.1.2. Autor sau coautor (= autor de capitol(e) de: monografie, sinteză, 

volum de studii tematice, studiu lingvistic, filologic, de critică sau istorie 

literară, dicţionar ştiinţific, ediție critică filologică (text vechi, documente, 

traducerea și editarea critică a unui text scris într-o limbă veche).  

(a) 

autor/coautor 
40 p/20p 

Fiecare carte 

(b) 

autor/coautor 
30 p/15p 

Fiecare carte 

1.1.3. Coordonator/coautor la lucrări fundamentale sau de referinţă 

(dicţionare, atlase, enciclopedii, tratate) 

Ediţie critică filologică (text vechi, documente, traducerea şi editarea 

critică a unui text scris într-o limbă veche), publicată la o editură acreditată 

(a) 

autor/coautor 
30 p/20p 

Fiecare carte 

(b) 

autor/coautor 
25 p/15p 

Fiecare carte 

1.1.4. Editarea cu aparat științific a unei opera științifice sau literare 

(inclusive antologii) cu text(e) aparținând altui autor decât cel al ediției  

(a) 

autor/coautor 
25p/15 p 

Fiecare carte 

(b) 

autor/coautor 
20p/10p p 

Fiecare carte 

1.1.5. Editarea unor volume decurgând din lucrări ale unor simpozioane, 

colocvii, conferințe, congrese, workshopuri pe teme științifice, organizate 

în cadru institutional de către universități, Academia Română, institutele 

Academiei Române; editarea de volume collective și de numere tematice 

ale publicașțiilor de specialitate. 

(a) coordonator 

(editor)/coeditor 

 

20p/10p 

Fiecare volum 

(b) coordonator 

(editor)/coeditor 

 

10p/7p 

Fiecare volum 

1.2. Traduceri 1.2.1. Traducerea unei opere științifice sau beletristice din autori 

consacrați. 
autor/coautor 15 p/10p 

Fiecare carte 

1.2.2. Dotarea unei traduceri cu apparat critic (note bio-bibliografice, note 

și comentarii). 
autor/coautor 15p/7p 

Fiecare carte 

1.3. Material didactic 1.3.1. Curs sau manual universitar cu ISBN 

autor/coautor 20p/10p p 

Fiecare carte 

1.4. Îndrumare Conducător de doctorat 

 10p 

Calitatea 

2.  

Activitatea de  

cercetare (A2) 

2.1. Articole, studii, 

recenzii 

2.1.1. publicate în reviste științifice indexate ISI/Thomson Reuters, 

Elsevier/Scopus, Ebsco; 

autor/coauthor 

de articol 
25p/15p 

Fiecare articol 

sau recenzie 

recenzie 10p  

2.1.2. publicate în reviste științifice indexate ERIH Plus sau indexate autor/coauthor 615p/7p Fiecare articol 
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concomitant în cel puțin 3 BDI, altele decât cele de sub 2.1.1. (se exclude 

Google Scholar/Academic); 

de articol sau recenzie 

recenzie 5 p 

2.1.3. publicate în Analele/Buletinele/Anuarele universităților/Academiei, 

volume collective ocazionale, omagiale, in memoriam; în volume de 

comunicări prezentate la manifestări științifice interne și internaționale, cu 

comitete științifice: (a) în străinătate; (b) în țară 

(a)autor/coautor 

de articol 
15p/7p 

Fiecare articol 

sau recenzie 

(a) recenzie 5p 

(b)autor/coautor 

de articol 
10p/5p 

Fiecare articol 

sau recenzie 

(b) recenzie 5p 

2.1.4. Studii, eseuri, articole pe teme literare publicate în reviste de 

specialitate, neindexate, cu ISSN 
 2p 

Fiecare articol, 

până la un 

maximum de 

50 de p 

2.2. Activitate 

editorială 

2.2.1. Membru al unui colectiv de redacție, al unei reviste de specialitate 

cu peer review, din străinătate (a) sau din țară (b) 
(a)/(b) 15p/10p 

Fiecare 

atribuție 

2.2.2. Referent ştiinţific și coordinator de colecții la edituri sau reviste 

acreditate din străinătate (a) sau din țară (b) (a)/(b) 7p/5p 

Fiecare 

atribuție (nu 

fiecare referat) 

2.3. Granturi 

științifice 

2.3.1. Finanțate institutional, obținute prin competiție internațională sau 

națională, pe baza unui proiect de cercetare 

Director 30p Fiecare proiect 

Membru 15p Fiecare proiect 

2.3.2. Finanțate institutional, individuale, obținute prin competiție, pe baza 

unui proiect de cercetare 
Titular 10p 

Fiecare proiect 

2.4. Comunicări Prezentate la manifestări științifice (conferințe, congrese, simpozioane, 

colocvii, workshopuri etc.) cu comitete științifice sau sistem de selecție 

peer review, (a) în străinătate sau (b) în țară. 

(a)/(b) 4p/2p 

Fiecare 

comunicare 

3.  

Recunoaşterea 

şi impactul 

activităţii (A3) 

3.1. Traduceri Carte ştiinţifică de autor publicată în străinătate, după ce a fost deja 

publicată în România sau în R. Moldova  20p 

Fiecare carte 

3.2. Premii şi 

distincţii academice 

oferite de universităţi, institute de cercetare, academii, USR, asociaţii 

profesionale de nivel naţional  10p 

Fiecare premiu 

 3.3. Citări, mențiuni 

bibliografice, 

recenzări  

3.3.1. Citări și mențiuni bibliografice, cu excepția autocitărilor. O citare 

presupune menționarea explicită a numelui/a contribuției celui citat și este 

înregistrată o singură data, indiferent de numărul de ocurențe din lucrarea 

care citează. Lucrările în care se face citarea trebuie să aibă ISBN sau 

ISSN. 

 2p 

Fiecare lucrare 

în care este 

menționată o 

contribuție 

științifică a 

candidatului 

3.3.2. Recenzii în publicații cu ISBN sau ISSN 
 5p 

Fiecare 

recenzie 

3.4. Keynote speaker Conferințe în plenară la colocvii, simpozioane, conferinţe, congrese (a) 

internaționale/(b) naționale 
(a)/(b) 10p/5p 

Fiecare 

conferință 

3.5. Stagii în 

străinătate 

3.5.1. Stagiu de cercetare în străinătate (exclusiv Erasmus - staff mobility). minimum o 

lună 
5p 

Fiecare stagiu 
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3.5.2. Visiting professor documentat ca atare, prin contract sau invitație. minimum o 

lună 
15p 

Fiecare stagiu 

3.6. Prezenţa în baze 

de date și în 

biblioteci din ţară şi 

străinătate 

3.7.1. Thomson Reuters/Web of Science Scopus, ProQuest Central, Ebsco, 

Wiley Online, CEEOL, JSTOR, Oxford Journals, Ulrichs, ISSN, ERIH 

(exclus Google Scholar/Academic); KVK, worldcat.org, 

lib.washington.edu, în cataloagele BCU București, Cluj, Iași, Timișoara, 

B.A.R.  

 2 p  

Fiecare 

prezență/lucrare 

până la un 

maximum de 

100p 

3.7. Participarea la  

comisii de experți 

De evaluare de proiecte, de susținere a tezei de doctorat sau de concurs 

pentru ocuparea unei funcții didactice sau în cercetare. 
 2 p 

Fiecare 

participare 

 

 

 

 

    Note: 

1) Responsabilitatea de a stabili concordanța dintre conținutul cerințelor și cel al realității – așa cum decurge aceasta din activitatea candidatului – revine comisiei de concurs. 

2) Indicatorul 1.1. se referă la capitol din lucrări de concepție unitară, în care autorii capitolelor au statutul de coautori ai cărții; se deosebește deci de indicatorul 2.1.3., infra, care vizează studii și 

articole cuprinse în volume colective ocazionale și în volume de comunicări perezentate la manifestări științifice. 

3) La subpunctele 1.1., 1.2. și 1.3., pentru lucrările reeditate se ia în considerare doar o singură ediție – cea indicate de autor. 

 

Notă: este obligatorie realizarea punctajului minim pentru fiecare set de criterii (domeniu de activitate A.1., A.2., A.3.). 

     

Condiţii minimale, punctaj 

Domeniul de activitate 
Profesor şi CS I, abilitare Conferenţiar şi CS II 

publicarea tezei de doctorat 

Activitatea didactică şi profesională A.1 minimum 200 puncte, din care 

minimum 90 obținute la 

categoriile A.1.1.1. – 1.1.2. 

minimum 100 puncte, din care 

minimum 60 obținute la 

categoriile A.1.1.1. – 1.1.2. 

Activitatea de cercetare A.2 minimum 450 puncte minimum 300 puncte 

Recunoaşterea impactului activităţii A.3 minimum 200 puncte minimum 100 puncte 

Total: minimum 850 puncte minimum 500 puncte 

 



Pagina 54 din 131  

 ANEXA nr. 3.1: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru asistent 

universitar Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică: 
 
 

 

 

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 

 
Concurs pentru ocuparea postului de asistent universitar 

Facultatea … Departamentul … 

Poziţia …, Disciplinele … 

Domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

  

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs

 

Nume şi prenume candidat: … 

 

Secţiunea A - Studiile universitare de licenţă/masterat 
 

Nr. 
crt. 

Instituţia de învăţământ superior 
şi facultatea absolvită 

Domeniul Perioada 
Titlul 

acordat 

1.     

2.     

3.     

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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Secţiunea B - Studiile universitare de doctorat 
 

Nr. 

crt. 
Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 

Titlul 

ştiinţific acordat 

1.     

2.     

 
Secţiunea C - Îndeplinirea standardelor minimale ale Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” 

 

Nr. 

crt. 
Criteriu 

 Identificarea elementului pentru care 

se acordă punctajul 

Nr.minim 

realizări 

1. Deţinerea diplomei de doctor DA/NU  

 

2. 

Articole\studii publicate în reviste recunoscute, cu prestigiu 

naţional sau internaţional ori în reviste indexate în baze de 

date internaţionale 

  

2 

 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi obligatorii de 

prezentare la concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor prezentate în prezenta 

fişă de verificare. 

 
 

Data:…………… Semnătura: …………… 



Pagina 56 din 131 
 

 ANEXA nr. 3.2: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru asistent 

universitar Ştiinţe juridice: 
 
 
 

 

 
Concurs pentru ocuparea postului de asistent universitar 

Facultatea … 

Departamentul … 

Poziţia …, Disciplinele … 

Domeniul Ştiinţe juridice 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

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 

 

 
 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 
 

 

Nume şi prenume candidat: … 

 

Secţiunea A - Studiile universitare de licenţă/masterat 
 

Nr. 
crt. 

Instituţia de învăţământ superior 
şi facultatea absolvită 

Domeniul Perioada 
Titlul 

acordat 

1.     

2.     

3.     

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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Secţiunea B - Studiile universitare de doctorat 
 

Nr. 

crt. 
Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 

Titlul 

ştiinţific acordat 

1.     

2.     

 
Secţiunea C - Îndeplinirea standardelor minimale ale Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” 

 

Nr. 

crt. 
Criteriu 

 Identificarea elementului pentru care 

se acordă punctajul 

Nr.minim realizări 

3. Deţinerea diplomei de doctor DA/NU  

 

4. 

Articole publicate în reviste recunoscute, cu prestigiu naţional 

sau internaţional ori în reviste indexate în baze de date 

internaţionale 

  

5 

 
Nr. 

crt

. 

Criteriu 
Punctaj acordat/ 

criteriu 

Total punctaj/ 

criteriu 

1 Publicarea tezei de doctorat la o editură recunoscută CNCS 10  
2 Curs/tratat/monografie (capitol din acestea) publicat la o 

editură recunoscută CNCS 
10   

3 Articol/studiu publicat în reviste cu prestigiu recunoscut2 

sau indexate în baze de date internaţionale recunoscute 
5   

4 Articol/studiu publicat în alte reviste de specialitate 

naţionale sau internaţionale 
3   

5 Articol/studiu în volume ale unor conferinţe naţionale sau 

internaţionale publicate la edituri acreditate CNCS 
5   

6 Membru în echipe de cercetare proiect/grant 4   
7 Membru în asociaţii ştiinţifice sau profesionale  4   
8 Membru în colective de redactare a unor publicaţii de 

specialitate 
5   

9 Membru în comisii de evaluare a studenţilor 4   
10 Coordonare articole ale studenţilor la conferinţe destinate 3   
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acestora 
11 Îndrumător de grupă studenţi 5  
12 Membru în comisii de admitere/susţinere 

licenţă/disertaţie/an universitar 
4   

    

TOTAL  

1 Pentru domeniile Ştiinţe juridice, respectiv Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, revistele cu prestigiu recunoscut şi bazele de 

date recunoscute sunt cele prevăzute de ordinele M.E.N. în vigoare privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru 

conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare pentru domeniile ştiinţifice 

menţionate. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi 

obligatorii de prezentare la concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor 

prezentate în prezenta fişă de verificare. 

 
 

Data:…………… Semnătura: …………… 
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 ANEXA nr. 3.3: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru asistent 

universitar Ştiinţe inginereşti: Inginerie civilă și management 
 
 

 

 
Concurs pentru ocuparea postului de asistent universitar 

Facultatea de Pompieri 

Departamentul de Inginerie şi Situaţii de Urgenţă 

Poziţia …, Disciplinele … 

Domeniul Ştiinţe 

inginereşti: Inginerie civilă 

și management: Inginerie 

civilă și management 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

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 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 
 

Nume şi prenume candidat: … 

Secţiunea A - Studiile universitare de licenţă/masterat 
 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ superior 

şi facultatea absolvită 
Domeniul Perioada 

Titlul 

acordat 

1.     

2.     

3.     

Secţiunea B - Studiile universitare de doctorat 
 

Nr. 

crt. 
Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 

Titlul 

ştiinţific acordat 

1.     

2.     

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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Secţiunea C - Îndeplinirea standardelor minimale ale universităţii 
 

Nr. 

crt. 
Criteriu 

Punctaj acordat/ 

criteriu 

Total punctaj/ 

criteriu 

1 Publicarea tezei de doctorat la o editură recunoscută CNCS 10  

2 Curs/tratat/monografie (capitol din acestea) publicat la o editură recunoscută CNCS 10   

3 
Articol/studiu publicat în reviste cu prestigiu recunoscut2 sau indexate în baze de date internaţionale 
Recunoscute 

5  
 

4 Articol/studiu publicat în alte reviste de specialitate naţionale sau internaţionale 3   

5 
Articol/studiu în volume ale unor conferinţe naţionale sau internaţionale publicate la edituri acreditate 
CNCS 

5  
 

6 Membru în echipe de cercetare proiect/grant 4   

7 Membru în asociaţii ştiinţifice sau profesionale 4   

8 Membru   în   colective   de   redactare   a unor publicaţii de specialitate 5   

9 Membru în comisii de evaluare a studenţilor 4   

10 Coordonare articole ale studenţilor la conferinţe destinate acestora 3   

11 Îndrumător de grupă studenţi 5  

12 Membru în comisii de admitere/susţinere licenţă/disertaţie/an 5   

TOTAL  

 

 
Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi 

obligatorii de prezentare la concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor 

prezentate în prezenta fişă de verificare. 

 
 

Data:……………      Semnătura: …………… 
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 ANEXA nr. 3.4: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru asistent 

universitar Istorie şi studii culturale: 
 

 
 

 

 

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 

 
Concurs pentru ocuparea postului de asistent universitar 

Facultatea … Departamentul … 

Poziţia …, Disciplinele …  

Domeniul : Istorie şi studii culturale 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 
 

Nume şi prenume candidat: … 

 

Secţiunea A - Studiile universitare de licenţă/masterat 
 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ superior 

şi facultatea absolvită 
Domeniul Perioada 

Titlul 

acordat 

1.     

2.     

3.     

 
Secţiunea B - Studiile universitare de doctorat 

 

Nr. 

crt. 
Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 

Titlul 

ştiinţific acordat 

1.     

2.     

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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Secţiunea C - Îndeplinirea standardelor minimale ale Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” 
 

 

Nr. 

crt. 

 
Criteriu 

Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj 

(pe criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

Sectiunea 1      

I1 Deţinerea diplomei de doctor   Titlul de doctor  

 PUNCTAJ SECŢIUNEA 1    Îndeplinit/neîndeplinit 

Sectiunea 2      

I2 Studii şi articole în reviste din bazele de date recunoscute, 

sau clasificate CNCS categoriile A, B, C ori publicate în 

volume colective publicate la edituri cu prestigiu 
internaţional sau clasificate CNCS categoriile A, B. 

30/n  1  

I3 Studii şi articole în reviste ştiinţifice peer-review, în 

volume de studii de profil, sau în volume ale unor 

conferinţe naţionale şi internaţionale. 

25/n  1  

I 4 Comunicare la o conferinţă organizată de un centru de 

cercetare, universitate sau de o societate academică din 
România sau din străinătate 

2/n    

 PUNCTAJ SECŢIUNEA 2 (minim 40)    Îndeplinit/neîndeplinit 

PUNCTAJ TOTAL : SECŢIUNEA 1+SECŢIUNEA 2 (minim 40 puncte) Îndeplinit/neîndeplinit 

 
 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi 

obligatorii de prezentare la concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea 

informaţiilor prezentate în prezenta fişă de verificare. 

 
 

Data:…………… Semnătura: …………… 
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 ANEXA nr. 3.5: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru asistent 

universitar Filologie: 
 

 

                         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 

   

 

Concurs pentru ocuparea postului de asistent universitar 

Facultatea … Departamentul … 

Poziţia …, Disciplinele … Domeniul Filologie 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 
 
 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 
 

 

Nume şi prenume candidat: … 

 

Secţiunea A - Studiile universitare de licenţă/masterat 
 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ superior 

şi facultatea absolvită 
Domeniul Perioada 

Titlul 

acordat 

1.     

2.     

3.     

 

Secţiunea B - Studiile universitare de doctorat 
 

Nr. 

crt. 
Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 

Titlul 

ştiinţific acordat 

1.     

2.     

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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Secţiunea C - Îndeplinirea standardelor minimale ale universităţii 
 

Nr. 

crt. 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Identificarea elementului pentru care 

se acordă punctajul 

Total 

punctaj 
(pe criteriu) 

Nr.minim 

realizări 

1. Deţinerea diplomei de doctor DA/NU 

2. Articole publicate în reviste recunoscute, cu prestigiu naţional 

sau internaţional/reviste indexate în baze de date 

internaţionale/volume ale conferinţelor naţionale sau 

internaţionale publicate la edituri acreditate CNCS 

5  
Articole publicate în reviste recunoscute, cu 

prestigiu naţional sau internaţional/reviste 

indexate în baze de date internaţionale/volume 

ale conferinţelor naţionale sau internaţionale 

publicate la edituri acreditate CNCS 

 1 

 
3. 

Membru în echipe de cercetare proiect/grant 4 Membru în echipe de cercetare proiect/grant   
1 

4. Membru în asociaţii ştiinţifice sau profesionale 4  Membru în asociaţii ştiinţifice sau profesionale  
- 

5. Membru în comitetele de organizare/participări la conferințe 

științifice  
5 Membru în comitetele de organizare/participări la 

conferințe științifice  

 
- 

6. Membru în colectivele de redacție ale revistelor științifice 4  Membru în colectivele de redacție ale revistelor 

științifice 

 
- 

7. Coordonare activități cu studenții/ articole ale studenţilor la 

conferinţe  
3 Coordonare activități cu studenții/ articole ale 

studenţilor la conferinţe  

 - 

8. Îndrumător de grupă studenţi 5 Îndrumător de grupă studenţi  - 

PUNCTAJ TOTAL SECŢIUNEA C (minim 20 puncte)   

 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi obligatorii de 

prezentare la concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor prezentate în prezenta 

fişă de verificare. 

 

Data:…………… Semnătura: …………… 
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 ANEXA nr. 3.6: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru lector 

universitar Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică: 
 
 

 

 
Concurs pentru ocuparea postului de lector universitar 

Facultatea … 

Departamentul … 

Poziţia …, Disciplinele … 

Domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

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 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 
 

 

Nume şi prenume candidat: … 

 

Secţiunea A - Studiile universitare de licenţă/masterat 
 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ superior 

şi facultatea absolvită 
Domeniul Perioada 

Titlul 

acordat 

1.     

2.     

3.     

 
Secţiunea B - Studiile universitare de doctorat 

 

Nr. 

crt. 
Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 

Titlul 

ştiinţific acordat 

1.     

2.     

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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Secţiunea C - Îndeplinirea standardelor minimale ale universităţii 
 

 

Nr. 

crt. 

Criteriu Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Identificarea elementului pentru care se acordă 

punctajul 

Total 

punctaj 

(pe 

criteriu) 

Număr 

minim 

realizări 

1. Deţinerea diplomei de doctor DA/NU 

2. Publicarea  tezei  de  doctorat  la  o  editură cu prestigiu internaţional 

sau cu prestigiu recunoscut în domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi 

ordine publică 

10   1 

3. Curs/tratat/monografie (capitol din acestea) publicat la o editură cu 
prestigiu internaţional sau cu prestigiu recunoscut în domeniul Ştiinţe 
militare, informaţii şi ordine publică 

10    1 

4. Articol/studiu   publicat   în   reviste   cu prestigiu recunoscut
2
sau 

indexate în baze de date internaţionale recunoscute 
5     

5. Articol/studiu în volume ale unor conferinţe naţionale sau 
internaţionale 

5     

6. Membru în echipe de cercetare proiect/grant 5     

7. Membru în colectivul de redacție al unor reviste   cu prestigiu 

recunoscut
2
sau indexate în baze de date internaţionale recunoscute 

5     

8. Îndrumător de grupă studenţi 4     

9. Membru în asociații științifice sau profesionale 4     

10. Membru în comisii de evaluare a studenţilor 3     

11. Membru în comisii de admitere/ licență 3     

 

PUNCTAJ TOTAL REALIZAT (minim 50 puncte) 

 

 

 
 
 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi obligatorii de 

prezentare la concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor prezentate în prezenta 

fişă de verificare. 

 
 

Data:…………… Semnătura:…………… 
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 ANEXA nr. 3.7: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru lector 

universitar Ştiinţe juridice: 
 
 

 

 
Concurs pentru ocuparea postului de lector universitar 

Facultatea … 

Departamentul … 

Poziţia …, Disciplinele … 

Domeniul Ştiinţe juridice 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

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 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 
 

 

Nume şi prenume candidat: … 

 

Secţiunea A - Studiile universitare de licenţă/masterat 
 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ superior 

şi facultatea absolvită 
Domeniul Perioada 

Titlul 

acordat 

1.     

2.     

3.     

 
Secţiunea B - Studiile universitare de doctorat 

 

Nr. 

crt. 
Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 

Titlul 

ştiinţific acordat 

1.     

2.     

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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Secţiunea C - Îndeplinirea standardelor minimale ale universităţii 
 

Nr. 

crt. 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Identificarea elementului pentru care 

se acordă punctajul 

Total 

punctaj 
(pe criteriu) 

Nr.minim 

realizări 

1. Deţinerea diplomei de doctor DA/NU 

2. Publicarea tezei de doctorat la o editură recunoscută CNCS 10   1 

 
3. 

Curs/tratat/monografie (capitol din acestea) publicat la o editură 

recunoscută CNCS, în domeniul disciplinelor postului scos la 
concurs/într-o ramură înrudită; 

 
10 

   
1 

4. 
Articol/studiu publicat în reviste cu prestigiu recunoscut

2
 sau 

indexate în baze de date internaţionale recunoscute 
5  

  
- 

5. 
Articol/studiu publicat în alte reviste de specialitate naţionale sau 

internaţionale 
3  

  
- 

6. 
Articol/studiu în volume ale unor conferinţe naţionale sau 

internaţionale publicate la edituri acreditate CNCS 
5  

  
- 

7. Membru în echipe de cercetare proiect/grant 4    - 

8. Membru în asociaţii ştiinţifice sau profesionale 4    - 

9. Membru în colective de redactare a unor publicaţii de specialitate 5    - 

10. Membru în comisii de evaluare a studenţilor 4    - 

11. Coordonare articole ale studenţilor la conferinţe destinate acestora 3    - 

12. Îndrumător de grupă studenţi 5   - 

13. Membru în comisii de admitere/susţinere licenţă/disertaţie/an 

universitar 

5    - 

PUNCTAJ TOTAL SECŢIUNEA C (minim 50 puncte)   

 

 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi 

obligatorii de prezentare la concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor 

prezentate în prezenta fişă de verificare. 

 
  

Data:…………… Semnătura: …………… 
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 ANEXA nr. 3.8: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru lector 

universitar Ştiinţe inginereşti: Inginerie civilă și management 

 

 

                         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 

   

 

Concurs pentru ocuparea postului de lector universitar 

Facultatea de Pompieri 

Departamentul de Inginerie și Situații de Urgență 

Poziţia …, Disciplinele … 

Domeniul Ştiinţe inginereşti: Inginerie civilă și management: Inginerie civilă și management 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 
 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 
 

 

Nume şi prenume candidat: … 

Secţiunea A - Studiile universitare de licenţă/masterat 
 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ superior 

şi facultatea absolvită 
Domeniul Perioada 

Titlul 

acordat 

1.     

2.     

3.     

 
Secţiunea B - Studiile universitare de doctorat 

 

Nr. 

crt. 
Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 

Titlul 
ştiinţific acordat 

1.     

2.     

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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Secţiunea C – Îndeplinirea standardelor minimale ale universităţii 

 
 

Nr. 

Crt. 

 
Criteriu 

Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Identificarea 

elementuluipentru 

care se acordă 

punctajul 

Total 

punctaj 

(pe criteriu) 

A. ACTIVITATE DIDACTICĂ 

1 Curs (capitol de curs) publicat în ediutră recunoscută național CNCSIS 5   

2 Introducerea de cursuri (teme noi de studiu) 5   

3 Publicarea de cursuri (capitole de curs) pe plan intern sau pe site-ul web al Academiei 4   

4 Publicare de îndrumătoare proiect/laborator/aplicație specifică, culegeri de probleme 3   

5 Realizare de instalații experimentale/standuri de laborator 5   

6 Utilizare soft educațional pentru predare curs/aplicații/seminar/proiect/laborator 3   

7 
Publicare culegeri, îndrumătoare pentru admitere/licență/disertație la formele de învățământ organizate de Facultatea 
de Pompieri 

4 
  

TOTAL CRITERIU A  

B. CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 

1 Monografie/capitol (tratat/capitol) publicat în editură recunoscută național CNCSIS sau internațional 5   

2 Articol publicat în reviste de spcialitate naționale sau internaționale ISI 5   

3 Articol publicat în reviste de specialitate naționale sau internaționale (fără cotare ISI) 4   

4 Articol publicat în volumele unor conferințe naționale sau internaționale ISI 5   

5 Articol publicat în volumele unor conferințe naționale sau internaționale (fără cotare ISI) 4   

6 Brevete de invenție, inovații 5   

7 Premii obținute (pentru cărți, articole, articole îndrumate ale unor studenți, alte activități didactice și de cercetare 5   

8 Proiecte/granturi câștigate prin competiție 5   

9 Membru echipă cercetare proiect/grant 4   

10 Proiecte atribuite direct (MAI, colaborări firme, etc.) 4   

11 Rapoarte cercetare științifică din planul intern de cercetare 3   

TOTAL CRITERIU B  

C. RECUNOAȘTERE ȘTIINȚIFICĂ 

1 Membru în societăți științifice și profesionale 4   

2 Membru în colective de redacție publicații de specialitate, referent științific 5   

3 Membru în colective de evaluare didactică/științifică sau în comisii de specialitate 4   

TOTAL CRITERIU C  

D. ACTIVITATE CU STUDENȚII 

1 Conducere cercuri/teme științifice studențești, atragere studenți în activitatea de cercetare 5   

2 Îndrumare articole conferințe studenți 4   

3 Îndrumător de grupă 5   

TOTAL CRITERIU D  

E. ACTIVITATE ÎN DEPARTAMENT/FACULTATE 

1 Membru în comisii de admitere/susținere licență/disertație 5   

2 Membru în Consiliul facultății 4   

3 Membru în Senatul Universitar 5   

 Membru în colectivul de organizare a conferințelor cu participare internațională 5   
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5 Șeful de departament poate să acorde maxim 5 puncte (nr.întreg) pentru activitățile desfășurate de cadrul didactic la 
nivelul departamentului 

0-5   

 
 

   

TOTAL CRITERIU E  

Total general A+B+C+D+E (minim 20 puncte)  

 

 

 

 

 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi obligatorii 

de prezentare la concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor prezentate în 

prezenta fişă de verificare. 

 

 

                  Data:…………… Semnătura:…………… 

 
 

OBSERVAȚII : 
- Pentru cursuri, monografii, îndrumătoare (cărți, în general), punctajul se acordă pentru 100 pagini publicate; în cazul mai multor autori, se consideră strict numai 

contribuția candidatului (în procente) 

- În cazul articolelor cu mai mulți autori, punctajul se împarte la numărul de autori. 
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 ANEXA nr. 3.9: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru lector 

universitar Istorie şi studii culturale: 

 
 

 

                         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 

   

Concurs pentru ocuparea postului de lector universitar 

Facultatea … Departamentul … 

Poziţia …, Disciplinele …  

Domeniul : Istorie şi studii culturale 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 
 

 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

 a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs lector universitar Istorie şi studii culturale: 

 
 

 

Nume şi prenume candidat: … 

 

Secţiunea A – Studiile universitare de licenţă/masterat 
 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ superior 

şi facultatea absolvită 
Domeniul Perioada 

Titlul 

acordat 

1.     

2.     

3.     

 

 

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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Secţiunea B – Studiile universitare de doctorat 
 

Nr. 

crt. 
Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 

Titlul 

ştiinţific acordat 
 

1.     

2.     

 

                  Secţiunea C – Îndeplinirea standardelor minimale ale Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” 
 
 

Nr. 

crt. 

 
Criteriu 

Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj 

(pe criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

Sectiunea 1      

I1 Deţinerea diplomei de doctor   Titlul de doctor  

 PUNCTAJ SECŢIUNEA 1    Îndeplinit/neîndeplinit 

Sectiunea 2      

I2 Carte de unic autor bazată pe teza de doctorat 35    

I3  Autor sau coautor de volum publicat la o editură din România 35    

I4 Studii şi articole în reviste din bazele de date recunoscute, sau clasificate 

CNCS categoriile A, B, C ori publicate în volume colective publicate la 
edituri cu prestigiu internaţional sau clasificate CNCS categoriile A, B. 

30/n  1  

I5 Studii şi articole în reviste ştiinţifice peer-review, în volume de studii de 

profil, sau în volume ale unor conferinţe naţionale şi internaţionale. 

25/n  2  

I 6 Comunicare la o conferinţă organizată de un centru de cercetare, 
universitate sau de o societate academică din România sau din 

străinătate 

2/n    

 PUNCTAJ SECŢIUNEA 2 (minim 60)    Îndeplinit/neîndeplinit 

PUNCTAJ TOTAL : SECŢIUNEA 1+SECŢIUNEA 2 (minim 60 puncte) Îndeplinit/neîndeplinit 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi 

obligatorii de prezentare la concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea 

informaţiilor prezentate în prezenta fişă de verificare. 

 

Data:…………… Semnătura: …………… 
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 ANEXA nr. 3.10: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru lector 

universitar Filologie: 
 
 

 

 
Concurs pentru ocuparea postului de lector universitar 

Facultatea … 

Departamentul … 

Poziţia …, Disciplinele … 

Domeniul Filologie 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

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 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 
 

 

Nume şi prenume candidat: … 

 

Secţiunea A - Studiile universitare de licenţă/masterat 
 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ superior 

şi facultatea absolvită 
Domeniul Perioada 

Titlul 

acordat 

1.     

2.     

3.     

 

Secţiunea B - Studiile universitare de doctorat 
 

Nr. 

crt. 
Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 

Titlul 

ştiinţific acordat 

1.     

2.     

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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Secţiunea C - Îndeplinirea standardelor minimale ale universităţii 
 

Nr. 

crt. 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Identificarea elementului pentru care 

se acordă punctajul 

Total 

punctaj 
(pe criteriu) 

Nr.minim 

realizări 

1. Deţinerea diplomei de doctor DA/NU 

2. Publicarea tezei de doctorat la o editură recunoscută CNCS 10 Publicarea tezei de doctorat la o editură recunoscută 

CNCS 

 1 

 
3. 

Curs/tratat/monografie (capitol din acestea) publicat la o editură 

recunoscută CNCS, în domeniul disciplinelor postului scos la 

concurs/într-o ramură înrudită; 

 

10 

Curs/tratat/monografie (capitol din acestea) publicat 

la o editură recunoscută CNCS, în domeniul 

disciplinelor postului scos la 

concurs/într-o ramură înrudită; 

  
1 

4. 
 Articole publicate în reviste recunoscute, cu prestigiu naţional 

sau internaţional/reviste indexate în baze de date 

internaţionale/volume ale conferinţelor naţionale sau 

internaţionale publicate la edituri acreditate CNCS 

5  
 Articole publicate în reviste recunoscute, cu 

prestigiu naţional sau internaţional/reviste 

indexate în baze de date internaţionale/volume 

ale conferinţelor naţionale sau internaţionale 

publicate la edituri acreditate CNCS 

 
- 

5. Membru în echipe de cercetare proiect/grant 4 Membru în echipe de cercetare proiect/grant  
- 

6. Membru în asociaţii ştiinţifice sau profesionale 4  Membru în asociaţii ştiinţifice sau profesionale  
- 

7 Membru în comitetele de organizare/participări la conferințe 

științifice 
5  Membru în comitetele de organizare/participări la 

conferințe științifice 

 - 

8. Membru în colectivele de redacție ale revistelor științifice 4 Membru în colectivele de redacție ale revistelor 

științifice 

 - 

    9. Coordonare activități cu studenții/ articole ale studenţilor la 

conferinţe  
3 Coordonare activități cu studenții/ articole ale 

studenţilor la conferinţe  

 - 

10 Îndrumător de grupă studenţi 5 Îndrumător de grupă studenţi  - 

PUNCTAJ TOTAL SECŢIUNEA C (minim 50 puncte)   

 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi obligatorii de 

prezentare la concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor prezentate în prezenta 

fişă de verificare. 

 

Data:…………… Semnătura: …………… 
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ANEXA nr.3.11 : FIȘA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliție ”Al.I.Cuza” de prezentare la concurs pentru conferențiar 

universitar Științe militare, informații și ordine publică 
 

 
 

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 

Concurs pentru ocuparea postului de conferențiar universitar 

Facultatea ……………… 

Departamentul …………………… 

Poziţia …, Disciplinele … 

Domeniul Ştiinţe militare,informaţii şi ordine publică 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 
 

Nume şi prenume candidat: … 

Secţiunea A - Studiile universitare de licenţă/masterat 
 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ superior 

şi facultatea absolvită 
Domeniul Perioada 

Titlul 

acordat 

1.     

2.     

3.     

 
Secţiunea B - Studiile universitare de doctorat 

 

Nr. 

crt. 
Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 

Titlul 
ştiinţific acordat 

1.     

2.     

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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Secţiunea C – Îndeplinirea standardelor minimale ale universităţii 
 

1. Activitatea didactică şi profesională (A1) 

Tipul activităţilor Categorii şi restricţii Punctaj Identificarea elementului pentru care se acordă punctajul
1
 

1.1. Cărţi şi capitole în carţi de 

specialitate publicate în 

edituri cu prestigiu 

recunoscut în domeniul 

Ştiinţe militare, informaţii 

şi ordine publică
2
 

1.1.1. Cărţi / capitole în calitate de 
Autor 

  

1.1.2. Cărţi / capitole în calitate de 
coautor sau capitole 

  

1.2. Material didactic/ Lucrări 
didactice

3
al căror conținut 

1.2.1. Tratate, monografii publicateîn 
edituri cu prestigiuinternațional 

  

 este relevant pentru  sau cu prestigiu recunoscut în 
 domeniul Științe militare,  domeniul Științe militare, 
 informații și ordine  informații și ordine publică 
 publică, după obținerea  Cursuri universitare, manuale 
 titlului de doctor  didactice, tratate, monografii, 
   legislaţie adnotată, îndrumare 
   publicate în edituri cu prestigiu 
   internaţional sau cu prestigiu 
   recunoscut în domeniul Ştiinţe 
   militare, informaţii şi ordine 
   Publică 
  1.2.2. Studii de specialitate, scenarii,   

   exerciţii şi aplicaţii 

1.3. Coordonare de programe de studii universitare, organizare şi coordonare 
programe de formare şi dezvoltare continuă

4
 

  

1.4. Proiecte educaţionale şi de formare continuă
5
   

  
TOTAL ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI PROFESIONALĂ A1= puncte

6
 

 

 

 
1 

La 1.1. şi 1.2. se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului, Titlul lucrării, Editura, Localitatea, Anul apariţiei, ISBN, Numărul de pagini, spre exemplu: Ionescu Ion, „Tactică poliţienească”, Editura Sitech, Craiova, 2009, ISBN 898-733-44-2, 286 pagini. În 

situaţia în care sunt mai mulţi autori, acestia vor fi înscrişi în ordinea descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României, iar în lipsa acestei descrieri, în ordinea în care se regăsesc pe lucrare. 

La 1.3. se va înscrie tipul şi denumirea programului, instituţia organizatoare, perioada de coordonare, spre exemplu: Programul de Masterat „Ştiinţe poliţieneşti”, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 2009-2014. 

La 1.4 se va înscrie calitatea în cdrul proiectului(director, responsabil membru), titlul proiectului, instituţia organizatoare, perioada de derulare, spre exemplu: Responsabil, Proiectul educaţional „Combaterea consumului de droguri”, Academia  de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în 

parteneriat cu Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate,2011-2012. 
2 

Pentru lucările internaţionale se acordă 15, iar pentru cele naţionale se acordă 10, petru ficare lucrare în parte. Punctajul unei lucrări se împarte obligatoriu la numărul de autori, iar punctajul astfel obţinut se împarte la 2 în situaţia în care lucrarea reprezintă ediţia a II-a, însă numai 

dacă este vorba de o ediţie revizuită, adăugită şi completată. Punctajul trebuie să fie explicit pentru fiecare lucrare în parte, spre exemplu: 1x10=10 sau 1x10/2=5 sau 1x10/4/2=1,25. 
3 

Pentru lucările internaţionale se acordă 5, iar pentru cele naţionale se acordă tot 5, petru ficare lucrare în parte. Punctajul unei lucrări se împarte obligatoriu la numărul de autori, iar punctajul astfel obţinut se împarte la 2 în situaţia în care lucrarea reprezintă ediţia a II-a, însă numai 

dacă este vorba de o ediţie revizuită, adăugită şi completată. Punctajul trebuie să fie explicit pentru fiecare lucrare în parte, spre exemplu: 1x5=5 sau 1x5/2=2,5 sau 1x5/4/2=0,62. 
4 

Punctaj acordat: 2 pentru fiecare program. 
5 

Punctaj acordat pentru fiecare proiect: 3 pentru director, 2 pentru responsabil, 1 pentru membru. 
6 

Se va înscrie suma cu două zecimale obţimută astfel: suma la 1.1. + suma 1.2. + suma 1.3. + suma 1.4. 
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2. Activitatea de cercetare (A2) 

Tipul activităţilor Categorii şi restricţii Punctaj Identificarea elementului pentru care se acordă punctajul
7
 

2.1. Articole al căror conținut este 
relevant în domeniul fundamental 

Științe militare, informații și ordine 

publică și care sunt publicate în 

reviste cotate ISI Thomson Reuters 

sau în volumele unor manifestări 

ştiinţifice, indexate ISI proceedings
8
 

   

2.2. Articole / studii/rapoarte de 
cercetare al căror conținut este 

relevant în domeniul fundamental 

Științe militare, informații și ordine 

publică și care sunt publicate în 

reviste cu prestigiu recunoscut sau 

în buletine științifice/volumele unor 

manifestări ştiinţifice, în domeniul 

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine 

publică sau indexate în baze de date 

internaţionale
9
 

   

2.3. Proprietate intelectuală, brevete de 
invenţie şi inovaţie etc.

10
 

   

2.4. Granturi / proiecte prin competiţie
11

 2.4.1. Director/ 
Responsabil 

  

2.4.2. Membru în 
echipă 

  

TOTAL ACTIVITATEADECERCETARE A2 = puncte
12

 

 
 

7 
La 2.1. şi 2.2., în cazul revistelor se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului, Titlul articolului/studiului, Denumirea Revistei, Numărul Revistei, Paginile la care se găseşte artivolul/studiul, Editura-Localitatea, ISSN Revistă, Bazele de date în care este 

indexată Revista, spre exemplu: Ionescu Ion, „Particularităţile activităţilor poliţieneşti”, Revista Studii de Securitate Publică, Nr. 3/2014, pag. 224-232, Editura Sitech Craiova, ISSN 2234-3324, Indexări internaţionale: EBSCO, Index Copernicus International, Ceeol, HeinOnline, 

Ulrich, getCITED, ProQuest. În situaţia în care sunt mai mulţi autori, acestia vor fi înscrişi în ordinea se regăsesc în revistă. 

În cazul manifestărilor ştiinţifice se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului, Titlul articolului/studiului, Denumirea manifestării ştiinţifice, Instituşia organizatoare, Data şi locul, Editura la care a fost publicat volunul manifestării ştiinţifice, ISSN volum, 

Paginile la care se găseşte artivolul/studiul spre exemplu: Ionescu Ion, „Particularităţile activităţilor poliţieneşti”, Sesiunea Ştiinţifică Internaţională „Uniunea Europeană – Spaţiu de libertate, securitate şi justiţie”, organizată de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 24 noimbrie 

2011, Bucureşti, Editura Sitech Craiova, ISBN: 978-606-11-2011-6, Vol. I, pag. 121-130. 

La 2.3. se vor înscrie în detaliu toate datele de identificarea ale elementului, aşa cum rezultă din documentele de atestare/certificare. 

La 2.4. se vor înscrie denumirea grantului/proiectului, tipul (internaţional sau naţional), calitatea în cadrul acestuia (director responsabil, membru în echipă), precum toate datele de identificarea ale grantului/proiectului. 
8 

Punctaj acordat: 10 pentru fiecare articol. Punctajul unui articol se împarte obligatoriu la numărul de autori. Punctajul trebuie să fie explicit pentru fiecare lucrare în parte, spre exemplu: 1x10=10 sau 1x10/2=5. 
9 

Punctaj acordat: 1 pentru fiecare articol. Punctajul unui articol se împarte obligatoriu la numărul de autori. Punctajul trebuie să fie explicit pentru fiecare lucrare în parte, spre exemplu: 1x1=1 sau 1x1/2=0,5 sau 1x1/3=0,33. 
10 

Punctaj acordat: 10/internaţional şi 5/naţional. 
11 

Punctaj acordat pentru grant/proiect internaţional: 15 director, 10 responsabil şi 5 membru în echipă. Punctaj acordat pentru grant/proiect naţional: 10 director, 5 responsabil şi 3 membru în echipă. 
12 

Se va înscrie suma cu două zecimale obţimută astfel: 2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. 
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3. Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3) 

Tipul activităţilor 
Categorii şi 

restricţii 
Punctaj Identificarea elementului pentru care se acordă punctajul

13
 

3.1. Citări în reviste ISI şi BDI
14

    

3.2. Citări ale publicaţiilor candidatului în 

cărţi, capitole de cărţi sau volume, 

publicate la edituri cu prestigiu ştiinţific 

recunoscut în domeniul Ştiinţe militare, 

informaţii şi ordine publică
15

 

   

3.3. Prezentări / invitate în plenul unor 

manifestări ştiinţifice internaţionale şi 

naţionale cu participare internaţională sau 

Profesor invitat (exclusiv ERASMUS)
16

 

   

3.4. Membru în colectivele de redacţie sau 

comitete ştiinţifice ale revistelor cu 

prestigiu ştiinţific recunoscut în domeniul 

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine 

publică şi al manifestărilor ştiinţifice. 

Organizator de manifestări 

științifice/recenzor pentru reviste şi 

manifestări ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale indexate ISI sau indexate la 

o bază internaţională recunoscută
17

 

   

3.5. Experienţa de management, analiză şi 
evaluare în cercetare şi / sau învaţământ

18
 

   

Criterii opţionale 

3.6 Premii   3.6.1 Academia Română 10 
 3.6.2 ASM, AOSR şi CNCS 8 
 3.6.3 premii internaţionale 15 

13 
La 3.1. se vor înscrie în următoarea ordine: Titlul Revistei, Bazele de date în care este indexată, Numărul Revistei, ISSN, Numărul de citări, Paginile la care se regăsesc citările, spre exemplu: Revista de Investigare a Criminalităţii, indexată în 

Bazele de date internaţionale EPSCO şi SSRN, Nr. 1/2012, ISSN: 1844 – 7945, 3 citări, pag. 28, 32. 

La 3.2. se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului/autorilor şi Titlul, Editura, Anul apariţiei şi ISBN-ul lucrării care citează, pagina/paginile la care se găsesc citările, Titlul, Editura, Anul apariţiei şi ISBN-ul lucrării citate şi numărul total de citări, spre 

exemplu: Ioan Dascălu, Cristian-Eduard Ştefan, în lucratea „Procedura dării în urmărire”, Editura Sitech, Craiova, 2008, ISBN 123-763-44, la paginile 52, 53, 56 şi 59 citează lucrarea „Percheziţia judiciară” Editura Sitech, Craiova, 2008, Total 8 citări. 

La 3.3. se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului prezentării, Titlul prezentării, Denumirea manifestării ştiinţifice, Instituşia organizatoare, Data şi locul, Editura la care a fost publicat volunul manifestării ştiinţifice, ISSN volum, Paginile la care se găseşte 

prezentarea, spre exemplu: Ionescu Ion, „Aspecte criminologice privind corupţia în administraţia publică”, Conferinţa cu participare internaţională „Guvernanţă, intelligence şi securitate în secolul XXI”, organizată de Universitatea Babeş Bolyai, 11 mai 2012, Cluj-Napoca, Editura 

CA Publishing, Cluj-Napoca, 2014, ISBN: 978-606-8330-25-9,pag..527-533. 

La 3.4. se vor înscrie în următoarea ordine: Calitatea în cadrul Revistei, Titlul Revistei, ISSN, Indexările internaţionale, spre exemplu: Membru în colectivul de redacţie la Revista Studii de securitate publică, ISSN 2284–8592, Indexări BDI: 

EBSCO, Index Copernicus International, Ceeol, HeinOnline, Ulrich, getCITED, ProQuest. 

La 3.5. se vor înscrie în următoarea ordine: numărul anilor de experienţă, calitatea avută şi locul dobândirii, spre exemplu: 12 ani experienţă în învăţământul superior, 2004–prezent cadru didactic (asistent, lector, conferenţiar) la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – 

Facultatea de Drept/Poliţie. 
14 

Punctaj acordat: 2/citare în reviste ISI şi 1/citare în reviste BDI. 
15 

Punctaj acordat: 0,3/citare. 
16 

Punctaj acordat: 10/prezentare la manifestările ştiinţifice internaţionale şi 6/prezentare la manifestările ştiinţifice naţionale. Punctajul unei prezentări se împarte obligatoriu la numărul de autori. Punctajul trebuie să fie explicit pentru fiecare 

lucrare în parte, spre exemplu: 1x6=6 sau 1x6/2=3. 
17 

Punctaj acordat: 10/membru reviste ISI şi 6/membru reviste BDI. 
18 

Punctaj acordat: 2/an pentru conducere şi 2/an pentru membru. 
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    3.6.4 premii naţionale în domeniu 5 

3.7 Membru în academii, organizaţii, asociaţii 

profesionale de prestigiu, naţionale şi 

internaţionale, apartenenţă la organizaţii 

din domeniul educaţiei şi cercetării 

  3.7.1 Academia Română 10 
 3.7.2 ASM, AOSR şi academii de ramură  8 

 3.7.3 Conducere asociaţii profesionale internaţionale 8 

naţionale 6 

 3.7.4 Asociaţii profesionale internaţionale 6 

naţionale 4 

 3.7.5 Organizaţii în domeniul educaţiei şi cercetării conducere 6 

membru 4 

TOTAL RECUNOAŞTEREA ŞIIMPACTULACTIVITĂŢII A3= puncte
19

 

 

Situaţia îndeplinirii restricţiilor prevăzute la pct. 1.1.1., pct. 1.2.1. şi pct.1.2.2. 
 

Nr. 

ctr. 

 
Denumirea 

 

Restricţia pentru 

conferențiar 

Activitatea 

candidatului
20

 

Situaţia 

îndeplinirii 

restricţiei
21

 

1 1.1.1. Cărţi în calitate de autor minim 3 cărți, din care 2 
unic autor 

  

2 1.2.1. Cursuri universitare, manuale didactice, tratate, monografii, legislaţie adnotată, 

îndrumare publicate în edituri cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu 
recunoscut în domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică 

minimum 2 ca prim-autor   

3 1.2.2. Studii de specialitate, scenarii, exerciţii şi aplicaţii minimum 1 ca prim-autor   

 

Situaţia îndeplinirii condiţiilor minimale 

Nr. 

crt. 

 

Domeniul de activitate 

 

Condiţii conferențiar 

 

Punctaj realizat
22

 

Situaţia 

îndeplinirii 

condiţiei
23

 

1 Activitatea didactică/profesională (A1) minimum 35 puncte   

2 Activitatea de cercetare (A2) minimum 20 puncte   

3 Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3) minimum 5 puncte   

TOTAL 60 puncte   

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi obligatorii de prezentare la 

concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor prezentate în prezenta fişă de verificare. 

Data:…………… Semnătura:…………… 
 
 

19 
Se va înscrie suma cu două zecimale obţimută astfel: 3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5. + 3.6. + 3.7. 

20 
Trebuie să fie cel puţin egală cu prevederile restricţiei. 

21 
Se consemnează ÎNDEPLINITĂ sau NEÎNDEPLINITĂ 

22 
Se consemnează punctajul total obţinut la criteriile A1, A2, A3 şi TOTAL.. 

23 
Se consemnează ÎNDEPLINITĂ sau NEÎNDEPLINITĂ 
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ANEXA nr. 3.12: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru 

conferenţiar universitar Ştiinţe juridice: 
 
 

 

                         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 

   

Concurs pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar 

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative Departamentul … 

Poziţia …, Disciplinele …  

Domeniul Ştiinţe juridice 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 
 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 
 

 

Nume şi prenume candidat: … 

 

A. Studiile universitare de licenţă/masterat 

 
Nr
crt 

Instituţia de învăţământ superior şi 
facultatea absolvită Domeniul Perioada 

Titlul acordat 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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B. Studiile universitare de doctorat 

 
Nr 
crt Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 

Titlul ştiinţific acordat 

1.     

2.     

 

C. Îndeplinirea standardelor minimale ale Academiei de Poliţie “Alexandru IoanCuza” 

 

Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj 

(pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

Secţiunea 1 

 

 

 

1. 

Tratate 10    

 

 

Îndeplinit/neîndeplinit 

Monografii 8   

 Cursuri universitare 
7   

Practică și/sau Legislație comentată 

 
5   

Traduceri de cărți 5   

Îndrumare practice 
2   

Cărți din categoriile de mai sus, publicate la alte edituri din străinătate cu peerreview internațional sau la edituri din România acreditate de 

Consiliul Național al Cercetării Științifice (categoria B)  primesc 1/2 din punctajele de mai sus, pe carte 

 

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori,titlul lucrării, locul publicării,editura,an,ISBN,URL 

dacă este cazul):  

a. 
b. 
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Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj 

(pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

 

2. 
Articole/Studii care prezintă contribuții in extenso, 

publicate în reviste științifice de prestigiu în domeniul 

științelor juridice* 

 1 pe 

articol/studiu 
 
 
 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul volumului, locul publicării, editura, an, 

ISBN, URL – dacă este cazul):  

a. 
b. 

 

3. 

*Publicare în reviste străine într-o limbă de largă 
circulație internațională 3 

(pe articol/studiu) 

  Îndeplinit/neîndeplinit 

elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul volumului, locul publicării, editura, an, 

ISBN, URL – dacă este cazul): a. 
b. 

 

3. 
Capitole de carte, studii în volume colective sau în 

volume ale conferinţelor care prezintă contribuţii in 

extenso, publicate la edituri cu prestigiu recunoscut 

în domeniul ştiinţelor juridice* 

 
1 pe publicaţie 

 

 

  

*Publicare în străinătate, într-o limbă de largă 

circulație internațională 

 
3 pe articol/studiu 

 

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul volumului, locul publicării, editura, an, 

ISBN, URL – dacă este cazul):  

a. 

b. 

4. Traduceri în limba română de: articole/studii care 

prezintă contribuții in extenso, publicate în reviste 

științifice internaționale de prestigiu în domeniul 

științelor juridice; studii în volume colective 

internaționale sau în volume ale conferințelor 

internaționale care  prezintă contribuții in extenso, 

publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în 

                                               
0,5 pe traducere 
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Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj 

(pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

domeniul științelor juridice    

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul volumului, locul publicării, editura, an, 

ISBN, URL – dacă este cazul):  

a. 

b. 

5. 
Director/Responsabil în granturi de cercetare sau 
contracte directe de cercetare internaţionale 

10pe grant/contract 
 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul  

a. 
b. 

6. 
Membru în echipă în granturi de cercetare sau 
contracte directe de cercetare internaţionale 

3 pe grant/contract 
 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul 

volumului, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul):  

a. 
b. 

 

7. 
Director/Responsabil în granturi de cercetare sau 
contracte directe de cercetare naţionale 

5 pe grant/contract 
 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul 

volumului, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul):  

a. 
b. 

 

8. 
Membru în echipă în granturi de cercetare sau 
contracte directe de cercetare internaţionale 

2 pe grant/contract 
 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul 

volumului, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul):  

a. 
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Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj 

(pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

b. 

TOTAL PUNCTAJ SECȚIUNEA 1 Îndeplinit/neîndeplinit 

Secțiunea 2  

9. Citări ale publicațiilor candidatului în cărți, capitole 

de cărți sau volume, publicate la edituri românești 

cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor 

juridice, precum și în reviste științifice românești de 

prestigiu în domeniul științelor juridice 

0,2pe citare    

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul volumului, locul publicării, editura, an, 

ISBN, URL – dacă este cazul):  

a. 

b. 

 

10. 

Citări ale publicațiilor candidatului în cărți, capitole 
de cărți sau volume, publicate la edituri cu prestigiu 
internațional, respectiv articole în reviste străine de 
prestigiu în domeniul științelor juridice 

 

0,4 pe citare 

   

  

 

11. 

Punctaj suplimentar: minimum douăzeci de citări ale 

unui articol/studiu al candidatului care prezintă 

contribuții in extenso, publicat în reviste științifice de 

prestigiu în domeniul științelor juridice* 

*Rută alternativă: minimum cinci citări ale unui 

articol/studiu al candidatului care prezintă 

contribuții in extenso, publicat în reviste științifice din 

străinătate de prestigiu în domeniul științelor juridice 

 

5 Pe articol/studiu 
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Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj 

(pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul 

volumului, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul):  

a. 
b. 

 

TOTAL PUNCTAJ SECȚIUNEA 2 Îndeplinit/neîndeplinit 

Secțiunea 3  

12. 
Premii ale Academiei Române, ale celorlalte academii 
înfiinţate 
prin lege, precum şi ale Uniunii Juriştilor 

1 
(pe premiu) 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire 

premiu/cine l-a acordat): a. 
b. 

 

 

13. 

Redactor al unei reviste editate sau în țară, de prestigiu 

în domeniul științelor juridice* 

*Se dublează punctajul, dacă revista este editată în 

străinătate, într-o limbă de largă circulație 

internațională. Se adaugă câte un punct suplimentar 

pentru fiecare trei ani consecutivi de vechime în 

funcția de redactor 

1 

(pe titlu de revista) 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Denumire revistă/e, editura/anul 

publicării, indexări): a. 
b. 

 

14. 
Coordonator de volume publicate la edituri naționale 

cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice* 
*Punctajul se dublează pentru volumele publicate la 
edituri din străinătate (din categoriile menționate la 
Definiții) 

2 
(pe volum 
coordonat) 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Denumire volum/e, 

editura/anulpublicării): 

a. 
b. 
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Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj 

(pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

 

15. 

Membru în consiliul editorial al unei reviste științifice 

de prestigiu în domeniul științelor juridice* 
*Se dublează punctajul pentru revistele din străinătate 

0,5 

(pe revistă) 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Denumire revistăe, editura/anul 
publicării,indexări): a. 
b. 

 

16. 
Organizator de conferințe naționale* 

*Se dublează punctajul pentru conferințe 

internaționale 

1 
(pe conferinţă) 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul 

(Denumireaconferinţei):  

a. 
b. 

 

17. Participare la conferinţe naţionale în calitate de : 
*Punctajul se 

dublează pentu 
conferințele 

internaționale  

   

Keynotespeaker   
2 

Speaker  
1 

Moderator  
0,5 

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul 

(Denumireaconferinţei): 

 a. 
b. 

 

18. 
Coordonarea unor programe de studii universitare* 

*Punctajul se dublează dacă programul este oferit în 

limbi de largă circulație internațională. Punctajul se 

triplează dacă programul este oferit în limbi de largă 

circulație internațională și timp de trei ani consecutivi 

1 
 

(pe program 

de studii) 
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Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj 

(pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

jumătate din studenții înscriși în program sunt străini. 

Elementul/elepentrucareseacordăpunctajul(Denumireprogram/instituţiadeînvăţământorga

nizatoare): a. 
b. 

 

 

 

19. 

Mobilități de predare în cadrul programelor de 
cooperare internațională (Erasmus, Fulbright, DAAD 
etc.) 

 

1 

 

(pe mobilitate)   

Elementul/ele pentru care se acordă 

punctajul(Calitatea/Universitatea/perioada): 

a. 
b. 

 

 

20. 

Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la 

o universitate din străinătate 

2/luna de misiune 
 

Pe universitate  

 

 

 

21 Studii și perfecționare în străinătate: 

– master la o universitate din străinătate            
 

1pct pe program de 

master 
   

- – doctorat în străinătate sau în cotutelă cu o instituție 
din străinătate      

2 pct pe doctorat 

– efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de 

cel puțin o lună la o universitate din străinătate     1 

1 /lună de stagiu/ pe 
universitate 

22. 
Participarea, în calitate de expert, la comisiile pentru 
elaborarea proiectelor unor acte normative* 
 

3  
 

 

Pe proiect de 

act normativ 
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Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj 

(pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

*Constituție, coduri fundamentale 
 

10  Pe proiect de 

act normativ 

 

  

Coduri specializate sau profesionale, alte acte 

normative 
2  
 

Pe proiect de 

act normativ 

 

  

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul 
a. 
b. 

23 
Participarea la comisiile de concursuri sau/și examene 
organizate de profesiile juridice 

0,5 
 

(pe comisie)   

 
Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Calitatea/postul didactic/instituţia organizatoare/anul universitar):  

a. 

b. 

24 
Redactarea de opinii științifice solicitate de autorități, 
instituții publice sau corpuri profesionale 

1  Pe opinie   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Calitatea/IOSUD/titlultezei/doctorand): 
a. 

b. 

25. 
Membru în comisiile pentru ocuparea posturilor 
didactice: 
 
– din învățământul juridic superior  
 

 

 

0,2  

pe comisie   

– din învățământul preuniversitar    
 

0,1  pe comisie   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Calitatea/postul dicactic/instituţia organizatoare/anul universitar):  
a. 

b. 
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Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj 

(pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

26. 
Membru în comisiile de bacalaureat și în comisiile 
electorale: 

 

 

0,1  

pe comisie   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Calitatea/postul dicactic/instituţia organizatoare/anul universitar):  

a. 

b. 

27. 
Referent de specialitate în comisiile pentru susținerea 
publică a tezelor de doctorat  
 

0,5  pe comisie   

28. 
Membru al Consiliului Național de Atestare a 
Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, al 
Consiliului Național al Cercetării științifice, al 
consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agenției 
Române de Asigurare a Calității în Învățământul 
Superior      

3  Pe 

consiliu/comis

ie 

  

 
 

 
TOTAL PUNCTAJ SECȚIUNEA 3 Îndeplinit/neîndeplinit 

 

 

2. Standarde minimale 

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ: 

Criteriul Denumirea criteriului Standardul pentru conferențiar universitar, cercetător științific gradul II 

C1 Performanță de fond 

– teză de doctorat publicată la o editură din țară cu prestigiu recunoscut în 

domeniul științelor juridice* 

*rută alternativă: pentru tezele susținute înainte de 1 ian. 2015: publicare în 

format tipărit sau electronic, la editura IOSUD unde s-a susținut teza; 

– o comunicare într-o limbă străină de largă circulație internațională, 

susținută la un congres/conferință organizat(ă) de o societate științifică 

internațională din specializarea candidatului și publicată în volumul ori pe 

situl congresului / în revista societății / în secțiunea specială a unei reviste 
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internaționale de prestigiu (numai comunicare acceptată ca urmare a 

selecției operate / invitației adresate de un comitet științific și susținută 

efectiv, nu în regim de poster); 

– pentru conferențiar universitar: un curs universitar publicat, după 

obținerea titlului de doctor, în calitate de autor unic sau de prim autor. 

– Director/Responsabil al unui grant de cercetare sau contract 

*Rute alternative: 

1. membru în echipa unui în grant de cercetare sau a unui contract direct de 

cercetare 

2. participarea în calitate de expert la comisiile pentru elaborarea proiectelor 

unor acte normative și în cadrul comisiilor, agențiilor, comitetelor sau 

grupurilor de lucru ale organizațiilor sau asociațiilor profesionale 

internaționale 

– pentru conferențiar universitar: un curs universitar publicat, după 

obținerea titlului de doctor, în calitate de autor unic sau de prim autor. 

C2 
Numărul de articole/studii publicate în reviste de prestigiu 

în domeniul științelor juridice 
> = 10 

C3 

Numărul de articole/studii publicate în reviste, de prestigiu 

în domeniul științelor juridice, publicate după obținerea 

titlului de doctor 

> = 4 

C4 Suma punctajului pentru indicatorii I 1- I 8 > = 40 

C5 Suma punctajului pentru indicatorii I 9 – I 11 > = 6 

C6 Suma punctajului pentru indicatorii I 12 – I 28 > = 15 

C7 
Punctajul total (suma punctajului pentru indicatorii I 1 – I 

28) 
> = 100 

C8 
Punctajul total (suma punctajului pentru indicatorii I 1-I 

28), realizat după obținerea titlului de doctor 
> = 65 

 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi 
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obligatorii de prezentare la concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor 

prezentate în prezenta fişă de verificare. 

 

  

Data:…………… Semnătura: …………… 
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• ANEXA nr.3.13 : FIȘA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliție ”Al.I.Cuza” de prezentare la 

concurs pentru conferențiar universitar Ştiinţe inginereşti: Inginerie civilă și management (conform OMENCȘ 6129/ 

2016) 

 

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 

Concurs pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar 

Facultateade Pompieri 

Departamentul de Inginerie și Situații de Urgență 

Poziţia …, Disciplinele … 

Domeniul Ştiinţe inginereşti: Inginerie civilă și management 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 

Nume şi prenume candidat: … 

Secţiunea A - Studiile universitare de licenţă/masterat 
 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ superior 

şi facultatea absolvită 
Domeniul Perioada 

Titlul 

acordat 

1.     

2.     

3.     

 
Secţiunea B - Studiile universitare de doctorat 

 

Nr. 

crt. 
Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 

Titlul 
ştiinţific acordat 

1.     

2.     

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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Secţiunea C – Îndeplinirea standardelor minimale ale universităţii 

1. Activitatea didactică şi profesională (A1) 

Tipul activităţilor Categorii şi restricţii Punctaj Identificarea elementului pentru care se acordă punctajul 

1.1. Cărţi şi capitole în carţi de 

specialitate publicate în 

edituri cu prestigiu 

recunoscut în domeniul 
Ştiinţe inginereşti: Inginerie 
civilă și management: 
Inginerie civilă și 
management 

1.1.1. Cărţi / cursuri universitare / capitole   

1.1.2. Cărţi / cursuri universitare / capitole de 
cărți ca editor/coordonator 

  

1.2. Coordonare de programe de studii universitare, organizare şi coordonare 

programe de formare şi dezvoltare continuă și proiecte educaționale (POS, 
Erasmus, Socrates, Leonardo, s.a.) 

  

TOTAL ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞIPROFESIONALĂ(A1) A1 = puncte
1
 

2. Activitatea de cercetare (A2) 

Tipul activităţilor Categorii şi restricţii Punctaj Identificarea elementului pentru care se acordă punctajul
2
 

2.1. Articole în reviste cotate* ISI 

Thomson Reuters și în volume 

indexate ISI Proceedings
3
 

Factorul de impact (FI) al 

revistei este cel din anul 
publicării articolului. 

   

2.2. Articole în reviste și volumele 

unor manifestări științifice 

indexate în alte baze de date 
internaţionale (BDI)

4
 

   

2.3. Proprietate intelectuală, brevete 

de invenţie înregistrate la OSIM 
sau WIPO.

5
 

   

 
1 Se va înscrie suma cu două zecimale obţimută astfel: suma la 1.1. + suma 1.2. + suma 1.3. 
2 La 2.1. şi 2.2., în cazul revistelor se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului, Titlul articolului/studiului, Denumirea Revistei, Numărul Revistei, Paginile la care se găseşte articolul/studiul, Editura-Localitatea, ISSN 
Revistă, Bazele de date în care este indexată Revista, spre exemplu: Ionescu Ion, „Particularităţile activităţilor poliţieneşti”, Revista Studii de Securitate Publică, Nr. 3/2014, pag. 224-232, Editura Sitech Craiova, ISSN 2234-3324, Indexări 

internaţionale: EBSCO, Index Copernicus International, Ceeol, HeinOnline, Ulrich, getCITED, ProQuest. În situaţia în care sunt mai mulţi autori, acestia vor fi înscrişi în ordinea se regăsesc în revistă. 

În cazul manifestărilor ştiinţifice se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului, Titlul articolului/studiului, Denumirea manifestării ştiinţifice, Instituşia organizatoare, Data şi locul, Editura la care a fost publicat volunul 
manifestării ştiinţifice, ISSN volum, Paginile la care se găseşte artivolul/studiul spre exemplu: Ionescu Ion, „Particularităţile activităţilor poliţieneşti”, Sesiunea Ştiinţifică Internaţională „Uniunea Europeană – Spaţiu de libertate, securitate şi 

justiţie”, organizată de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 24 noimbrie 2011, Bucureşti, Editura Sitech Craiova, ISBN: 978-606-11-2011-6, Vol. I, pag. 121-130. 

La 2.3. se vor înscrie în detaliu toate datele de identificarea ale elementului, aşa cum rezultă din documentele de atestare/certificare. 
La 2.4. se vor înscrie denumirea grantului/proiectului, tipul (internaţional sau naţional), calitatea în cadrul acestuia (director responsabil, membru în echipă), precum toate datele de identificarea ale grantului/proiectului. 
3 Punctaj acordat: 25+20 x factorul de impact / nr.autori. Punctajul trebuie să fie explicit pentru fiecare lucrare în parte. 
4 Punctaj acordat: 20/ număr autori Punctajul trebuie să fie explicit pentru fiecare lucrare în parte, spre exemplu: 1x1=1 sau 1x1/2=0,5 sau 1x1/3=0,33. 
5 Punctaj acordat: cotate ISI 50/nr.autori, internaționale necotate ISI 35/nr.autori, naționale 25/nr.autori. 
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2.4. Granturi / proiecte castigate prin 
competiţie

6
 

2.4.1. Director (pentru instituția 
coordonatoare)/ Responsabil 
(pentru instituția parteneră) 

  

2.4.2. Membru în echipa de implementare 
a grantului 

  

2.5. 
Proiecte de cercetare / 
consultanță

7
 

2.5.1. Responsabil de proiecte de 
cercetare/consultanță 

  

TOTAL ACTIVITATEA DECERCETARE(A2) A2= puncte
8
 

3. Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3) 

Tipul activităţilor Categorii şi restricţii Punctaj Identificarea elementului pentru care se acordă punctajul
9
 

3.1. Citări în reviste ISI şi BDI și în volumele 
conferințelor ISI și BDI

10
 

   

3.2. Prezentări invitate în plenul unor manifestări 

științifice naționale și internaționale (keynote- 

speaker) și profesor invitat pentru a susține 

module de curs/prelegeri (exclusiv 
Erasmus)

11
 

   

3.3. Membru în colectivele de redacție sau 

comitete științifice ale revistelor și 

manifestărilor științifice, organizator de 

manifestări științifice, Recenzor pentru 

reviste și manifestări științifice
12

 

   

3.4. Experienţa de management universitar sau de 
cercetare

13
 

   

CRITERII OPŢIONALE 

 
6 Punctaj acordat pentru grant/proiect internaţional: 20 x ani de desfășurare şi 10 x ani de desfășurare membru în echipă. Punctaj acordat pentru grant/proiect naţional: 10 x ani de desfășurare, 5 x ani de desfășurare membru în echipă. 
7 Se înscriu doar cele la care valoarea este de minim 10.000 euro echivalenți. Punctajul acordat: 5/proiect ca responsabil și 2/proiect membru în echipă 
8 Se va înscrie suma cu două zecimale obţinută astfel: 2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. 
9 La 3.1. se vor înscrie în următoarea ordine: Titlul Revistei, Bazele de date în care este indexată, Numărul Revistei, ISSN, Numărul de citări, Paginile la care se regăsesc citările, spre exemplu: Revista de Investigare a Criminalităţii, indexată în 

Bazele de date internaţionale EPSCO şi SSRN, Nr. 1/2012, ISSN: 1844 – 7945, 3 citări, pag. 28, 32. 
La 3.2. se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului/autorilor şi Titlul, Editura, Anul apariţiei şi ISBN-ul lucrării care citează, pagina/paginile la care se găsesc citările, Titlul, Editura, Anul apariţiei şi ISBN-ul lucrării citate 

şi numărul total de citări, spre exemplu: Ioan Dascălu, Cristian-Eduard Ştefan, în lucratea „Procedura dării în urmărire”, Editura Sitech, Craiova, 2008, ISBN 123-763-44, la paginile 52, 53, 56 şi 59 citează lucrarea „Percheziţia judiciară” Editura 
Sitech, Craiova, 2008, Total 8 citări. 

La 3.3. se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului prezentării, Titlul prezentării, Denumirea manifestării ştiinţifice, Instituşia organizatoare, Data şi locul, Editura la care a fost publicat volunul manifestării ştiinţifice, 

ISSN volum, Paginile la care se găseşte prezentarea, spre exemplu: Ionescu Ion, „Aspecte criminologice privind corupţia în administraţia publică”, Conferinţa cu participare internaţională „Guvernanţă, intelligence şi securitate în secolul XXI”, 
organizată de Universitatea Babeş Bolyai, 11 mai 2012, Cluj-Napoca, Editura CA Publishing, Cluj-Napoca, 2014, ISBN: 978-606-8330-25-9,pag..527-533. 

La 3.4. se vor înscrie în următoarea ordine: Calitatea în cadrul Revistei, Titlul Revistei, ISSN, Indexările internaţionale, spre exemplu: Membru în colectivul de redacţie la Revista Studii de securitate publică, ISSN 2284–8592, Indexări BDI: 
EBSCO, Index Copernicus International, Ceeol, HeinOnline, Ulrich, getCITED, ProQuest. 
La 3.5. se vor înscrie în următoarea ordine: numărul anilor de experienţă, calitatea avută şi locul dobândirii, spre exemplu: 12 ani experienţă în învăţământul superior, 2004–prezent cadru didactic (asistent, lector, conferenţiar) la Academia de 
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Drept/Poliţie/Pompieri. 
10 Punctaj acordat: 10 (FI)/nr.autori art. citat ISI; 2,5/nr.autori art.volume manifestări cotate ISI; 2/nr.autori ar.BDI; 1/nr.autori art.volume manifestării BDI. 
11 Punctaj acordat: 10 pentru internaționale și 5 pentru naționale 
12 Punctaj acordat: 10 pentru ISI, 6 pentru BDI și 3 pentru naționale și internaționale neindexate 
13 Punctaj acordat: 5 x nr.ani (rector, decan, prodecan, director departament, director școală doctorală), 2 x nr.ani (membru în organisme de conducere – senat, consiliu facultate, cons. departament, cons. administrativ). 
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3.5 Premii   3.5.1 Academia Română 10 
 3.5.2 ASM, AOSR şi CNCS 8 
 3.5.3 premii internaţionale 15 
 3.5.4 premii naţionale în domeniu 5 

TOTAL RECUNOAŞTEREA ŞI IMPACTULACTIVITĂŢII(A3) A3= puncte
14

 

 

Situaţia îndeplinirii restricţiilor prevăzute 
 

Nr. 

ctr. 

 
Denumirea 

 

Restricţia pentru 

conferenţiar 

 
Activitatea candidatului

15
 

Situaţia 

îndeplinirii 

restricţiei
16

 

1. 1.1.1. Cărţi/capitole în calitate de autor minim 1   

2. 1.1.2. Cursuri universitare, suport de curs, manuale didactice, tratate, monografii, 
legislaţie adnotată, îndrumare 

minimum 1   

3. 2.1 Articole in reviste cu FI>0,5 minim 5 dintre care 
minim 2 în reviste cu 

FI>0,5 

  

4. 2.2 Articole în reviste și volumele unor manifestări științifice indexate în alte baze de 

date internaționale 

minim 8   

5. 2.4.1 Granturi / proiecte câștigate prin competiție minim 1   

6. 3.1. Citări în reviste ISI și BDI în volumele conferințelor ISI și BDI minim 8   

7. 3.3.1. Membru în colective de redacție sau recenzor pentru reviste cotate ISI minim 2 colective de 
redacție 
minim 8 recenzii 

  

 

Situaţia îndeplinirii condiţiilor minimale 

Nr. 

crt. 

 

Domeniul de activitate 

 

Condiţii conferenţiar 

 

Punctaj realizat
17

 

Situaţia 

îndeplinirii 

condiţiei
18

 

1 Activitatea didactică/profesională (A1) minimum 40 puncte   

2 Activitatea de cercetare (A2) minimum 180 puncte   

3 Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3) minimum 30 puncte   

TOTAL Minim 250 puncte 
  

 
 

14 Se va înscrie suma cu două zecimale obţimută astfel: 3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5. + 3.6. 
15 Trebuie să fie cel puţin egală cu prevederile restricţiei. 
16 Se consemnează ÎNDEPLINITĂ sau NEÎNDEPLINITĂ 
17 Se consemnează punctajul total obţinut la criteriile A1, A2, A3 şi TOTAL.. 
18 Se consemnează ÎNDEPLINITĂ sau NEÎNDEPLINITĂ 
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Notă : 

*)bazele de date internaționale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste și în volumele unor manifestări științifice, cu excepția articolelor 

publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan științific internaționale precum (nelimitativ) : Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, EBSCO, 

PROQUEST, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering, Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Google Scholar. 

 
 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi obligatorii 

de prezentare la concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor prezentate în 

prezenta fişă de verificare. 

 

 

 

 

 

Data:…………… Semnătura:…………… 
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 ANEXA nr. 3.14: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru 

conferenţiar universitar Istorie şi studii culturale: 

 

 

                         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 

   
 

 

Concurs pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar 

Facultatea de Arhivistică 

Departamentul...... 

Poziţia …...., Disciplinele … 

Domeniul Istorie şi studii 

culturale 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 

Nume şi prenume candidat: … 
 

 Studiile universitare delicenţă/masterat 
 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ superior 

şi facultatea absolvită 
Domeniul Perioada 

Titlul 

acordat 

1.     

2.     

3.     

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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A. Studiile universitare de doctorat 
 

Nr. 

crt. 
Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 

Titlul 

ştiinţific acordat 

1.     

2.     

 

B. Îndeplinirea standardelor minimale ale Academiei de Poliţie “Alexandru IoanCuza” 
 

Se acordă următoarele punctaje, pe activitate: 

 

 Categoria Indicatorul Denumirea indicatorului Punctaj 

 
CDI I1 Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură din 

străinătate 

100/n 

 

CDI I2 Coordonare de volum colectiv publicat la o editură din 

străinătate; traducere și îngrijire de text-sursă istorică publicată 

ca volum distinct la o editură din străinătate 

45/n 

 

CDI I3 Studii publicate în volume colective la edituri din străinătate; 

articole publicate în reviste din străinătate incluse în bazele de 

date recunoscute 

40/n 

 
CDI I4 Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură 

clasificată CNCS (lista A sau B) 

85/n 

 

CDI I5 Antologie/crestomaţie de texte; traducerea unei cărţi de 

specialitate; coordonare de volum colectiv la o editură 

clasificată CNCS (lista A sau B). 

 

35/n 

 

CDI I6 Carte cu caracter de monografie şi sinteză istorică, publicată la 

o editură din România, inclusă în cel puţin 15 biblioteci 

universitare sau ale unor foruri academice de profil.  

50/n 

 
CDI I7 Ediţie critică la o operă fundamentală, cu n editori. 40/n 
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CDI I8 Ediţie critică de documente (realizată prin recurgere la epigrafie 

sau paleografie. 

40 (pentru fiecare 

editor)  

 

 

 

CDI I9 Antologie/crestomaţie de texte; Ediție de documente cu studiu 

introductiv; traducerea unei cărţi de specialitate; coordonare de 

volum colectiv - inclusă în cel puţin 15 biblioteci universitare 

sau ale unor foruri academice de profil. 

25/n 

 

CDI I10 Studii în reviste din România incluse în bazele de date 

recunoscute sau clasificate CNCS ( categoriile A sau B), ori 

publicate în volume colective la edituri clasificate CNCS, 

categoriile A sau B. 

35/n 

 
CDI I11 Studii în reviste ştiinţifice peer review, în volume de studii cu 

referenţi ştiinţifici. 

18/n 

 

DID I12 Raport de cercetare arheologică publicat în Cronica Cercetărilor 

Arheologice din România sau în reviste de specialitate. 

Campanie etnografică de teren finalizată cu raport prezentat 

într-un for științific de specialitate și publicat. 

Realiyarea unei expoyiții, având texte istorice explicative, 

editate în broșură sau documentate prin alte materiale 

informatice 

15/n 

 DID I 13 Recenzie ştiinţifică într-o revistă academică. 5 

 

RIA I 14 Lucrare cu caracter de manual universitar sau tratat 40/n 

 
RIA I 15 Iniţierea/coordonarea unui program de studii universitare. 10 

 

RIA I 16 Conferinţă personală ca invitat într-o instituţie universitară sau 

de cercetare internaţională; keynote speaker la o conferinţă 

internaţională. Calitatea de visiting professor. 

15 

 

RIA I 17 Comunicare la o conferinţă internaţională cu sistem de selecţie 

sau peer review; membru al colegiului de redacție al unor 

reviste de specialitate indexate în bazele de date internaţionale 

recunoscute sau reviste indexate CNCS A şi B; referent ştiinţific 

al unor edituri internaţionael sau al unei edituri clasificate 

CNCS A şi B; premii şi distincţii academice naţionale sau 

10/n 
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internaţionale. 

 
RIA I 18 Comunicare la o conferinţă organizată de un centru de cercetare 

sau de o societate academică din România şi Rep. Moldova. 

3/n 

 
RIA I 19 Organizator al unor conferinţe sau paneluri la conferinţe 

internaţionale (inclusiv în România) 

7 

 
RIA I 20 

 

Organizator al unor conferinţe naţionale cu sistem de selecţie 

sau peer review. 

2 

 

RIA I 21 Coordonator într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută 

prin competiţie publică naţională sau internaţională (exclus 

POSDRU). 

NAT/INT 

15/20 

 

RIA I 22 Membru într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută prin 

competiţie publică naţională sau internaţională (exclus 

POSDRU). 

NAT/INT 

5/10 

 

RIA I 23 Realizarea unui Hirsch index de minim 3 pe platforma Google 

Academic (sau atașarea unei liste de cel puțin 70 citări în lucrări 

de specialitate, exclus autocitările) 

20 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 
Criteriu 

Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj 

(pe criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

Sectiunea 1         

I1 Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură din străinătate 100/n    

I2 Coordonare de volum colectiv publicat la o editură din străinătate; 

traducere și îngrijire de text-sursă istorică publicată ca volum distinct la o 

editură din străinătate 

45/n    

I3 Studii publicate în volume colective la edituri din străinătate; articole 

publicate în reviste din străinătate incluse în bazele de date recunoscute 

40/n    

 PUNCTAJ SECŢIUNEA 1 (minim 60)    Îndeplinit/neîndeplinit 
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Sectiunea 2      

I4 Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură clasificată CNCS 

(lista A sau B) 

85/n    

I10 Studii în reviste din România incluse în bazele de date recunoscute sau 

clasificate CNCS ( categoriile A sau B), ori publicate în volume colective 

la edituri clasificate CNCS, categoriile A sau B. 

35/n    

I11 Studii în reviste ştiinţifice peer review, în volume de studii cu referenţi 

ştiinţifici. 

18/n    

 PUNCTAJ SECŢIUNEA 2 (minim 500)    Îndeplinit/neîndeplinit 

Sectiunea 3      

I 16 Conferinţă personală ca invitat într-o instituţie universitară sau de 

cercetare internaţională; keynote speaker la o conferinţă internaţională. 

Calitatea de visiting professor. 

15    

I 17 Comunicare la o conferinţă internaţională cu sistem de selecţie sau peer 

review; membru al colegiului de redacție al unor reviste de specialitate 

indexate în bazele de date internaţionale recunoscute sau reviste indexate 

CNCS A şi B; referent ştiinţific al unor edituri internaţionael sau al unei 

edituri clasificate CNCS A şi B; premii şi distincţii academice naţionale 

sau internaţionale. 

10/n    

I 18 Comunicare la o conferinţă organizată de un centru de cercetare sau de o 

societate academică din România şi Rep. Moldova. 

3/n    

I 19 Organizator al unor conferinţe sau paneluri la conferinţe internaţionale 

(inclusiv în România) 

7    

I 20 

 

Organizator al unor conferinţe naţionale cu sistem de selecţie sau peer 

review. 

2    

I 21 Coordonator într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută prin 

competiţie publică naţională sau internaţională (exclus POSDRU). 

NAT/INT 

15/20 

   

I 22 Membru într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută prin competiţie 

publică naţională sau internaţională (exclus POSDRU). 

NAT/INT 

5/10 

   

I 23 Realizarea unui Hirsch index de minim 3 pe platforma Google Academic 

(sau atașarea unei liste de cel puțin 70 citări în lucrări de specialitate, 

exclus autocitările) 

20    

 PUNCTAJ SECŢIUNEA 3 (minim 100)    Îndeplinit/neîndeplinit 

 
PUNCTAJ TOTAL : SECŢIUNEA 1+SECŢIUNEA 

2+SECŢIUNEA 3(minim 100 puncte) 

1600 
  Îndeplinit/neîndeplinit 
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3. Standarde minimale 

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ: 

 

 Criteriul Denumirea criteriului 
Standardul pentru 

conferenţiar universitar 

 
C2 - CDI Suma punctajelor pentru 

indicatorii I1-I3 

60 

 
C3 - CDI 

 

Suma punctajelor pentru 

indicatorii I4 și I10 - I 11 

500 

 
C4 - RIA Suma punctajelor pentru 

indicatorii I 16-I23  

100 

 
C5 – 

CDI,DID, 

RIA 

Punctajul total pentru indicatorii 

I1- I23 
1000 

 
 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi 

obligatorii de prezentare la concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor 

prezentate în prezenta fişă de verificare. 

 
 

Data:…………… Semnătura: ………
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  ANEXA nr. 3.15: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru 

conferențiar  universitar Filologie: 
 

 

 
 

 
 

Concurs pentru ocuparea postului de conferențiar universitar 

Facultatea … 

Departamentul 

străină 

Poziţia …,  

Disciplinele … 

Domeniul Filologie 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

 

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 

 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 
 

Nume şi prenume candidat: … 

B. Studiile universitare de licenţă/masterat 
 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ superior 

şi facultatea absolvită 
Domeniul Perioada 

Titlul 

acordat 

1.     

2.     

3.     

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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C. Studiile universitare de doctorat 
 

Nr. 

crt. 
Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 

Titlul 

ştiinţific acordat 

1.     

2.     

 
D. Îndeplinirea standardelor minimale ale Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” 

 

Nr. 

crt. 

 
Criteriu 

Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj 

(pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii standardului 

I. Activitatea didactică şi profesională (A1)  

 

 

 
1. 

 
 

Carte
1
 de autor unic sau coautor (monografie, sinteză, studiu 

lingvistic, studiu filologic, dicţionar ştiinţific), publicată la o 

editură acreditată 

 

 

20p pt. autor 

10p pt. coautor 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul lucrării, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul): 

a. 
b. 

 

2. 

Ediţie critică filologică (text vechi, documente, traducerea şi 

editarea critică a unui text scris într-o limbă veche), publicată la 
o editură acreditată 

20p pt. autor 

10p pt. coautor 

  t 

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul): 

a. 
b. 
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3. 

Editarea unei opere ştiinţifice sau literare; traducerea şi dotarea 

cu aparat critic (note şi/sau comentarii) a unei opere ştiinţifice 
(publicată la o editură acreditată) 

10p pt. autor 

5p pt. coautor 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul): 

a. 
b. 

4. 
Coautor la lucrări fundamentale sau de referinţă (dicţionare, 
atlase, enciclopedii, tratate) 

10p/70pag. 
   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul): 

a. 
b. 

 

5. 

Colaborator la lucrări internaţionale constituind elemente ale 

unor serii ştiinţifice fundamentale publicate la edituri străine de 
prestigiu 

10p pt. autor 

5p pt. coautor 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul): 

a. 
b. 

6. Conducător de doctorat 5p    

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (titlul tezei/doctorand): 

a. 
b. 

 

7. 1.3.1. Curs sau manual universitar 
6p pt. autor 

3p pt. coautor 
   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul): 

a. 
b. 

 

PUNCTAJ - A1 Activitatea didactică şi profesională (minimum 50 puncte)   Îndeplinit/neîndeplinit 

II. Activitatea de cercetare (A2)  

 

8. 

Articole, studii, comunicări, recenzii în: reviste indexate în 

bazele de date internaţionale, reviste clasificate de CNCS ca A 
sau B, volume ale unor conferinţe sau congrese internaţionale 

10p pt. autor 

5p pt. coautor 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul): 

a. 
b. 
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9. 

Articole, studii, comunicări, recenzii în: Analele /Buletinele/ 

Anuarele ştiinţifice ale universităţilor, Academiei Române, 

volume colective, omagiale, in memoriam, reviste clasificate C; 

reviste ştiinţifice necotate 

 

6p pt. autor 

3p pt. coautor 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul): 

a. 
b. 

 

 
10. 

Comunicări la zilele universităţilor, colocvii, simpozioane, 

conferinţe, mese rotunde, ateliere ştiinţifice, organizate în cadru 

instituţional de către universităţi, Academia Română, institutele 

de cercetare ale Academiei Române 

 
5p 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire lucrare prezentată şi eveniment): 

a. 
b. 

 

11. Recenzii ştiinţifice publicate în reviste de specialitate 2p    

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire lucrare): 

a. 
b. 

 

12. 
Studii, eseuri, articole pe teme literare publicate în reviste de 
specialitate, necotate CNCS, cu ISSN 

1p 
   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul): 

a. 
b. 

 

 
 

13. 

Editarea de volume decurgând din lucrări ale unor simpozioane, 

colocvii, conferinţe, congrese, work-shopuri pe teme ştiinţifice 

sau de formare a doctoranzilor, organizate în cadru instituţional 

de către universităţi, Academia Română, institutele Academiei 
Române 

 
Coordonator 7p 

Coeditor 5p 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire volum, editura, an, ISBN): 

a. 
b. 

 

14. 
Referent ştiinţific la edituri sau reviste din ţară sau din 
străinătate, acreditate 

1p 
   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire editura, revista): 

a. 
b. 

 



Pagina 95 din 131 
 

 

 
 

 

15. 

Membru în colectivul de redacţie al unei reviste de specialitate 

din ţară sau din străinătate, acreditate, cu peer review şi editing 
process 

 

2p 
   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire revista, editura, an, ISBN): 

a. 
b 

 

16. 
Organizarea de manifestări ştiinţifice: Colocvii, simpozioane, 
conferinţe sau congrese 

5p 
   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire eveniment): 

a. 
b 

 

17. 
Granturi ştiinţifice Obţinute prin competiţie, pe baza unui 

proiect de cercetare 

5p director 

2p membru 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Datele de identificare ale grantului): 

a. 
b 

 

PUNCTAJ - A2 Activitatea de cercetare (minimum 120 puncte)   Îndeplinit/neîndeplinit 

III. Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)  

18. 
Traduceri: Operă ştiinţifică sau beletristică dintr-o limbă 
modernă 

2p autor 
1p coautor 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul): 

a. 
b. 

 

 
19. 

Citare, menţiune bibliografică, cronică, recenzare cu excepţia 

autocitărilor. Lucrările în care se face citarea trebuie să aibă 

ISBN sau ISSN. Pe parcursul unui capitol sau studiu se 
punctează o singură citare 

 
2p citare 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Denumire lucrare/autor, editura/anul publicării, indexări, nr.pg. la care este citarea): 

a. 
b. 

 

20. 
Citare, menţiune bibliografică, cronică, recenzare: Cronică sau 
recenzare 

1p 
   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Denumire lucrare/autor, editura/anul publicării, indexări, nr.pg. la care este citarea): 

a. 
b. 

 



Pagina 96 din 131 
 

 

 

 
 

 

21. 

Premii şi distincţii academice oferite de universităţi, institute de 

cercetare, academii, USR, asociaţii profesionale de nivel 
naţional 

 

2p 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Denumire distincţie, denumire instituţie care acordă distincţia, anul): 

a. 
b. 

 

22. Keynote speaker la colocvii, simpozioane, conferinţe, congrese 
1p    

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Denumirea conferinţei, anul: 

a. 
b. 

 

23. Stagii în străinătate: Visiting professor 3p    

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Datele de identificare ale stagiului): 

a. 
b. 

 

24. 
Stagii în străinătate: Stagiu postdoctoral (exclusiv Erasmus - 
staff mobility) 

2p 
   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Datele de identificare ale stagiului): 

a. 
b. 

 

 

 

 
25. 

Prezenţa în baze de date din ţară şi străinătate: ProQuest 

Central, Ebsco, SpringerLink e-journals, Wilez Online Librarz, 

Cambridge, CEEOL, JSTOR, Oxford Journals, Ulrichs, ISSN, 

ERIH, KVK, worldcat.org, bibliomadrid.org, libfl.ru, 

wolfram.schneider.org, ceecs.net, regestaimperii.adwmainz.de, 

lib.washington.edu, jenopc4.thulb.unijena.de şi altele, în 

cataloagele B.C.U. Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, B.A.R. şi în 
cele ale bibliotecilor din străinătate 

 

 

 
2p de fiecare prezenţă 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire bază date, adresa web): 

a. 
b. 
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26. 

Prezenţa într-o comisie de susţinere a tezei de doctorat sau într- 

o comisie de concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice sau 
în cercetare 

 

2p 
   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Comisia/denumirea cativităţii evaluate de comisie): 

a. 
b. 

 

PUNCTAJ – A3 Recunoaşterea şi impactul activităţii (minimum 10 puncte)   Îndeplinit/neîndeplinit 

PUNCTAJ TOTAL: minimum 180 puncte   Îndeplinit/neîndeplinit 

 

 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi 

obligatorii de prezentare la concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor 

prezentate în prezenta fişă de verificare. 

 
 

Data: …………… Semnătura: …………… 

 

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire publicaţie candidat/publicaţie unde se regăseşte citarea / pag.): 
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 ANEXA nr. 3.16: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru 

profesor universitar Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică: 
 

 

                         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 

   

 

Concurs pentru ocuparea postului de profesor universitar 

Facultatea … Departamentul … 

Poziţia …, Disciplinele … 

Domeniul Ştiinţe militare,informaţii şi ordine publică 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

 
 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 
 

 

Nume şi prenume candidat: … 

Secţiunea A - Studiile universitare de licenţă/masterat 
 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ superior 

şi facultatea absolvită 
Domeniul Perioada 

Titlul 

acordat 

1.     

2.     

3.     

 
Secţiunea B - Studiile universitare de doctorat 

 

Nr. 

crt. 
Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 

Titlul 
ştiinţific acordat 

1.     

2.     

 

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro


Pagina 99 din 131  

Secţiunea C – Îndeplinirea standardelor minimale ale universităţii 
 

1. Activitatea didactică şi profesională (A1) 

Tipul activităţilor Categorii şi restricţii Punctaj Identificarea elementului pentru care se acordă punctajul
1
 

1.1. Cărţi şi capitole în carţi de 

specialitate publicate în 

edituri cu prestigiu 

recunoscut în domeniul 

Ştiinţe militare, informaţii 

şi ordine publică
2
 

1.1.1. Cărţi / capitole în calitate de 
Autor 

  

1.1.2. Cărţi / capitole în calitate de 
coautor sau capitole 

  

1.2. Material didactic/ Lucrări 
didactice

3
al căror conținut 

1.2.1. Tratate, monografii publicateîn 
edituri cu prestigiuinternațional 

  

 este relevant pentru  sau cu prestigiu recunoscut în 
 domeniul Științe militare,  domeniul Științe militare, 
 informații și ordine  informații și ordine publică 
 publică, după obținerea  Cursuri universitare, manual 
 titlului de doctor  didactice, tratate, monografii, 
   legislaţie adnotată, îndrumare 
   publicate în edituri cu prestigiu 
   internaţional sau cu prestigiu 
   recunoscut în domeniul Ştiinţe 
   militare, informaţii şi ordine 
   Publică 
  1.2.2. Studii de specialitate, scenarii,   

   exerciţii şi aplicaţii 

1.3. Coordonare de programe de studii universitare, organizare şi coordonare 
programe de formare şi dezvoltare continuă

4
 

  

1.4. Proiecte educaţionale şi de formare continuă
5
   

  
TOTAL ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI PROFESIONALĂ A1= puncte

6
 

 

 

 
1 

La 1.1. şi 1.2. se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului, Titlul lucrării, Editura, Localitatea, Anul apariţiei, ISBN, Numărul de pagini, spre exemplu: Ionescu Ion, „Tactică poliţienească”, Editura Sitech, Craiova, 2009, ISBN 898-733-44-2, 286 pagini. În 

situaţia în care sunt mai mulţi autori, acestia vor fi înscrişi în ordinea descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României, iar în lipsa acestei descrieri, în ordinea în care se regăsesc pe lucrare. 

La 1.3. se va înscrie tipul şi denumirea programului, instituţia organizatoare, perioada de coordonare, spre exemplu: Programul de Masterat „Ştiinţe poliţieneşti”, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 2009-2014. 

La 1.4 se va înscrie calitatea în cdrul proiectului(director, responsabil membru), titlul proiectului, instituţia organizatoare, perioada de derulare, spre exemplu: Responsabil, Proiectul educaţional „Combaterea consumului de droguri”, Academia  de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în 

parteneriat cu Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate,2011-2012. 
2 

Pentru lucările internaţionale se acordă 15, iar pentru cele naţionale se acordă 10, petru ficare lucrare în parte. Punctajul unei lucrări se împarte obligatoriu la numărul de autori, iar punctajul astfel obţinut se împarte la 2 în situaţia în care lucrarea reprezintă ediţia a II-a, însă numai 

dacă este vorba de o ediţie revizuită, adăugită şi completată. Punctajul trebuie să fie explicit pentru fiecare lucrare în parte, spre exemplu: 1x10=10 sau 1x10/2=5 sau 1x10/4/2=1,25. 
3 

Pentru lucările internaţionale se acordă 5, iar pentru cele naţionale se acordă tot 5, petru ficare lucrare în parte. Punctajul unei lucrări se împarte obligatoriu la numărul de autori, iar punctajul astfel obţinut se împarte la 2 în situaţia în care lucrarea reprezintă ediţia a II-a, însă numai 

dacă este vorba de o ediţie revizuită, adăugită şi completată. Punctajul trebuie să fie explicit pentru fiecare lucrare în parte, spre exemplu: 1x5=5 sau 1x5/2=2,5 sau 1x5/4/2=0,62. 
4 

Punctaj acordat: 2 pentru fiecare program. 
5 

Punctaj acordat pentru fiecare proiect: 3 pentru director, 2 pentru responsabil, 1 pentru membru. 
6 

Se va înscrie suma cu două zecimale obţimută astfel: suma la 1.1. + suma 1.2. + suma 1.3. + suma 1.4. 
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2. Activitatea de cercetare (A2) 

Tipul activităţilor Categorii şi restricţii Punctaj Identificarea elementului pentru care se acordă punctajul
7
 

2.1. Articole al căror conținut este 
relevant în domeniul fundamental 

Științe militare, informații și ordine 

publică și care sunt publicate în 

reviste cotate ISI Thomson Reuters 

sau în volumele unor manifestări 

ştiinţifice, indexate ISI proceedings
8
 

   

2.2. Articole / studii/rapoarte de 
cercetare al căror conținut este 

relevant în domeniul fundamental 

Științe militare, informații și ordine 

publică și care sunt publicate în 

reviste cu prestigiu recunoscut sau 

în buletine științifice/volumele unor 

manifestări ştiinţifice, în domeniul 

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine 

publică sau indexate în baze de date 

internaţionale
9
 

   

2.3. Proprietate intelectuală, brevete de 
invenţie şi inovaţie etc.

10
 

   

2.4. Granturi / proiecte prin competiţie
11

 2.4.1. Director/ 
Responsabil 

  

2.4.2. Membru în 
echipă 

  

TOTAL ACTIVITATEADECERCETARE A2 = puncte
12

 

 
 

7 
La 2.1. şi 2.2., în cazul revistelor se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului, Titlul articolului/studiului, Denumirea Revistei, Numărul Revistei, Paginile la care se găseşte artivolul/studiul, Editura-Localitatea, ISSN Revistă, Bazele de date în care este 

indexată Revista, spre exemplu: Ionescu Ion, „Particularităţile activităţilor poliţieneşti”, Revista Studii de Securitate Publică, Nr. 3/2014, pag. 224-232, Editura Sitech Craiova, ISSN 2234-3324, Indexări internaţionale: EBSCO, Index Copernicus International, Ceeol, HeinOnline, 

Ulrich, getCITED, ProQuest. În situaţia în care sunt mai mulţi autori, acestia vor fi înscrişi în ordinea se regăsesc în revistă. 

În cazul manifestărilor ştiinţifice se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului, Titlul articolului/studiului, Denumirea manifestării ştiinţifice, Instituşia organizatoare, Data şi locul, Editura la care a fost publicat volunul manifestării ştiinţifice, ISSN volum, 

Paginile la care se găseşte artivolul/studiul spre exemplu: Ionescu Ion, „Particularităţile activităţilor poliţieneşti”, Sesiunea Ştiinţifică Internaţională „Uniunea Europeană – Spaţiu de libertate, securitate şi justiţie”, organizată de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 24 noimbrie 

2011, Bucureşti, Editura Sitech Craiova, ISBN: 978-606-11-2011-6, Vol. I, pag. 121-130. 

La 2.3. se vor înscrie în detaliu toate datele de identificarea ale elementului, aşa cum rezultă din documentele de atestare/certificare. 

La 2.4. se vor înscrie denumirea grantului/proiectului, tipul (internaţional sau naţional), calitatea în cadrul acestuia (director responsabil, membru în echipă), precum toate datele de identificarea ale grantului/proiectului. 
8 

Punctaj acordat: 10 pentru fiecare articol. Punctajul unui articol se împarte obligatoriu la numărul de autori. Punctajul trebuie să fie explicit pentru fiecare lucrare în parte, spre exemplu: 1x10=10 sau 1x10/2=5. 
9 

Punctaj acordat: 1 pentru fiecare articol. Punctajul unui articol se împarte obligatoriu la numărul de autori. Punctajul trebuie să fie explicit pentru fiecare lucrare în parte, spre exemplu: 1x1=1 sau 1x1/2=0,5 sau 1x1/3=0,33. 
10 

Punctaj acordat: 10/internaţional şi 5/naţional. 
11 

Punctaj acordat pentru grant/proiect internaţional: 15 director, 10 responsabil şi 5 membru în echipă. Punctaj acordat pentru grant/proiect naţional: 10 director, 5 responsabil şi 3 membru în echipă. 
12 

Se va înscrie suma cu două zecimale obţimută astfel: 2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. 
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3. Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3) 

Tipul activităţilor 
Categorii şi 

restricţii 
Punctaj Identificarea elementului pentru care se acordă punctajul

13
 

3.1. Citări în reviste ISI şi BDI
14

    

3.2. Citări ale publicaţiilor candidatului în 

cărţi, capitole de cărţi sau volume, 

publicate la edituri cu prestigiu ştiinţific 

recunoscut în domeniul Ştiinţe militare, 

informaţii şi ordine publică
15

 

   

3.3. Prezentări / invitate în plenul unor 

manifestări ştiinţifice internaţionale şi 

naţionale cu participare internaţională sau 

Profesor invitat (exclusiv ERASMUS)
16

 

   

3.4. Membru în colectivele de redacţie sau 

comitete ştiinţifice ale revistelor cu 

prestigiu ştiinţific recunoscut în domeniul 

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine 

publică şi al manifestărilor ştiinţifice. 

Organizator de manifestări 

științifice/recenzor pentru reviste şi 

manifestări ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale indexate ISI sau indexate la 

o bază internaţională recunoscută
17

 

   

3.5. Experienţa de management, analiză şi 
evaluare în cercetare şi / sau învaţământ

18
 

   

Criterii opţionale 

3.6 Premii   3.6.1 Academia Română 10 
 3.6.2 ASM, AOSR şi CNCS 8 
 3.6.3 premii internaţionale 15 

13 
La 3.1. se vor înscrie în următoarea ordine: Titlul Revistei, Bazele de date în care este indexată, Numărul Revistei, ISSN, Numărul de citări, Paginile la care se regăsesc citările, spre exemplu: Revista de Investigare a Criminalităţii, indexată în 

Bazele de date internaţionale EPSCO şi SSRN, Nr. 1/2012, ISSN: 1844 – 7945, 3 citări, pag. 28, 32. 

La 3.2. se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului/autorilor şi Titlul, Editura, Anul apariţiei şi ISBN-ul lucrării care citează, pagina/paginile la care se găsesc citările, Titlul, Editura, Anul apariţiei şi ISBN-ul lucrării citate şi numărul total de citări, spre 

exemplu: Ioan Dascălu, Cristian-Eduard Ştefan, în lucratea „Procedura dării în urmărire”, Editura Sitech, Craiova, 2008, ISBN 123-763-44, la paginile 52, 53, 56 şi 59 citează lucrarea „Percheziţia judiciară” Editura Sitech, Craiova, 2008, Total 8 citări.  

La 3.3. se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului prezentării, Titlul prezentării, Denumirea manifestării ştiinţifice, Instituşia organizatoare, Data şi locul, Editura la care a fost publicat volunul manifestării ştiinţifice, ISSN volum, Paginile la care se găseşte 

prezentarea, spre exemplu: Ionescu Ion, „Aspecte criminologice privind corupţia în administraţia publică”, Conferinţa cu participare internaţională „Guvernanţă, intelligence şi securitate în secolul XXI”, organizată de Universitatea Babeş Bolyai, 11 mai 2012, Cluj-Napoca, Editura 

CA Publishing, Cluj-Napoca, 2014, ISBN: 978-606-8330-25-9,pag..527-533. 

La 3.4. se vor înscrie în următoarea ordine: Calitatea în cadrul Revistei, Titlul Revistei, ISSN, Indexările internaţionale, spre exemplu: Membru în colectivul de redacţie la Revista Studii de securitate publică, ISSN 2284–8592, Indexări BDI: 

EBSCO, Index Copernicus International, Ceeol, HeinOnline, Ulrich, getCITED, ProQuest. 

La 3.5. se vor înscrie în următoarea ordine: numărul anilor de experienţă, calitatea avută şi locul dobândirii, spre exemplu: 12 ani experienţă în învăţământul superior, 2004–prezent cadru didactic (asistent, lector, conferenţiar) la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – 

Facultatea de Drept/Poliţie. 
14 

Punctaj acordat: 2/citare în reviste ISI şi 1/citare în reviste BDI. 
15 

Punctaj acordat: 0,3/citare. 
16 

Punctaj acordat: 10/prezentare la manifestările ştiinţifice internaţionale şi 6/prezentare la manifestările ştiinţifice naţionale. Punctajul unei prezentări se împarte obligatoriu la numărul de autori. Punctajul trebuie să fie explicit pentru fiecare  

lucrare în parte, spre exemplu: 1x6=6 sau 1x6/2=3. 
17 

Punctaj acordat: 10/membru reviste ISI şi 6/membru reviste BDI. 
18 

Punctaj acordat: 2/an pentru conducere şi 2/an pentru membru. 
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    3.6.4 premii naţionale în domeniu 5 

3.7 Membru în academii, organizaţii, asociaţii 

profesionale de prestigiu, naţionale şi 

internaţionale, apartenenţă la organizaţii 

din domeniul educaţiei şi cercetării 

  3.7.1 Academia Română 10 
 3.7.2 ASM, AOSR şi academii de ramură  8 

 3.7.3 Conducere asociaţii profesionale internaţionale 8 

naţionale 6 

 3.7.4 Asociaţii profesionale internaţionale 6 

naţionale 4 

 3.7.5 Organizaţii în domeniul educaţiei şi cercetării conducere 6 

membru 4 

TOTAL RECUNOAŞTEREA ŞIIMPACTULACTIVITĂŢII A3= puncte
19

 

 

 

 

 

Situaţia îndeplinirii restricţiilor prevăzute la pct. 1.1.1., pct. 1.2.1. şi pct.1.2.2. 
 

Nr. 

ctr. 

 
Denumirea 

 

Restricţia pentru 

profesor 

Activitatea 

candidatului
20

 

Situaţia 

îndeplinirii 

restricţiei
21

 

1 1.1.1. Cărţi în calitate de autor minim 4 cărți, din care 3 
unic autor 

  

2 1.2.1. Cursuri universitare, manuale didactice, tratate, monografii, legislaţie adnotată, 

îndrumare publicate în edituri cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu 
recunoscut în domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică 

minimum 3 ca prim-autor   

3 1.2.2. Studii de specialitate, scenarii, exerciţii şi aplicaţii minimum 2 ca prim-autor   

 

Situaţia îndeplinirii condiţiilor minimale 

Nr. 

crt. 

 

Domeniul de activitate 
Condiții 

profesor 

 

Punctaj realizat
22

 

Situaţia 

îndeplinirii 

condiţiei
23

 

1 Activitatea didactică/profesională (A1) 
Minimum 60 puncte 

  

2 Activitatea de cercetare (A2) Minimum 
30 puncte 

  

3 Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)  

Minimum 10 puncte 

  

TOTAL 100 puncte 100 
Puncte 

 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi obligatorii de prezentare la 
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concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor prezentate în prezenta fişă de verificare. 

 

Data:…………… Semnătura:…………… 
 
 

19 
Se va înscrie suma cu două zecimale obţimută astfel: 3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5. + 3.6. + 3.7. 

20 
Trebuie să fie cel puţin egală cu prevederile restricţiei. 

21 
Se consemnează ÎNDEPLINITĂ sau NEÎNDEPLINITĂ 

22 
Se consemnează punctajul total obţinut la criteriile A1, A2, A3 şi TOTAL.. 

23 
Se consemnează ÎNDEPLINITĂ sau NEÎNDEPLINITĂ 
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 ANEXA nr. 3.17: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru 

profesor universitar Ştiinţe juridice: 
 

 

                         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 

   

Concurs pentru ocuparea postului de profesor universitar Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative Departamentul … 

Poziţia …, Disciplinele … 

 Domeniul Ştiinţe juridice 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 
 

 

s 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 
 

 

Nume şi prenume candidat: … 

 

A. Studiile universitare de licenţă/masterat 

 
Nr
crt 

Instituţia de învăţământ superior şi 
facultatea absolvită Domeniul Perioada 

Titlul acordat 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

 

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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B. Studiile universitare de doctorat 

 
Nr 
crt Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 

Titlul ştiinţific acordat 

1.     

2.     

 

C. Îndeplinirea standardelor minimale ale Academiei de Poliţie “Alexandru IoanCuza” 

 

Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj 

(pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

Secţiunea 1 

 

 

 

1. 

Tratate 10    

 

 

Îndeplinit/neîndeplinit 

Monografii 8   

 Cursuri universitare 
7   

Practică și/sau Legislație comentată 

 
5   

Traduceri de cărți 5   

Îndrumare practice 
2   

Cărți din categoriile de mai sus, publicate la alte edituri din străinătate cu peerreview internațional sau la edituri din România acreditate de 

Consiliul Național al Cercetării Științifice (categoria B)  primesc 1/2 din punctajele de mai sus, pe carte 

 

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori,titlul lucrării, locul publicării,editura,an,ISBN,URL 

dacă este cazul):  

a. 
b. 
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Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj 

(pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

 

2. 
Articole/Studii care prezintă contribuții in extenso, 

publicate în reviste științifice de prestigiu în domeniul 

științelor juridice* 

 1 pe 

articol/studiu 
 
 
 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul volumului, locul publicării, editura, an, 

ISBN, URL – dacă este cazul):  

a. 
b. 

 

3. 

*Publicare în reviste străine într-o limbă de largă 
circulație internațională 3 

(pe articol/studiu) 

  Îndeplinit/neîndeplinit 

elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul volumului, locul publicării, editura, an, 

ISBN, URL – dacă este cazul): a. 
b. 

 

3. 
Capitole de carte, studii în volume colective sau în 

volume ale conferinţelor care prezintă contribuţii in 

extenso, publicate la edituri cu prestigiu recunoscut 

în domeniul ştiinţelor juridice* 

 
1 pe publicaţie 

 

 

  

*Publicare în străinătate, într-o limbă de largă 

circulație internațională 

 
3 pe articol/studiu 

 

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul volumului, locul publicării, editura, an, 

ISBN, URL – dacă este cazul):  

a. 

b. 

4. Traduceri în limba română de: articole/studii care 

prezintă contribuții in extenso, publicate în reviste 

științifice internaționale de prestigiu în domeniul 

științelor juridice; studii în volume colective 

internaționale sau în volume ale conferințelor 

internaționale care  prezintă contribuții in extenso, 

publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în 

                                               
0,5 pe traducere 
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Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj 

(pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

domeniul științelor juridice    

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul volumului, locul publicării, editura, an, 

ISBN, URL – dacă este cazul):  

a. 

b. 

5. 
Director/Responsabil în granturi de cercetare sau 
contracte directe de cercetare internaţionale 

10pe grant/contract 
 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul  

a. 
b. 

6. 
Membru în echipă în granturi de cercetare sau 
contracte directe de cercetare internaţionale 

3 pe grant/contract 
 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul 

volumului, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul):  

a. 
b. 

 

7. 
Director/Responsabil în granturi de cercetare sau 
contracte directe de cercetare naţionale 

5 pe grant/contract 
 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul 

volumului, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul):  

a. 
b. 

 

8. 
Membru în echipă în granturi de cercetare sau 
contracte directe de cercetare internaţionale 

2 pe grant/contract 
 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul 

volumului, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul):  

a. 
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Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj 

(pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

b. 

TOTAL PUNCTAJ SECȚIUNEA 1 Îndeplinit/neîndeplinit 

Secțiunea 2  

9. Citări ale publicațiilor candidatului în cărți, capitole 

de cărți sau volume, publicate la edituri românești 

cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor 

juridice, precum și în reviste științifice românești de 

prestigiu în domeniul științelor juridice 

0,2pe citare    

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul volumului, locul publicării, editura, an, 

ISBN, URL – dacă este cazul):  

a. 

b. 

 

10. 

Citări ale publicațiilor candidatului în cărți, capitole 
de cărți sau volume, publicate la edituri cu prestigiu 
internațional, respectiv articole în reviste străine de 
prestigiu în domeniul științelor juridice 

 

0,4 pe citare 

   

  

 

11. 

Punctaj suplimentar: minimum douăzeci de citări ale 

unui articol/studiu al candidatului care prezintă 

contribuții in extenso, publicat în reviste științifice de 

prestigiu în domeniul științelor juridice* 

*Rută alternativă: minimum cinci citări ale unui 

articol/studiu al candidatului care prezintă 

contribuții in extenso, publicat în reviste științifice din 

străinătate de prestigiu în domeniul științelor juridice 

 

5 Pe articol/studiu 
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Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj 

(pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul articolului/studiului, titlul 

volumului, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul):  

a. 
b. 

 

TOTAL PUNCTAJ SECȚIUNEA 2 Îndeplinit/neîndeplinit 

Secțiunea 3  

12. 
Premii ale Academiei Române, ale celorlalte academii 
înfiinţate 
prin lege, precum şi ale Uniunii Juriştilor 

1 
(pe premiu) 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire 

premiu/cine l-a acordat): a. 
b. 

 

 

13. 

Redactor al unei reviste editate sau în țară, de prestigiu 

în domeniul științelor juridice* 

*Se dublează punctajul, dacă revista este editată în 

străinătate, într-o limbă de largă circulație 

internațională. Se adaugă câte un punct suplimentar 

pentru fiecare trei ani consecutivi de vechime în 

funcția de redactor 

1 

(pe titlu de revista) 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Denumire revistă/e, editura/anul 

publicării, indexări): a. 
b. 

 

14. 
Coordonator de volume publicate la edituri naționale 

cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice* 
*Punctajul se dublează pentru volumele publicate la 
edituri din străinătate (din categoriile menționate la 
Definiții) 

2 
(pe volum 
coordonat) 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Denumire volum/e, 

editura/anulpublicării): 

a. 
b. 
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Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj 

(pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

 

15. 

Membru în consiliul editorial al unei reviste științifice 

de prestigiu în domeniul științelor juridice* 
*Se dublează punctajul pentru revistele din străinătate 

0,5 

(pe revistă) 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Denumire revistăe, editura/anul 
publicării,indexări): a. 
b. 

 

16. 
Organizator de conferințe naționale* 

*Se dublează punctajul pentru conferințe 

internaționale 

1 
(pe conferinţă) 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul 

(Denumireaconferinţei):  

a. 
b. 

 

17. Participare la conferinţe naţionale în calitate de : 
*Punctajul se 

dublează pentu 
conferințele 

internaționale  

   

Keynotespeaker   
2 

Speaker  
1 

Moderator  
0,5 

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul 

(Denumireaconferinţei): 

 a. 
b. 

 

18. 
Coordonarea unor programe de studii universitare* 

*Punctajul se dublează dacă programul este oferit în 

limbi de largă circulație internațională. Punctajul se 

triplează dacă programul este oferit în limbi de largă 

circulație internațională și timp de trei ani consecutivi 

1 
 

(pe 

program 

de studii) 
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Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj 

(pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

jumătate din studenții înscriși în program sunt străini. 

Elementul/elepentrucareseacordăpunctajul(Denumireprogram/instituţiadeînvăţământorga

nizatoare): a. 
b. 

 

 

 

19. 

Mobilități de predare în cadrul programelor de 
cooperare internațională (Erasmus, Fulbright, DAAD 
etc.) 

 

1 

 

(pe 

mobilitat

e) 

  

Elementul/ele pentru care se acordă 

punctajul(Calitatea/Universitatea/perioada): 

a. 
b. 

 

 

20. 

Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la 

o universitate din străinătate 

2/luna de misiune 
 

Pe 

universit

ate 

 

 

 

 

21 Studii și perfecționare în străinătate: 

– master la o universitate din străinătate            
 

1pct pe program de 

master 
   

- – doctorat în străinătate sau în cotutelă cu o instituție 
din străinătate      

2 pct pe doctorat 

– efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de 

cel puțin o lună la o universitate din străinătate     1 

1 /lună de stagiu/ pe 
universitate 

22. 
Participarea, în calitate de expert, la comisiile pentru 
elaborarea proiectelor unor acte normative* 
 

3  
 

 

Pe 

proiect 

de act 

normativ 
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Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj 

(pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

*Constituție, coduri fundamentale 
 

10  Pe 

proiect 

de act 

normativ 

 

  

Coduri specializate sau profesionale, alte acte 

normative 
2  
 

Pe 

proiect 

de act 

normativ 

 

  

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul 
a. 
b. 

23 
Participarea la comisiile de concursuri sau/și examene 
organizate de profesiile juridice 

0,5 
 

(pe 

comisie) 

  

 
Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Calitatea/postul didactic/instituţia organizatoare/anul universitar):  

a. 

b. 

24 
Redactarea de opinii științifice solicitate de autorități, 
instituții publice sau corpuri profesionale 

1  Pe opinie   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Calitatea/IOSUD/titlultezei/doctorand): 
a. 

b. 

25. 
Membru în comisiile pentru ocuparea posturilor 
didactice: 
 
– din învățământul juridic superior  
 

 

 

0,2  

pe 

comisie 

  

– din învățământul preuniversitar    
 

0,1  pe 

comisie 
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Nr

crt 

 

Criteriu 
Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj 

(pe 
criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Calitatea/postul dicactic/instituţia organizatoare/anul universitar):  

a. 

b. 

26. 
Membru în comisiile de bacalaureat și în comisiile 
electorale: 

 

 

0,1  

pe 

comisie 

  

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Calitatea/postul dicactic/instituţia organizatoare/anul universitar):  

a. 

b. 

27. 
Referent de specialitate în comisiile pentru susținerea 
publică a tezelor de doctorat  
 

0,5  pe 

comisie 

  

28. 
Membru al Consiliului Național de Atestare a 
Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, al 
Consiliului Național al Cercetării științifice, al 
consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agenției 
Române de Asigurare a Calității în Învățământul 
Superior      

3  Pe 

consiliu/

comisie 

  

 
 

 
TOTAL PUNCTAJ SECȚIUNEA 3 Îndeplinit/neîndeplinit 

 

 

2. Standarde minimale 

 

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ: 

Criteriul Denumirea criteriului Standardul pentru profesor universitar, cercetător științific gradul I 

C1 Performanță de fond 

– teză de doctorat publicată la o editură din țară cu prestigiu recunoscut în domeniul 

științelor juridice*; 

*rută alternativă pentru tezele susținute înainte de 1 ian. 2015: publicare în format 

tipărit sau electronic, la editura IOSUD unde s-a susținut teza; 
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– două comunicări în limbă străină de largă circulație internațională, susținute la 

congrese/conferințe organizate de o societate științifică internațională din 

specializarea candidatului și publicate în volumul ori pe situl congresului / în revista 

societății / în secțiunea specială a unei reviste internaționale de prestigiu (numai 

comunicări acceptate ca urmare a selecției operate / invitației adresate de un comitet 

științific și susținute efectiv, nu în regim de poster); 

– Director/Responsabil al unui grant de cercetare sau contract direct de cercetare* 

* Rute alternative: 

1. membru în echipele a două granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare 

2. participarea în calitate de expert la comisiile pentru elaborarea proiectelor unor 

acte normative și în cadrul comisiilor, agențiilor, comitetelor sau grupurilor de lucru 

ale organizațiilor sau asociațiilor profesionale internaționale 

– pentru profesor universitar: un curs universitar pentru fiecare dintre obiectele de 

studiu aflate în structura postului, publicat după obținerea titlului de doctor, în 

calitate de autor unic sau de prim autor; 

– o monografie publicată după obținerea titlului de doctor, la edituri internaționale 

de prestigiu, la edituri de prestigiu din străinătate sau la edituri din țară cu prestigiu 

recunoscut în domeniul științelor juridice; 

– atestat de abilitare pentru conducere de doctorate. 

C2 

Numărul de articole/studii publicate 

în reviste de prestigiu în domeniul 

științelor juridice 

> = 15 

C3 

Numărul de articole/studii publicate 

în reviste, de prestigiu în domeniul 

științelor juridice, publicate după 

obținerea titlului de doctor 

> = 10 

C4 
Suma punctajului pentru indicatorii I 

1- I 8 
> = 65 

C5 Suma punctajului pentru indicatorii I > = 10 
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Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi 

obligatorii de prezentare la concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor 

prezentate în prezenta fişă de verificare. 

 

   

Data:……………         Semnătura: …………… 
 

9 – I 11 

C6 
Suma punctajului pentru indicatorii I 

12 – I 28 
> = 25 

C7 
Punctajul total (suma punctajului 

pentru indicatorii I 1 – I 28) 
> = 150 

C8 

Punctajul total (suma punctajului 

pentru indicatorii I 1-I 28), realizat 

după obținerea titlului de doctor 

> = 100 
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ANEXA nr.3.18 : FIȘA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliție ”Al.I.Cuza” de prezentare la concurs pentru profesor 

universitar Ştiinţe inginereşti: Inginerie civilă și management 
 

 

 

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 

Concurs pentru ocuparea postului de profesor universitar 

Facultatea de Pompieri 

Departamentul de Inginerie și Situații de Urgență 

Poziţia …, Disciplinele … 

Domeniul Ştiinţe inginereşti: Inginerie civilă și management 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 

 

Nume şi prenume candidat: … 

Secţiunea A - Studiile universitare de licenţă/masterat 
 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ superior 

şi facultatea absolvită 
Domeniul Perioada 

Titlul 

acordat 

1.     

2.     

3.     

Secţiunea B - Studiile universitare de doctorat 
 

Nr. 

crt. 
Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 

Titlul 
ştiinţific acordat 

1.     

2.     

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro


Pagina 117 din 131  

Secţiunea C – Îndeplinirea standardelor minimale ale universităţii 
 

1. Activitatea didactică şi profesională (A1) 

Tipul activităţilor Categorii şi restricţii Punctaj Identificarea elementului pentru care se acordă punctajul 

1.1. Cărţi şi capitole în carţi de 

specialitate publicate în 

edituri cu prestigiu 

recunoscut în domeniul 
Ştiinţe inginereşti: Inginerie 
civilă și management: 
Inginerie civilă și 
management 

1.1.1. Cărţi / cursuri universitare / capitole   

1.1.2. Cărţi / cursuri universitare / capitole de 
cărți ca editor/coordonator 

  

1.2. Coordonare de programe de studii universitare, organizare şi coordonare 

programe de formare şi dezvoltare continuă și proiecte educaționale (POS, 
Erasmus, Socrates, Leonardo, s.a.) 

  

TOTAL ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞIPROFESIONALĂ(A1) A1 = puncte
1
 

 

2. Activitatea de cercetare (A2) 

Tipul activităţilor Categorii şi restricţii Punctaj Identificarea elementului pentru care se acordă punctajul
2
 

2.1. Articole în reviste cotate* ISI 

Thomson Reuters și în volume 

indexate ISI Proceedings
3
 

Factorul de impact (FI) al 

revistei este cel din anul 
publicării articolului. 

   

2.2. Articole în reviste și volumele 

unor manifestări științifice 

indexate în alte baze de date 
internaţionale (BDI)

4
 

   

2.3. Proprietate intelectuală, brevete 

de invenţie înregistrate la OSIM 
sau WIPO.

5
 

   

1 
Se va înscrie suma cu două zecimale obţimută astfel: suma la 1.1. + suma 1.2. + suma 1.3. 

2 
La 2.1. şi 2.2., în cazul revistelor se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului, Titlul articolului/studiului, Denumirea Revistei, Numărul Revistei, Paginile la care se găseşte artivolul/studiul, Editura-Localitatea, ISSN 

Revistă, Bazele de date în care este indexată Revista, spre exemplu: Ionescu Ion, „Particularităţile activităţilor poliţieneşti”, Revista Studii de Securitate Publică, Nr. 3/2014, pag. 224-232, Editura Sitech Craiova, ISSN 2234-3324, Indexări internaţionale: EBSCO, Index Copernicus 

International, Ceeol, HeinOnline, Ulrich, getCITED, ProQuest. În situaţia în care sunt mai mulţi autori, acestia vor fi înscrişi în ordinea se regăsesc în revistă. 

În cazul manifestărilor ştiinţifice se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului, Titlul articolului/studiului, Denumirea manifestării ştiinţifice, Instituşia organizatoare, Data şi locul, Editura la care a fost publicat volunul manifestării ştiinţifice, ISSN volum, 

Paginile la care se găseşte artivolul/studiul spre exemplu: Ionescu Ion, „Particularităţile activităţilor poliţieneşti”, Sesiunea Ştiinţifică Internaţională „Uniunea Europeană – Spaţiu de libertate, securitate şi justiţie”, organizată de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 24 

noimbrie 2011, Bucureşti, Editura Sitech Craiova, ISBN: 978-606-11-2011-6, Vol. I, pag. 121-130. 

La 2.3. se vor înscrie în detaliu toate datele de identificarea ale elementului, aşa cum rezultă din documentele de atestare/certificare. 

La 2.4. se vor înscrie denumirea grantului/proiectului, tipul (internaţional sau naţional), calitatea în cadrul acestuia (director responsabil, membru în echipă), precum toate datele de identificarea ale grantului/proiectului. 
3 

Punctaj acordat: 25+20 x factorul de impact / nr.autori. Punctajul trebuie să fie explicit pentru fiecare lucrare în parte. 
4 

Punctaj acordat: 20/ număr autori Punctajul trebuie să fie explicit pentru fiecare lucrare în parte, spre exemplu: 1x1=1 sau 1x1/2=0,5 sau 1x1/3=0,33. 
5 

Punctaj acordat: cotate ISI 50/nr.autori, internaționale necotate ISI 35/nr.autori, naționale 25/nr.autori. 
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2.4. Granturi / proiecte castigate prin 
competiţie

6
 

2.4.1. Director (pentru instituția 
coordonatoare)/ Responsabil 
(pentru instituția parteneră) 

  

2.4.2. Membru în echipa de implementare 
a grantului 

  

2.5. 
Proiecte de cercetare / 
consultanță

7
 

2.5.1. Responsabil de proiecte de 
cercetare/consultanță 

  

TOTAL ACTIVITATEA DECERCETARE(A2) A2= puncte
8
 

 

3. Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3) 

Tipul activităţilor Categorii şi restricţii Punctaj Identificarea elementului pentru care se acordă punctajul
9
 

3.1. Citări în reviste ISI şi BDI și în volumele 
conferințelor ISI și BDI

10
 

   

3.2. Prezentări invitate în plenul unor manifestări 

științifice naționale și internaționale (keynote- 

speaker) și profesor invitat pentru a susține 

module de curs/prelegeri (exclusiv 
Erasmus)

11
 

   

3.3. Membru în colectivele de redacție sau 

comitete științifice ale revistelor și 

manifestărilor științifice, organizator de 

manifestări științifice, Recenzor pentru 

reviste și manifestări științifice
12

 

   

3.4. Experienţa de management universitar sau de 
cercetare

13
 

   

CRITERII OPŢIONALE 

 
6 

Punctaj acordat pentru grant/proiect internaţional: 20 x ani de desfășurare şi 10 x ani de desfășurare membru în echipă. Punctaj acordat pentru grant/proiect naţional: 10 x ani de desfășurare, 5 x ani de desfășurare membru în echipă. 
7 

Se înscriu doar cele la care valoarea este de minim 10.000 euro echivalenți. Punctajul acordat: 5/proiect ca responsabil și 2/proiect membru în echipă 
8 

Se va înscrie suma cu două zecimale obţinută astfel: 2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. 
9 

La 3.1. se vor înscrie în următoarea ordine: Titlul Revistei, Bazele de date în care este indexată, Numărul Revistei, ISSN, Numărul de citări, Paginile la care se regăsesc citările, spre exemplu: Revista de Investigare a Criminalităţii, indexată în Bazele de date internaţionale EPSCO 

şi SSRN, Nr. 1/2012, ISSN: 1844 – 7945, 3 citări, pag. 28, 32. 

La 3.2. se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului/autorilor şi Titlul, Editura, Anul apariţiei şi ISBN-ul lucrării care citează, pagina/paginile la care se găsesc citările, Titlul, Editura, Anul apariţiei şi ISBN-ul lucrării citate şi numărul total de citări, spre 

exemplu: Ioan Dascălu, Cristian-Eduard Ştefan, în lucratea „Procedura dării în urmărire”, Editura Sitech, Craiova, 2008, ISBN 123-763-44, la paginile 52, 53, 56 şi 59 citează lucrarea „Percheziţia judiciară” Editura Sitech, Craiova, 2008, Total 8 citări.  

La 3.3. se vor înscrie în următoarea ordine: Numele şi prenumele autorului prezentării, Titlul prezentării, Denumirea manifestării ştiinţifice, Instituşia organizatoare, Data şi locul, Editura la care a fost publicat volunul manifestării ştiinţifice, ISSN volum, Paginile la care se găseşte 

prezentarea, spre exemplu: Ionescu Ion, „Aspecte criminologice privind corupţia în administraţia publică”, Conferinţa cu participare internaţională „Guvernanţă, intelligence şi securitate în secolul XXI”, organizată de Universitatea Babeş Bolyai, 11 mai 2012, Cluj-Napoca, 

Editura CA Publishing, Cluj-Napoca, 2014, ISBN: 978-606-8330-25-9,pag..527-533. 

La 3.4. se vor înscrie în următoarea ordine: Calitatea în cadrul Revistei, Titlul Revistei, ISSN, Indexările internaţionale, spre exemplu: Membru în colectivul de redacţie la Revista Studii de securitate publică, ISSN 2284–8592, Indexări BDI: 

EBSCO, Index Copernicus International, Ceeol, HeinOnline, Ulrich, getCITED, ProQuest. 

La 3.5. se vor înscrie în următoarea ordine: numărul anilor de experienţă, calitatea avută şi locul dobândirii, spre exemplu: 12 ani experienţă în învăţământul superior, 2004–prezent cadru didactic (asistent, lector, conferenţiar) la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – 

Facultatea de Drept/Poliţie/Pompieri. 
10 

Punctaj acordat: 10 (FI)/nr.autori art. citat ISI; 2,5/nr.autori art.volume manifestări cotate ISI; 2/nr.autori ar.BDI; 1/nr.autori art.volume manifestării BDI.  
11 

Punctaj acordat: 10 pentru internaționale și 5 pentru naționale 
12 

Punctaj acordat: 10 pentru ISI, 6 pentru BDI și 3 pentru naționale și internaționale neindexate 
13 

Punctaj acordat: 5 x nr.ani (rector, decan, prodecan, directordepartament, director școală doctorală), 2 x nr.ani (membru în organisme de conducere – senat, consiliu facultate, cons. departament, cons. administrativ). 



Pagina 119 din 131  

3.5 Premii   3.5.1 Academia Română 10 
 3.5.2 ASM, AOSR şi CNCS 8 
 3.5.3 premii internaţionale 15 
 3.5.4 premii naţionale în domeniu 5 

TOTAL RECUNOAŞTEREA ŞI IMPACTULACTIVITĂŢII(A3) A3= puncte
14

 

 

Situaţia îndeplinirii restricţiilor prevăzute 
 

Nr. 

ctr. 

 
Denumirea 

 

Restricţia pentru 

profesor 

 
Activitatea candidatului

15
 

Situaţia 

îndeplinirii 

restricţiei
16

 

1. 1.1.1. Cărţi/capitole în calitate de autor minim 2   

2. 2.1 Articole in reviste cotate ISI Thomson Reuters și în volume indexate ISI 
Proceedings 

minim 8 dintre care 

minim 2 în reviste cu 

FI>1 și minim 2 în 
reviste cu FI>0,5 

  

3. 2.2 Articole în reviste și volumele unor manifestări științifice indexate în baze de date 

internaționale BDI 

minim 12   

4. 2.4.1 Granturi / proiecte câștigate prin competițiile ce finanțează activitatea de 
Cercetare 

minim 2 director 

(pentru instituția 

coordonatoare)/ 

responsabil (pentru 
intițuția parteneră) 

  

5. 3.1. Citări în reviste ISI și BDI în volumele conferințelor ISI și BDI minim 15   

6. 3.3.1. Membru în colective de redacție sau recenzor pentru reviste cotate ISI
17

 minim 2 colective de 

redacție 
minim 8 recenzii 

  

 

Situaţia îndeplinirii condiţiilor minimale 

Nr. 

crt. 

 

Domeniul de activitate 

 

Condiţii profesor 

 

Punctaj realizat
18

 

Situaţia 

îndeplinirii 

condiţiei
19

 

1 Activitatea didactică/profesională (A1) minimum 70 puncte   

2 Activitatea de cercetare (A2) minimum 300 puncte   

3 Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3) minimum 80 puncte   

TOTAL Minim 450 puncte   

 

14 
Se va înscrie suma cu două zecimale obţimută astfel: 3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5. + 3.6. 

15 
Trebuie să fie cel puţin egală cu prevederile restricţiei. 

16 
Se consemnează ÎNDEPLINITĂ sau NEÎNDEPLINITĂ 

17 
Pentru reviste, comitete științifice și manifestări științifice internaționale, valorile minime specificate se împart la 2 

18 
Se consemnează punctajul total obţinut la criteriile A1, A2, A3 şi TOTAL. 

19 
Se consemnează ÎNDEPLINITĂ sau NEÎNDEPLINITĂ 
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Notă : 

*)bazele de date internaționale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste și în volumele unor manifestări științifice, cu excepția articolelor 

publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan științific internaționale precum (nelimitativ) : Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, EBSCO, 

PROQUEST, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering, Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Google Scholar. 

 
 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi obligatorii de 

prezentare la concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor prezentate în prezenta 

fişă de verificare. 

 

 

 

 

 

Data:…………… Semnătura:…………… 
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 ANEXA nr. 3.19: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru 

profesor universitar Istorie şi studii culturale: 

 

 
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 
 

 

 

Concurs pentru ocuparea postului de profesor universitar 

Facultatea de Arhivistică 

Departamentul...... 

Poziţia …...., Disciplinele … 

Domeniul Istorie şi studii 

culturale 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 
 

 

 

 

 
Nume şi prenume candidat: … 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la 

concurs 
 

A. Studiile universitare delicenţă/masterat 
 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ superior 

şi facultatea absolvită 
Domeniul Perioada 

Titlul 

acordat 

1.     

2.     

3.     

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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B. Studiile universitare dedoctorat 
 

Nr. 

crt. 
Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 

Titlul 

ştiinţific acordat 

1.     

2.     

 

C. Îndeplinirea standardelor minimale ale Academiei de Poliţie “Alexandru IoanCuza” 

 

1. Definiţii şi condiţii 
-Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul istoriei şi studiilor culturale, al altor ştiinţe umaniste sau sociale sau în domenii de graniţă cu acestea. 

- n reprezintă numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor. 

- O publicaţie se încadrează la un singur indicator, luându/se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului; 

- Publicarea cărții bazate pe teza de doctorat (carte de univ autor) reprezintă o condiție obligatorie pentru candidații la poziția de conferențiar sau profesor universitar, precum și pentru obținerea  

abilitării; în funcție de editura la care este publicată, cartea se va încadra la unul dintre indicatorii I1, I4 sau I6; 

- în categoria “carte publicată la o editură din străinătate” (de la indicatorii I1-I3) se încadrează orice carte/volum colectiv publicată/publicat într-o limbă de largă circulație internațională (engleză, 

franceză, germană, italiană, spaniolă) la o editură cu prestigiu internațional în domeniul Artelor și Științelor Umaniste recunoscută de către CNCS; Ruta complementară: orice volum publicat într-o 

limbă de largă circulație internațională disponibil în cel puțin 15 biblioteci ale unor instituții de învățământ superior și/ sau de cercetare din state member ale Uniunii Europene sau din statele membre 

ale OCDE, indexate în Kalsruhe Virtual Catalog sau Worldcat;  

- Recunoașterea/clasificarea unei edituri sau indexarea unei reviste este cea valabilă în anul publicării cărții sau articolulului menționate. 

- Pentru Istorie şi Studii culturale, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: 
 

  

Nr. Denumirea bazei de date Adresa web 

1 IPS Thomson&Reuters http://ip-science.thompsonreuters.com/cgi-

bin/jrnlst/joptions.cgi?PC=H 

2 ERIHPLUS http://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus 

3 Scopus www.scopus.com 

4 EBSCO www.ebscohost.com 

5 JSTOR www.jstor.org 

6 ProQuest www.proquest.com 

7 ProjectMuse http://muse.jhu.edu/ 

8 CEEOL www.ceeol.com 

9 Persee www.persee.fr 

10 DOAJ https://doaj.org 

http://ip-science.thompsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/joptions.cgi?PC=H
http://ip-science.thompsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/joptions.cgi?PC=H
http://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus
http://www.scopus.com/
http://www.ebscohost.com/
http://www.jstor.org/
http://www.proquest.com/
http://muse.jhu.edu/
http://www.ceeol.com/
http://www.persee.fr/
https://doaj.org/
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2. Punctaje 

Se acordă următoarele punctaje, pe activitate: 

 

 Categoria Indicatorul Denumirea indicatorului Punctaj 

 
CDI I1 Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură din 

străinătate 

100/n 

 

CDI I2 Coordonare de volum colectiv publicat la o editură din 

străinătate; traducere și îngrijire de text-sursă istorică publicată 

ca volum distinct la o editură din străinătate 

45/n 

 

CDI I3 Studii publicate în volume colective la edituri din străinătate; 

articole publicate în reviste din străinătate incluse în bazele de 

date recunoscute 

40/n 

 
CDI I4 Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură 

clasificată CNCS (lista A sau B) 

85/n 

 

CDI I5 Antologie/crestomaţie de texte; traducerea unei cărţi de 

specialitate; coordonare de volum colectiv la o editură 

clasificată CNCS (lista A sau B). 

 

35/n 

 

CDI I6 Carte cu caracter de monografie şi sinteză istorică, publicată la 

o editură din România, inclusă în cel puţin 15 biblioteci 

universitare sau ale unor foruri academice de profil.  

50/n 

 
CDI I7 Ediţie critică la o operă fundamentală, cu n editori. 40/n 

 

CDI I8 Ediţie critică de documente (realiyată prin recurgere la epigrafie 

sau paleografie. 

40 (pentru fiecare 

editor)  

 

 

 

CDI I9 Antologie/crestomaţie de texte; Ediție de documente cu studiu 

introductiv; traducerea unei cărţi de specialitate; coordonare de 

volum colectiv - inclusă în cel puţin 15 biblioteci universitare 

sau ale unor foruri academice de profil. 

25/n 

 
CDI I10 Studii în reviste din România incluse în bazele de date 

recunoscute sau clasificate CNCS ( categoriile A sau B), ori 

35/n 
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publicate în volume colective la edituri clasificate CNCS, 

categoriile A sau B. 

 
CDI I11 Studii în reviste ştiinţifice peer review, în volume de studii cu 

referenţi ştiinţifici. 

18/n 

 

DID I12 Raport de cercetare arheologică publicat în Cronica Cercetărilor 

Arheologice din România sau în reviste de specialitate. 

Campanie etnografică de teren finalizată cu raport prezentat 

într-un for științific de specialitate și publicat. 

Realiyarea unei expoyiții, având texte istorice explicative, 

editate în broșură sau documentate prin alte materiale 

informatice 

15/n 

 DID I 13 Recenzie ştiinţifică într-o revistă academică. 5 

 

RIA I 14 Lucrare cu caracter de manual universitar sau tratat 40/n 

 
RIA I 15 Iniţierea/coordonarea unui program de studii universitare. 10 

 

RIA I 16 Conferinţă personală ca invitat într-o instituţie universitară sau 

de cercetare internaţională; keynote speaker la o conferinţă 

internaţională. Calitatea de visiting professor. 

15 

 

RIA I 17 Comunicare la o conferinţă internaţională cu sistem de selecţie 

sau peer review; membru al colegiului de redacție al unor 

reviste de specialitate indexate în bazele de date internaţionale 

recunoscute sau reviste indexate CNCS A şi B; referent ştiinţific 

al unor edituri internaţionael sau al unei edituri clasificate 

CNCS A şi B; premii şi distincţii academice naţionale sau 

internaţionale. 

10/n 

 
RIA I 18 Comunicare la o conferinţă organizată de un centru de cercetare 

sau de o societate academică din România şi Rep. Moldova. 

3/n 

 
RIA I 19 Organizator al unor conferinţe sau paneluri la conferinţe 

internaţionale (inclusiv în România) 

7 

 
RIA I 20 

 

Organizator al unor conferinţe naţionale cu sistem de selecţie 

sau peer review. 

2 
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RIA I 21 Coordonator într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută 

prin competiţie publică naţională sau internaţională (exclus 

POSDRU). 

NAT/INT 

15/20 

 

RIA I 22 Membru într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută prin 

competiţie publică naţională sau internaţională (exclus 

POSDRU). 

NAT/INT 

5/10 

 

RIA I 23 Realizarea unui Hirsch index de minim 3 pe platforma Google 

Academic (sau atașarea unei liste de cel puțin 70 citări în lucrări 

de specialitate, exclus autocitările) 

20 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 
Criteriu 

Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj 

(pe criteriu) 

 

Nr. minim 

realizări 

 

Situaţia îndeplinirii 

standardului 

Sectiunea 1         

I1 Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură din străinătate 100/n    

I2 Coordonare de volum colectiv publicat la o editură din străinătate; 

traducere și îngrijire de text-sursă istorică publicată ca volum distinct la o 

editură din străinătate 

45/n    

I3 Studii publicate în volume colective la edituri din străinătate; articole 

publicate în reviste din străinătate incluse în bazele de date recunoscute 

40/n    

 PUNCTAJ SECŢIUNEA 1 (minim 120)    Îndeplinit/neîndeplinit 

Sectiunea 2      

I4 Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură clasificată CNCS 

(lista A sau B) 

85/n    

I10 Studii în reviste din România incluse în bazele de date recunoscute sau 

clasificate CNCS ( categoriile A sau B), ori publicate în volume colective 

la edituri clasificate CNCS, categoriile A sau B. 

35/n    

I11 Studii în reviste ştiinţifice peer review, în volume de studii cu referenţi 

ştiinţifici. 

18/n    

 PUNCTAJ SECŢIUNEA 2 (minim 800)    Îndeplinit/neîndeplinit 
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Sectiunea 3      

I 16 Conferinţă personală ca invitat într-o instituţie universitară sau de 

cercetare internaţională; keynote speaker la o conferinţă internaţională. 

Calitatea de visiting professor. 

15    

I 17 Comunicare la o conferinţă internaţională cu sistem de selecţie sau peer 

review; membru al colegiului de redacție al unor reviste de specialitate 

indexate în bazele de date internaţionale recunoscute sau reviste indexate 

CNCS A şi B; referent ştiinţific al unor edituri internaţionael sau al unei 

edituri clasificate CNCS A şi B; premii şi distincţii academice naţionale 

sau internaţionale. 

10/n    

I 18 Comunicare la o conferinţă organizată de un centru de cercetare sau de o 

societate academică din România şi Rep. Moldova. 

3/n    

I 19 Organizator al unor conferinţe sau paneluri la conferinţe internaţionale 

(inclusiv în România) 

7    

I 20 

 

Organizator al unor conferinţe naţionale cu sistem de selecţie sau peer 

review. 

2    

I 21 Coordonator într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută prin 

competiţie publică naţională sau internaţională (exclus POSDRU). 

NAT/INT 

15/20 

   

I 22 Membru într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută prin competiţie 

publică naţională sau internaţională (exclus POSDRU). 

NAT/INT 

5/10 

   

I 23 Realizarea unui Hirsch index de minim 3 pe platforma Google Academic 

(sau atașarea unei liste de cel puțin 70 citări în lucrări de specialitate, 

exclus autocitările) 

20    

 PUNCTAJ SECŢIUNEA 3 (minim 170)    Îndeplinit/neîndeplinit 

 
PUNCTAJ TOTAL : SECŢIUNEA 1+SECŢIUNEA 

2+SECŢIUNEA 3( minim 1600 puncte) 

1600 
  Îndeplinit/neîndeplinit 
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3. Standarde minimale 

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ: 

 

 Criteriul Denumirea criteriului 
Standardul pentru 

profesor universitar  

Standardul pentru 

conferenţiar universitar 

 
C2 - CDI Suma punctajelor pentru 

indicatorii I1-I3 

120 60 

 
C3 - CDI 

 

Suma punctajelor pentru 

indicatorii I4 și I10 - I 11 

800 500 

 
C4 - RIA Suma punctajelor pentru 

indicatorii I 16-I23  

170 100 

 
C5 – 

CDI,DID, 

RIA 

Punctajul total pentru indicatorii 

I1- I23 
1600 1000 

 

 
 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi 

obligatorii de prezentare la concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor 

prezentate în prezenta fişă de verificare. 
 

 

Data: …………… 

Semnătura: …………… 
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 ANEXA nr. 3.20: FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs pentru 

profesor universitar Filologie: 
 

 
 

 
 

Concurs pentru ocuparea postului de professor universitar 

Facultatea: Poliţie de Frontieră 

Departamentul: Limbi străine 

Poziţia …, Disciplinele … 

Domeniul: Filologie 

Post publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 

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 

 

 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” de prezentare la concurs 
 

Nume şi prenume candidat: … 

 

A. Studiile universitare de licenţă/masterat 
Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ superior 

şi facultatea absolvită 
Domeniul Perioada 

Titlul 

acordat 

1.     

2.     

3.     

http://www.academiadepolitie.ro/
mailto:secretar@academiadepolitie.ro
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B. Studiile universitare de doctorat 
 

Nr. 

crt. 
Instituţia organizatoare de doctorat Domeniul Perioada 

Titlul 

ştiinţific acordat 

1.     

2.     

 
C. Îndeplinirea standardelor minimale ale Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” 

 

 

Nr. 

crt. 

 
Criteriu 

Evaluare 

cantitativă 

(punctaj) 

Total 

punctaj 

(pe 

criteriu) 

 
Nr. minim 

realizări 

 
Situaţia îndeplinirii standardului 

I. Activitatea didactică şi profesională (A1)  

 

 

 
1. 

 

Carte
1
 de autor unic sau coautor (monografie, sinteză, studiu 

lingvistic, studiu filologic, dicţionar ştiinţific), publicată la o 

editură acreditată 

 

 

20p pt. autor 

10p pt. coautor 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul lucrării, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul): 

a. 

b. 

 
2. 

Ediţie critică filologică (text vechi, documente, traducerea şi 

editarea critică a unui text scris într-o limbă veche), publicată la 

o editură acreditată 

20p pt. autor 

10p pt. coautor 

  t 

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul): 

a. 

b. 
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3. 

Editarea unei opere ştiinţifice sau literare; traducerea şi dotarea 

cu aparat critic (note şi/sau comentarii) a unei opere ştiinţifice 

(publicată la o editură acreditată) 

10p pt. autor 

5p pt. coautor 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul): 

a. 

b. 

4. 
Coautor la lucrări fundamentale sau de referinţă (dicţionare, 

atlase, enciclopedii, tratate) 
10p/70pag. 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul): 

a. 

b. 

 
5. 

Colaborator la lucrări internaţionale constituind elemente ale 

unor serii ştiinţifice fundamentale publicate la edituri străine de 

prestigiu 

10p pt. autor 

5p pt. coautor 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul): 

a. 

b. 

6. Conducător de doctorat 5p    

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (titlul tezei/doctorand): 

a. 

b. 

 

7. 1.3.1. Curs sau manual universitar 
6p pt. autor 

3p pt. coautor 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul): 

a. 

b. 

 

PUNCTAJ - A1 Activitatea didactică şi profesională (minimum 100 puncte)   Îndeplinit/neîndeplinit 

II. Activitatea de cercetare (A2)  

 
8. 

Articole, studii, comunicări, recenzii în: reviste indexate în 

bazele de date internaţionale, reviste clasificate de CNCS ca A 

sau B, volume ale unor conferinţe sau congrese internaţionale 

10p pt. autor 

5p pt. coautor 

   

S
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Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul): 

a. 

b. 

 

 

9. 

Articole, studii, comunicări, recenzii în: Analele /Buletinele/ 

Anuarele ştiinţifice ale universităţilor, Academiei Române, 

volume colective, omagiale, in memoriam, reviste clasificate C; 

reviste ştiinţifice necotate 

 
6p pt. autor 

3p pt. coautor 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul): 

a. 

b. 

 

 

10. 

Comunicări la zilele universităţilor, colocvii, simpozioane, 

conferinţe, mese rotunde, ateliere ştiinţifice, organizate în cadru 

instituţional de către universităţi, Academia Română, institutele 

de cercetare ale Academiei Române 

 

5p 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire lucrare prezentată şi eveniment): 

a. 

b. 

 

11. Recenzii ştiinţifice publicate în reviste de specialitate 2p    

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire lucrare): 

a. 

b. 

 

12. 
Studii, eseuri, articole pe teme literare publicate în reviste de 

specialitate, necotate CNCS, cu ISSN 
1p 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul): 

a. 

b. 

 

 

 
13. 

Editarea de volume decurgând din lucrări ale unor simpozioane, 

colocvii, conferinţe, congrese, work-shopuri pe teme ştiinţifice 

sau de formare a doctoranzilor, organizate în cadru instituţional 

de către universităţi, Academia Română, institutele Academiei 

Române 

 

Coordonator 7p 

Coeditor 5p 
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Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire volum, editura, an, ISBN): 

a. 

b. 

 

14. 
Referent ştiinţific la edituri sau reviste din ţară sau din 

străinătate, acreditate 
1p 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire editura, revista): 

a. 

b. 

 

 
15. 

Membru în colectivul de redacţie al unei reviste de specialitate 

din ţară sau din străinătate, acreditate, cu peer review şi editing 

process 

 
2p 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire revista, editura, an, ISBN): 

a. 

b 

 

16. 
Organizarea de manifestări ştiinţifice: Colocvii, simpozioane, 

conferinţe sau congrese 
5p 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire eveniment): 

a. 

b 

 

17. 
Granturi ştiinţifice Obţinute prin competiţie, pe baza unui 

proiect de cercetare 

5p director 

2p membru 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Datele de identificare ale grantului): 

a. 

b 

 

PUNCTAJ - A2 Activitatea de cercetare (minimum 240 puncte)   Îndeplinit/neîndeplinit 

III. Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)  

18. 
Traduceri: Operă ştiinţifică sau beletristică dintr-o limbă 

modernă 

2p autor 

1p coautor 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (autor/autori, titlul, locul publicării, editura, an, ISBN, URL – dacă este cazul): 

a. 

b. 
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19. 

Citare, menţiune bibliografică, cronică, recenzare cu excepţia 

autocitărilor. Lucrările în care se face citarea trebuie să aibă 

ISBN sau ISSN. Pe parcursul unui capitol sau studiu se 

punctează o singură citare 

 

2p citare 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Denumire lucrare/autor, editura/anul publicării, indexări, nr.pg. la care este citarea): 

a. 

b. 

 

20. 
Citare, menţiune bibliografică, cronică, recenzare: Cronică sau 

recenzare 
1p 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Denumire lucrare/autor, editura/anul publicării, indexări, nr.pg. la care este citarea): 

a. 

b. 

 

 
21. 

Premii şi distincţii academice oferite de universităţi, institute de 

cercetare, academii, USR, asociaţii profesionale de nivel 

naţional 

 
2p 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Denumire distincţie, denumire instituţie care acordă distincţia, anul): 

a. 

b. 

 

22. Keynote speaker la colocvii, simpozioane, conferinţe, congrese 1p    

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Denumirea conferinţei, anul: 

a. 

b. 

 

23. Stagii în străinătate: Visiting professor 3p    

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Datele de identificare ale stagiului): 

a. 

b. 

 

24. 
Stagii în străinătate: Stagiu postdoctoral (exclusiv Erasmus - 

staff mobility) 
2p 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Datele de identificare ale stagiului): 

a. 

b. 

 



Pagina 125 din 131 
 

 

 

 
 

 

 

 

25. 

Prezenţa în baze de date din ţară şi străinătate: ProQuest 

Central, Ebsco, SpringerLink e-journals, Wilez Online Librarz, 

Cambridge, CEEOL, JSTOR, Oxford Journals, Ulrichs, ISSN, 

ERIH, KVK, worldcat.org, bibliomadrid.org, libfl.ru, 

wolfram.schneider.org, ceecs.net, regestaimperii.adwmainz.de, 

lib.washington.edu, jenopc4.thulb.unijena.de şi altele, în 

cataloagele B.C.U. Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, B.A.R. şi în 

cele ale bibliotecilor din străinătate 

 

 

 

2p de fiecare prezenţă 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire bază date, adresa web): 

a. 

b. 

 

 
26. 

Prezenţa într-o comisie de susţinere a tezei de doctorat sau într- 

o comisie de concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice sau 

în cercetare 

 
2p 

   

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (Comisia/denumirea cativităţii evaluate de comisie): 

a. 

b. 

 

PUNCTAJ – A3 Recunoaşterea şi impactul activităţii (minimum 30 puncte)   Îndeplinit/neîndeplinit 

PUNCTAJ TOTAL: minimum 370 puncte   Îndeplinit/neîndeplinit 

 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, că îndeplinesc toate standardele minimale necesare şi 

obligatorii de prezentare la concurs ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în momentul înscrierii la concurs şi susţin veridicitatea informaţiilor 

prezentate în prezenta fişă de verificare. 

 
 

Data: …………… Semnătura: …………… 

 

Elementul/ele pentru care se acordă punctajul (denumire publicaţie candidat/publicaţie unde se regăseşte citarea / pag.): 
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 ANEXA nr. 4: Cerere de înscriere: 

 
 

DOMNULE RECTOR, 

 
Subsemnatul ,    născut    la    data de 

 în localitatea  , judeţul  , 

absolvent al Universităţii    , Facultatea 

 cu media ,  doctor  în  domeniul de 

specialitate   din data de  , 

 

(gradul didactic sau de cercetare şi locul de muncă) 

nr. de telefon  

Vă    rog    să    binevoiţi    a-mi    aproba    înscrierea    la    concursul    pentru    ocuparea    postului de 

 , poziţia ,disciplinele 

la 

Departamentul din  cadrul Facultăţii 

 . 

Concursul   a   fost   anunţat   în  Monitorul Oficial nr. ,Partea a III-a, din data de 

 . 

Declar pe propria răspundere că toate informaţiile prezentate în dosarul de înscriere la concurs 

sunt veridice şi corespund în totalitate realităţii. 
 

Data:  Semnătura   

 

 
AVIZUL JURIDIC 

Certificăm legalitatea înscrierii la 

concurs Data: . .  

 
Semnătura   

 
AVIZUL S.M.R.U. 

Dosarul conţine toate documentelenecesare 

Data: . .  

Semnătura   
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 ANEXA nr. 5: DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND 

SITUAŢIILE DE INCOMPATIBILITATE prevăzute de Legea nr.1/2011 a 

Educaţiei Naţionale, actualizată: 

 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND SITUAŢIILE DE INCOMPATIBILITATE 

prevăzute de Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale, actualizată 

 

 
Subsemnatul/Subsemnata _ , domiciliat(ă) în 

 ,str. ,nr. ,bl. ,sc. 

 , ap. , judeţul/sectorul  ,   legitimat(ă)   cu B.I./C.I. seria nr. 

_______, CNP ___________________,  declar  pe  propria  răspundere  că  în  cazul  câştigării  concursului  

pentru  ocuparea postului de  , 

Poziţia______,disciplinele_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ la 

Departamentul din cadrul Facultăţii______________________________  

 

 nu mă voi afla în niciuna din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr.1/2011 a Educaţiei 

Naţionale, actualizată, respectiv la data înscrierii la concurs nu mă aflu în niciuna din situaţiile de 

incompatibilitate prevăzute de Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale, actualizată. 

 
 Mă voi afla în următoarea situaţie de incompatibilitate:    

 

 

 

 .  

 

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile 

inexacte sunt pedepsite conform legii. 
 

Data: . .  Semnătura   
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 ANEXA nr. 6: Referat de apreciere: 

 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Concurs pentru postul didactic de    

Poziţia ,Facultatea   

Departamentul    

 

 

R E F E R A T  D E  A P R E C I E R E 

 

Subsemnatul ,    titular  la 

  , membru al Comisiei de concurs 

pentru   ocuparea  postului  de   ,  poziţia , Facultatea 

 , Departamentul   

      , conform Dispoziţiei Rectorului Academiei 

de  Poliţie  „Alexandru  IoanCuza”nr.  din data de , am 

procedat la evaluarea candidatului     

 în raport cu criteriile stabilite prin H.G. nr.457/2011, Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale și cercetării științifice nr 6129/ 2016 şi Metodologia proprie a Academiei de 

Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. 

Pe baza celor desprinse din propria analiză, aduc la cunoştinţă cele ce urmează: 

1. La proba 1 – Evaluarea performanţelor profesionale şi ştiinţifice 

Nota acordată:   

2. La proba 2 – Proba scrisă 

Nota acordată:   

3. La proba 3 – Proba practică 

Nota acordată:   

 

 

Data:  Semnătura: 
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 ANEXA nr. 7: Decizia comisiei referitoare la rezultatul concursului: 

 
 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Concurs pentru postul didacticde    

Poziţia ,Facultatea   

Departamentul    
 

D E C I Z I A 

referitoare la rezultatul concursului 

 

Comisia de concurs compusă din: 

 -preşedinte; 

 - membru/membru supleant; 

 - membru/membru supleant; 

 - membru/membru supleant; 

 - membru/membru supleant; 

conform Dispoziţiei Rectorului Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” nr. din .      .  , 

întrunită în ziua .      . , a procedat la centralizarea rezultatelor obţinute de candidaţii participanţi 

la  concursul  pentru  ocuparea postului de ,poziţia 

 , Facultatea  , Departamentul 

 , publicat în Monitorul  Oficial nr. 

din .        . , în vederea luării deciziei de stabilire a candidatului declarat reuşit sau, după 

caz, a deciziei de a declara nereuşiţi candidaţii participanţi la concursul pentru ocuparea postului menţionat. 

La  concurs  au  participat candidaţi____,  dintre  care ____candidaţi  au  fost  declaraţi  admişi  în 

competiţia pentru ierarhizare şi stabilirea candidatului declarat reuşit, ca urmare a obţinerii din partea tuturor 

membrilor comisiei, a cel puţin punctajului minim la toate criteriile din referatul deapreciere. 

Rezultatele obţinute de candidaţi la probele de concurs, potrivit referatelor de apreciere întocmite de 

membrii comisiei, sunt următoarele: 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

CANDIDATULUI 

Denumirea 

probei 

Notele acordate de 
membrii comisiei 

Media 

probei 

Media 

finală 

1 2 3 4 5 

 Proba 1        

Proba 2       

Proba 3       

 Proba 1        

Proba 2       

Proba 3       

Urmare a rezultatelor consemnate mai sus, ierarhia candidaţilor este 

următoarea: 

 1.     

 2. . 

Comisia nominalizează pe dl./dna.  
ca fiind candidatul cu cele mai bune rezultate şi îl/o declară câştigător al concursului. 

 
Preşedintele comisiei     

Membru/membru supleant     

Membru/membru supleant     

Membru/membru supleant     
Membru/membru supleant     
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 ANEXA nr. 8: Raport asupra concursului şi decizie de aprobare: 

 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

Concurs pentru postul didactic de    

Poziţia ,Facultatea   

Departamentul    

 

 

R A P O R T  A S U P R A C O N C U R S U L U I 

 
Înconformitate cu Dispoziţia Rectorului Academiei de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza”nr. din 

.      . , comisia de concurs compusă din: 

 -preşedinte; 

 -membru; 

 -membru; 

 -membru; 

 -membru; 

 - membru supleant; 

 - membru supleant; 

a   procedat în perioada la evaluarea candidaţilor participanţi la concursul pentru ocuparea 

postului    de  ,    poziţia ,Facultatea 

  ,Departamentul    

publicat în MonitorulOficialnr. din , în vederea luării deciziei de stabilire a candidatului declarat 

reuşit sau, după caz, a deciziei de a declara nereuşiţi candidaţii participanţi la concursul pentru ocuparea postului 

enunţat. 

La concurs au participat candidaţi. 

Au îndeplinit cel puţin punctajul minim prevăzut la toate probele de concurs şi au fost admişi în 

competiţie, pentru ierarhizare şi stabilirea candidatului declarat admis, următorii candidaţi: 

 . 

Au fost declaraţi respins, ca urmare a neîndeplinirii punctajului minim prevăzut la puţin o probă de 

concurs şi nu au fost incluşi în competiţia pentru ierarhizare şi stabilirea candidatului declarat reuşit, următorii 

candidaţi: 

 

 . 

Pentru ierarhizarea candidaţilor admişi în competiţie şi stabilirea candidatului declarat reuşit, au 

participat membri ai comisiei şi membri supleanți, desemnaţi de preşedintele comisiei ca urmare a absenţei 

membrilor titulari - 

În urma comparării rezultatelor obţinute, comisia a decis ierarhizarea candidaţilor după cum 

urmează: 3.    

4. . 

Şi anominalizat pe dl./dna._  

ca fiind candidatul cu cele mai bune rezultate. Acesta a fost declarat de comisie drept câştigător al concursului. 

 
Preşedintele comisiei     

 

DECIZIE DE APROBARE A RAPORTULUI ASUPRA CONCURSULUI 

 
Comisia de concurs compusă din: 

 -preşedinte; 

 - membru/membru supleant; 

 - membru/membru supleant; 
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 - membru/membrusupleant; 

 - membru/membrusupleant; 

conform   Dispoziţiei   Rectorului   Academiei   de   Poliţie   „Alexandru   IoanCuza” nr. din 

 .    . ,în urma analizării raportului nr.______________, din ________decidem 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 
Preşedintele comisiei     

Membru/membru supleant     

Membru/membru supleant     

Membru/membru supleant     

Membru/membru supleant   

 
 

  

                    SENATUL UNIVERSITAR, 

                  Președinte 
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Procurarea, completarea, eliberarea, păstrarea şi evidenţa actelor de studii în Academia 

de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, denumită în continuare Academia, se desfăşoară potrivit 

prezentei Metodologii, aprobată de Senatul Universitar, elaborată în conformitate cu 

prevederile următoarelor acte normative: 

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

- Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- HG nr. 607/2014 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de sudii care vor 

fi eliberate absolvenților cicluluiI – studii universitare de licență; 

- OMEN nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de 

studii în sistemul de învăţământ superior;  

- OMENCȘ nr. 5289/2008 privind diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă; 

-  OMENCȘ nr. 4151/2010 privind diploma de master şi suplimentul la diploma de 

master; 

- OMENCȘ nr. 6551/2011 privind documentele școlare și universitare oficiale care se 

întocmesc numai în limba română. 

 

 

Capitolul I  

 DISPOZIŢII GENERALE  

 

Art. 1 (1) Actele de studii sunt documente oficiale de stat, cu regim special, care 

confirmă studii de învăţământ superior efectuate şi titluri și/sau calităţi dobândite. 

  (2) Actele de studii conferă titularilor acestora drepturi şi obligaţii care decurg din 

legislaţia în vigoare. 

 (3) Actele de studii sunt de tip diplomă, certificat, atestat, foaia matricolă și 

suplimentul la diplomă. 

Art. 2 Registrele matricole şi registrele de evidenţă a actelor de studii sunt de 

asemenea, documente cu regim special; 

Art. 3 (1) Conceperea şi tehnoredactarea modelelor de referinţă ale formularelor 

actelor de studii se realizează de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 

(denumit în continuare MENCȘ), în baza consultării cu instituţiile de învăţământ superior şi 

cu alte instituţii prevăzute de legislaţia în vigoare. 

          (2) Datele de pe actele de studii sunt înscrise în limba română. 

(3) Prin excepție, pe acelaşi act de studii, datele înscrise în limba română pot fi înscrise, 

după caz, şi în una sau mai multe limbi de circulaţie internaţională. 

Art. 4 (1)Rectorul Academiei este responsabil pentru organizarea şi desfăşurarea 

activităţii de gestionare, completare şi eliberare a actelor de studii. 

(2) Desemnarea compartimentelor şi a personalului la nivel de Academie şi de 

facultate/școală doctorală/C.N.A.I. etc. pentru a desfăşura activităţi de gestionare, completare 

şi eliberare a actelor de studii se realizează prin Dispoziție zilnică a Rectorului. Persoanele 

numite sunt răspunzătoare, potrivit legii, pentru gestionarea, completarea şi eliberarea actelor 

de studii. 

(3) Răspunderea pentru exactitatea datelor înscrise în actele de studii eliberate o poartă 

persoanele care le-au completat şi persoanele care le-au semnat. 
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Art. 5 Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, eliberează următoarele acte de 

studii: 

(a) după promovarea unui program de studii universitare de licenţă: 

- Diplomă de licenţă sau diplomă de inginer însoțite de suplimentul la diplomă. 

 (b) după promovarea unui program de studii universitare de master și susținerea cu 

succes  a lucrării de disertaţie: 

 - Diplomă de master însoțită de Suplimentul la diplomă.    

 (c) după promovarea studiilor universitare de doctorat: 

- Diplomă de doctor; Diploma certifică obținerea și deținerea titlului de doctor în 

domeniul „Drept” sau „Ordine publică şi siguranţă naţională”. 

 (d) La finalizarea programelor postdoctorale:  

- Atestat de studii postdoctorale. 

 (e) La finalizarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională 

continuă: 

 - Certificat de atestare a competenţelor profesionale, specifice programului, însoțit 

de suplimentul descriptiv. 

     (f)  Absolvenţilor care au promovat examenul de licență la programul de studii 

universitare de licență - specializarea „Drept”, „Ordine şi siguranţă publică” sau „Instalaţii 

pentru construcţii - pompieri”– forma de învăţământ „cu frecvenţă” sau „cu frecvenţă 

redusă”: 

     - Diploma de ofiţer
1
 – 

 (g) Adeverinţă de autenticitate a actelor de studii pentru cei care solicită 

recunoaşterea studiilor în străinătate.  

          (h) La finalizarea programului de formare profesională-perfecționare pentru 

ocupația „arhivar” (cod COR 441501) 

 - Certificat de absolvire însoțit de suplimentul descriptiv. 

Art. 6  (1) După finalizarea completă a studiilor (ciclul I-licenţă /ciclul II-masterat) 

absolvenţilor li se eliberează Adeverinţa de studii, al cărei termen de valabilitate este de 

maximum 12 luni.  

(2) Adeverinţa de studii conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi 

trebuie să conţină informaţiile şi semnăturile înscrise în diplomă; 

Art. 7  (1) Un document de tip Situaţie şcolară  – se eliberează după parcurgerea 

parţială a unui ciclu de pregătire. Documentul se eliberează în termen de maximum 60 de zile 

de la înregistrarea cererii de către Secretariatul facultăţii, pe baza reglementărilor din 

Academie. 

Art. 8  (1) Registrul matricol reprezintă principalul document oficial cu regim 

special, se completează numai la Secretariatul facultăţii, numai în limba română şi cuprinde:   

- datele personale (de identitate) ale studentului, date privind admiterea şi date privind 

înmatricularea; 

- parcursul universitar (profilul, durata studiilor, specializarea, disciplinele cuprinse în 

Planul de învăţământ, nr. de ore alocat activităţilor didactice, creditele fiecărei discipline, 

notele de promovare obţinute în urma susţinerii examenelor/probelor de evaluare a 

cunoştinţelor aflate în catalogul de examen, semnat de examinatori, mediile generale pe an 

universitar); 

                                           
1
 Formularul se stabileşte de Ministerul Afacerilor Interne la propunerea Academiei de Poliţie  
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- finalizarea studiilor, titlul lucrării de finalizare a studiilor, notele probelor,  media 

generală de absolvire. 

(2) După completare şi certificare se păstrează în arhiva facultăţii cu termenul 

permanent. 

(3) Registrele matricole ale Academiei devin parte a Registrul matricol unic al 

universităţilor din România constituit conform art. 201 din Legea Educaţiei naţionale nr. 

1/2011, asigurându-se un control riguros al actelor de studii emise. 

Art. 9 La sfârșitul fiecărui an universitar se întocmește un raport privind 

gestionarea, completarea și eliberarea actelor de studii, la nivelul facultăților, școlilor 

doctorale, C.N.A.I. și Academiei, aprobat de Rector și se arhivează cu termen permanent. 

 

 

Capitolul II  

GESTIONAREA ACTELOR DE STUDII 

 

Secţiunea I  

Procurarea formularelor actelor de studii 

 

Art. 10 Formularele tipizate ale actelor de studii sunt tipărite, în condiţiile legii, de 

către Compania Națională „Imprimeria Națională“ – S.A., care poartă întreaga răspundere 

pentru comenzile primite de la M.E.N.C.Ș. şi pentru asigurarea securităţii tipăririi şi păstrării 

formularelor până la ridicarea acestora de către instituţiile beneficiare. 

Art. 11 Pe baza catalogului formularelor tipizate pentru învăţământul superior, stabilite 

prin Ordin al MENCȘ, Facultăţile/C.N.A.I./Şcoala doctorală  fac propuneri pentru cantităţile 

necesare din fiecare formular, care se centralizează la nivelul Academiei de către 

Compartimentul Statistică şi Acte de Studii. 

Art. 12 (1) Necesarul de formulare se stabileşte în raport de cifra de şcolarizare, 

numărul absolvenţilor şi stocul existent. 

(2) Se pot comanda, în plus, până la 10% din formularele necesare pentru întocmirea 

duplicatelor şi acoperirea formularelor anulate. 

(3) Situaţia centralizatoare, avizată şi semnată de Şeful Serviciului Financiar şi aprobată 

de Rectorul Academiei, se înaintează Serviciului Logistic în vederea lansării comenzii pentru 

procurarea formularelor. 

Art. 13 (1) Formularele actelor de studii comandate sunt preluate, în mod obligatoriu, 

direct de la furnizor, de către un delegat al Serviciului Logistic, în baza unei împuterniciri 

speciale, semnată de rector. 

(2) Pentru ridicarea formularelor actelor de studii de la furnizor, Academia va desemna, 

în afara delegatului împuternicit, şi o persoană din cadrul Secretariatului Academiei. 

(3) Formularele actelor de studii se ridică numai de către delegat pe baza unui proces – 

verbal privind livrările de formulare pentru acte de studii întocmit în 3 (trei) exemplare, din 

care unul rămâne la furnizor, al doilea rămâne la beneficiar, iar al treilea se înaintează de 

către furnizor la MENCȘ. Procesul – verbal va cuprinde toate datele de identificare a 

formularelor, inclusiv seriile şi numerele acestora.  

(4) La sosirea în instituţie Secretarul şef al Academiei verifică toate formularele actelor 

de studii ridicate de la tipografie şi asistă la predarea acestora, cu proces – verbal, persoanelor 

desemnate din cadrul instituției. 
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Secţiunea a II-a   

Evidenţa actelor de studii 

 

Art. 14 (1) Evidenţa primirii, predării şi eliberării actelor de studii se ţine de în registre 

de evidenţă tipizate, editate şi difuzate, pe bază de comandă, prin grija MENCȘ. 

(2) Evidenţa se ţine strict, fără ştersături, clar, cu rubrici (casete) completate 

corespunzător şi cu semnături descifrabile. 

Art. 15  (1) Registrele de evidenţă a formularelor actelor de studii – de primire, 

predare, eliberare -  se paginează, se parafează cu sigiliul instituției şi primesc număr de 

inventar. 

Art. 16  Cataloagele, registrele matricole, formularele actelor de studii, actele de studii 

completate, duplicatele actelor de studii completate și registrele de evidență a actelor de studii 

se gestionează astfel încât să se realizeze protecția acestora în condiții de securitate deplină. 

 

Secţiunea a III-a  

Păstrarea formularelor actelor de studii 

 

Art. 17  Cataloagele, registrele matricole, formularele actelor de studii necompletate, 

actele de studii completate dar neridicate de titulari, cele anulate, registrele de evidenţă, 

precum şi documentele (împuterniciri speciale, delegaţii, procese – verbale etc.) pe baza cărora 

au fost primite, predate sau eliberate actele de studii, se păstrează și se arhivează cu termen 

permanent. 

 

Capitolul III  

 COMPLETAREA ŞI ELIBERAREA ACTELOR DE STUDII 

 

Secţiunea I  

Completarea actelor de studii 

 

Art. 18  (1) Activitatea de completare a formularelor actelor de studii – referitoare la 

studii parțiale sau complete – se efectuează în termen de maximum 12 luni de la promovarea 

examenelor de finalizare a studiilor, respectiv de două luni de la confirmarea, prin ordin al 

ministrului educaţiei naționale și cercetării științifice, a titlului ştiinţific de doctor – în cazul 

diplomelor de doctor.      

              (2) Un act de studii dintr-un carnet cu matcă (cotor) şi matca în cauză sunt 

completate identic, matca rămânând în arhiva Academiei cu termen permanent.  

Art. 19 (1) În cazul actelor de studii care se referă la studii parţiale, secretariatele 

facultăţilor/școlilor doctorale/C.N.A.I., vor completa actele solicitate numai la cererea 

titularului, în baza aprobării acesteia de către conducerea Academiei.  

               (2) Pentru confirmarea valabilităţii şi autenticităţii datelor înscrise, actele vor 

purta semnăturile Decanului/Directorului Școlii doctorale/Directorului C.N.A.I.) şi a 

Secretarului Şef al Facultăţii/Secretarului Școlii doctorale/Secretarului C.N.A.I. 

               Art. 20 (1) Completarea unui act de studii se efectuează computerizat sau prin 

scriere de mână cu tuş ori cu cerneală de culoare neagră, citeţ şi fără ştersături, răzuiri, 

acoperiri cu pastă corectoare. 

(2) În actele de studii datele se înscriu fără prescurtări sau abrevieri, în conformitate cu 

terminologia oficială în vigoare. 



 5 

(3) Numele titularului, iniţiala/iniţialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul 

în care tatăl este necunoscut) şi prenumele titularului actului de studii se scriu cu majuscule 

format de tipar, în ordinea înscrisă în certificatul de naştere. 

(4) Pe un act de studii prevăzut cu "Loc pentru fotografie" se lipeşte fotografia 

titularului - realizată recent, pe hârtie fotografică (care se rupe nu plastificată), color, în civil 

format 3 x 4 cm - astfel încât să acopere chenarul locului respectiv. 

(5) Actele de studii se semnează cu stilou sau cu pix de culoare albastră/neagră, nefiind 

admisă aplicarea parafei. 

(6) Timbrul sec (T.S.) al instituţiei, cu înscrisurile în clar, se aplică pe actul de studii, în 

locul marcat. 

(7) Sigiliul instituţiei, cu înscrisurile în clar, se aplică pe "Locul pentru sigiliu" (L.S.), în 

stânga semnăturii. 

     Art. 21 (1) Înainte de a se trece la completarea unui act de studii, se verifică 

existenţa şi corectitudinea înscrisurilor imprimate - în raport cu modelele de referinţă, precum 

şi a datelor ce urmează a fi înscrise - prin confruntare cu datele din documentele oficiale în 

cauză. 

(2) La completarea unui act de studii, datele care se înscriu pe acesta sunt cele din 

registrul matricol şi din alte documente oficiale. 

(3) Numele, iniţiala/iniţialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care 

tatăl este necunoscut) şi prenumele titularului, care se înscriu în registrul matricol şi în actele 

de studii, sunt cele din certificatul de naştere. În cazul în care, la înmatriculare sau în perioada 

studiilor, un/o student/studentă depune cerere pentru modificarea sau completarea numelui, 

însoţită de copii legalizate ale documentelor oficiale din care rezultă numele nou - în raport 

cu numele iniţial din certificatul de naştere, pe baza aprobării cererii în cauză de către 

conducerea instituţiei, se procedează la modificarea sau completarea solicitată în registrul 

matricol şi, ulterior, în actele de studii. Cererea în cauză trebuie să cuprindă, printre altele, 

declaraţia studentului/studentei, autentificată la notariat, că nu va mai solicita un alt act de 

studii, în cazul modificării ulterioare a numelui.  

(4) Denumirea localităţii de naştere care se înscrie în registrul matricol şi, ulterior, în 

actele de studii, este aceea din certificatul de naştere sau, după caz, noua denumire oficială în 

vigoare. 

Art. 22 Nu se admite modificarea numelui, prenumelui, iniţialei sau a localităţii de 

naştere ale titularului în registrul matricol, respectiv în actele de studii, dacă schimbarea în 

cauză s-a produs după data de absolvire a anilor de studii. 

Art. 23 Formularele actelor de studii completate cu greşeli, ştersături, adăugări, cu 

sigiliul necorespunzător sau murdare, parţial deteriorate se anulează, scriindu-se cuvântul 

"ANULAT" pe toată diagonala imprimatului, atât pe actul de studii, cât şi pe matcă (cotor), 

cu menţiune în registrul de evidenţă. În astfel de cazuri, conducerea instituţiei dispune 

anularea acestora şi întocmirea altora corespunzătoare. 

Art. 24 (1) În vederea completării actelor de studii de tip diplomă, certificat, atestat, 

(acestea se completează numai de personalul Compartimentului Statistică și acte de studii) 

secretariatele facultăţilor/școlilor doctorale/CNAI întocmesc tabele nominale cu 

studenţii/absolvenţii care urmează să primească actele de studii respective, pe domenii, 

programe de studii şi forme de învăţământ, în termen de maximum 60 de zile de la 

promovarea examenelor de finalizare a studiilor; la înscrierea în aceste tabele a datelor 

prevăzute în formularele actelor de studii se au în vedere instrucţiunile din articolele 

anterioare privind completarea actelor de studii; tabelele în cauză vor purta semnătura 
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decanului facultăţii/directorului școlii doctorale/CNAI şi a secretarului-şef al 

facultății/secretarul școlii doctorale/secretarul CNAI. 

(2) Tabelele  se înaintează Compartimentului Statistică și acte de studii, în termen de 60 

de zile de la promovarea examenelor de finalizare a studiilor în cauză , pe bază de proces-

verbal, însoțite de următoarele: 

- certificatul de naştere, certificatul de căsătorie sau alte acte care modifică/completează 

numele absolventului/ absolventei (copii legalizate); 

- două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3 x 4 cm, ale 

fiecărui absolvent. Civil pe hartie care se rupe (unele au plastic deasupra si nu se imprima 

stampila 

Art. 25 (1) Suplimentele la diplomă se completează de secretariatele 

Facultăţilor/Compartimentul Evidenţă studii universitare de masterat /C.N.A.I. şi se predau la 

Secretariatul Academiei – Compartimentul Statistică şi Acte de Studii, semnate de cei în drept 

şi ştampilate, pe bază de proces-verbal sub semnătură. 

(2) Suplimentele la diplomă se întocmesc, se păstrează şi se eliberează ca şi celelalte acte 

de studii cu regim special şi se eliberează odată cu diploma. 

Art. 26 Diplomele de licenţă pentru absolvenţii altor facultăţi, care au susţinut 

examenul de licenţă în Academie, se completează de către aceasta. NU SE MAI 

COMPLETEAZA PENTRU FACULTARTIILE PARTICULARE NU S-A MAI DAT 

LICENTA DIN 2005. 

Art. 27 Completarea actelor de studii se face numai la sediul Academiei, în locuri 

anume destinate. 

 

Secţiunea a II-a   

Eliberarea actelor de studii 

 

Art. 28 (1)Operaţiunea de eliberare a actelor de studii este atributul exclusiv al 

persoanelor din cadrul Secretariatului Academiei – Compartimentul Statistică şi Acte de 

Studii, care au sarcini de serviciu stabilite prin fişa postului. Atenție la Sacerdoțeanu(atentie 

diplome arhivistica si cursurile de formator. 

(2) Condițiile de eliberare a actelor de studii sunt publice și sunt afișate pe pagina web a 

Academiei 

Art. 29 (1)Toate actele de studii se eliberează numai pe baza prezentării documentului 

de identitate. 

(2) Titularii sau împuterniciții acestora au dreptul să solicite eliberarea actelor de studii 

completate după maximum 12 luni de la promovarea examenelor de finalizare a studiilor, 

respectiv după maximum două luni de la acordarea titlului de doctor.  

Art. 30 Un act de studii referitor la studii complete sau parţiale finalizate se eliberează 

titularului, pe baza documentului de identitate, cu semnături descifrabile pe actul original, pe 

matcă şi de primire în Registrul de evidenţă a eliberării actelor de studii. 

Art. 31 (1)În situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii 

pot fi eliberate împuternicitului acestuia, cu aprobarea persoanei desemnate de Rectorul 

Academiei, pe baza unei procuri care să menţioneze în mod expres faptul că împuternicitul 

poate ridica acte de studii, autentificată la notariat. În cazul cetăţenilor români sau străini cu 

domiciliul/reşedinţa în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată 

(apostila de la Haga), conform convenţiilor internaţionale, de către autorităţile competente din 
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ţara respectivă. SE DEPUNE CERERE LA BIROUL ACTE STUDII – COPILE DUPA CI 

SAU BI SAU PASAPORT A TITULARULUI, COPIE DUPA CERTIFICAT DE 

CASATORIE DACA ESTE CAZUL. 

   (2) Procura notarială, în original, se păstrează, cu termen permanent, în arhiva 

Academiei  - compartimentului care eliberează actul de studii.  

 

Art. 32  (1) Înainte de a fi eliberate titularilor/împuterniciților, actele de studii, 

prevăzute cu „Loc pentru timbru sec”(T.S.), se supun aplicării timbrului sec al Academiei, 

potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  

   (2) Un act de studii completat se eliberează titularului/ împuternicitului după 

verificarea de către titular/împuternicit a datelor înscrise în actul de studii, pe baza prezentării 

documentului de identitate (carte de identitate sau paşaport valabile) de către acesta. 

   (3) Titularul semnează pentru primire în toate locurile prevăzute pentru semnătura 

titularului. Împuternicitul semnează pentru primire în toate locurile prevăzute pentru 

semnătura titularului, mai puţin pe actul de studii; operaţiunea de eliberare se consemnează în 

registrul de evidenţă a actelor de studii; numele şi prenumele, calitatea şi numărul 

documentului se trec în rubrica "Menţiuni" din registrul de evidenţă a actelor de studii. 

 

 (4) Pentru actele de studii la care sunt stabilite taxe, acestea vor fi eliberate  după 

prezentarea dovezii de plată a taxei.  

- CRED CĂ TREBUIE SĂ DETALIEM 

Art. 33 Absolvenţii promoţiilor 1994 şi 1995 din învăţământul de stat care au finalizat 

studiile conform H.C.M. nr. 2470/1968, art. 2 şi care au primit diplomă de absolvire, vor primi 

diplomă de licenţă, în cazul promovării examenului de licenţă, numai după ce li se retrage 

diploma eliberată anterior iar, dacă au pierdut-o, numai după ce fac dovada îndeplinirii 

procedurii publicităţii conform reglementărilor în vigoare.  

Art. 34 (1) Actele de studii completate şi neridicate de titulari/împuterniciţi se 

păstrează în arhiva instituţiei, cu termen permanent. 

(2) Actele de studii completate şi neridicate din cauza decesului titularului pot fi 

eliberate unui membru al familiei titularului (ascendent ori descendent de gradul I sau II), în 

baza unei cereri aprobate de conducerea instituţiei, însoţită de copie legalizată a certificatului 

de deces şi de o declaraţie pe propria răspundere privind motivele invocate pentru ridicarea 

acestor acte de studii. 

(3) Unei persoane cu reşedinţa în străinătate, care adresează cererea menţionată în alin. 

(2), i se pot elibera actele de studii solicitate prin intermediul ambasadei (consulatului) ţării 

respective în România sau al ambasadei (consulatului) României din ţara de reşedinţă a 

acesteia. 

Art. 35 În registrul de evidenţă a actelor de studii eliberate se consemnează: numărul 

de ordine dat de instituţie; seria şi numărul formularului; numele, iniţiala/iniţialele 

prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut) şi prenumele 

titularului; locul şi data naşterii titularului; tipul actului de studii eliberat; numele şi prenumele 

persoanei care a eliberat actul de studii; semnătura de primire a actului de studii de către 

titular/împuternicit;menţiuni. 

 

 

Capitolul IV 

ÎNTOCMIREA ŞI ELIBERAREA DUPLICATELOR ACTELOR DE STUDII 
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  Art. 36 În cazul pierderii, distrugerii complete, deteriorării parţiale sau plastifierii unui 

act de studii, se poate elibera un duplicat al acestuia dacă în arhiva instituţiei se găsesc matca 

actului respectiv şi/sau alte documente legale din care rezultă situaţia studiilor titularului sau, 

dacă arhiva a fost distrusă în condiţii de forţă majoră (calamităţi naturale, incendii etc.), prin 

reconstituirea situaţiei şcolare de către instituţie. 

Art. 37 (1) Pentru eliberarea duplicatului unui act de studii, titularul adresează, în scris, 

conducerii instituţiei o cerere, însoţită, după caz, de următoarele documente:  

 - declaraţie scrisă a titularului actului, autentificată la notariat, în care sunt cuprinse 

toate elementele necesare pentru identificare şi împrejurările în care actul a fost pierdut, 

distrus complet, deteriorat parţial sau plastifiat;  

- copie legalizată a certificatului de naştere;  

- copie carte de identitate / buletin de identitate;  

- copie certificat de căsătorie dacă titularul şi-a schimbat numele prin căsătorie; 

- copie legalizată după documentul oficial (decizie judecătorească), dacă titularul şi-a 

schimbat numele; 

- HOTARÂRE JUDECATOREASCA DEFINITIVA PENTRU SCHIMBAREA 

SEXULUI.  

- două fotografii - realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3 x 4 cm - ale 

titularului actului; IN CIVIL PE HARTIE CARE SE RUPE 

- dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii, 

distrugerii, deteriorării sau plastifierii actului de studii respectiv; PUBLICAREA SE FACE 

PE NUMELE DE FATA NU CASATORIE. 

- dovada plăţii taxei pentru eliberarea duplicatului. 

(2) Depunerea la instituţie a documentelor prevăzute la alin. (1) se poate efectua de 

către titularul actului de studii în cauză sau de împuternicitul acestuia. 

(3) Pentru publicarea pierderii unui act de studii, titularul acestuia se adresează Regiei 

Autonome "Monitorul Oficial", anunţul urmând să cuprindă următoarele date:  

- denumirea actului de studii original; 

- numele, iniţiala/iniţialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei), prenumele 

titularului;  

- anul finalizării studiilor în cauză;  

- seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data la care a fost înregistrat în registrul 

de evidenţă a eliberării actelor de studii;  

- denumirea instituţiei emitente. 

(4) Actele de studii deteriorate parţial sau plastifiate se anulează şi se păstrează în 

arhiva instituţiei, în vederea casării în conformitate cu prevederile prezentului regulament. 

(5) Toate aprobările date pentru eliberarea de duplicate se păstrează în arhiva instituţiei, 

cu termen permanent. 

   Art. 38 (1) Duplicatul actului de studii se realizează pe un formular identic sau 

similar celui original, eliberat titularului, sau prin scriere după modelul de referinţă al actului 

original - dacă nu mai există formular similar celui original; completarea datelor şi eliberarea 

duplicatului se efectuează după procedurile prevăzute la actele originale, cu menţiunea că 

datele care se înscriu sunt cele existente în documentele specifice (matca actului original, 

registre matricole, cataloage etc.) din arhiva instituţiei. 

    (2) Completarea duplicatului unui act de studii se efectuează după procedura generală 

prevăzută la actele originale, cu următoarele înscrisuri suplimentare: într-un spaţiu 

corespunzător - DUPLICAT (scris cu tuş sau cu cerneală de culoare roşie); în partea de sus - 

seria şi numărul actului original eliberat; în locurile pentru semnăturile corespunzătoare celor 
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de pe actul original - (ss); în partea de jos, dreapta - Nr. ... (numărul de înregistrare acordat de 

instituţie din registrul de eliberări)... din ... (data) ...; pe verso - "Acest DUPLICAT este 

eliberat conform deciziei rectorului/preşedintelui Academiei Române ... (denumirea 

instituţiei)........, nr. .... din ... (data) ......... . Confirmăm autenticitatea înscrisurilor cuprinse în 

prezentul act de studii.", text care este urmat de funcţiile (Rector, Secretar-şef etc., după caz) 

care sunt înscrise pe actele de studii similare celui în cauză, la data completării duplicatului, 

şi de semnăturile persoanelor care ocupă funcţiile respective. 

     Art. 39 (1) Titularul duplicatului unui act de studii îşi poate ridica duplicatul 

respectiv în termen de o lună de la aprobarea cererii. 

    (2) Duplicatele completate şi neridicate se păstrează conform prevederilor 

prezentului regulament. 

    Art. 40 (1) Eliberarea duplicatelor actelor de studii se efectuează în condiţiile 

practicate la eliberarea actelor originale. 

     (2) În registrul de evidenţă a actelor de studii şi pe matca actului de studii original 

(când actul de studii s-a eliberat din carnet cu matcă) se înscriu seria şi numărul duplicatului 

eliberat. 

    Art. 41 (1) Duplicatul unui act de studii se eliberează, de regulă, o singură dată. 

    (2) Dacă duplicatul unui act de studii a fost pierdut sau distrus complet în condiţii de 

forţă majoră (calamităţi naturale, incendii etc.), titularului i se poate elibera, o singură dată, 

un alt duplicat, la cerere şi pe baza aprobării acesteia, în condiţiile prezentate mai sus şi cu 

menţiunea că pe acesta se înscriu, suplimentar, seria şi numărul duplicatului anterior, precum 

şi data la care acesta a fost eliberat. 

Art. 42 (1) În cazul în care titularul constată greşeli în actul de studii/duplicat după o 

perioadă de timp de la primirea acestuia, titularul se adresează în scris conducerii instituţiei 

care l-a eliberat, în vederea eliberării unui nou act de studii/duplicat, în conformitate cu 

prevederile prezentului regulament, pe care se scrie, la subsol, nota: "Prezentul/a ... (act de 

studii/duplicat) ... înlocuieşte ... (actul de studii/duplicatul) ... cu seria ... şi nr. ..., precum şi cu 

nr. de înregistrare ... (acordat de instituţie din registrul de eliberări) ... din ... (data) ..., deoarece 

acesta (aceasta) conţinea unele greşeli." 

(2) Prin decizia rectorului documentul greşit se anulează şi se arhivează, cu termen 

permanent. 

Art. 43  (1) Actele de studii parţial distruse sau pronunţat deteriorate se pot anula, cu 

aprobarea conducerii Academiei,  păstrându-se apoi în arhivă în vederea casării lor. 

(2) Solicitanţii se adresează în scris Rectorului Academiei, anexând la cerere 

documentele menţionate la art. 46, alin. 2, mai puţin dovada publicării în Monitorul Oficial al 

României, partea a III-a. 

(3) În caz de pierdere a adeverinţei de studii/ situaţiei şcolare, eliberarea unei adeverinţe 

de studii/situaţii şcolare noi urmează procedura privind eliberarea duplicatelor actelor de 

studii. 

 

Capitolul V  

 DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

 

Art. 44 Regulile stabilite pentru procurarea, completarea, eliberarea, păstrarea şi 

evidenţa actelor de studii se aplică în mod corespunzător şi pentru diploma de ofiţer. 

Art. 45  (1) O adeverinţă de autenticitate a unui act de studii se poate elibera la cerere. 
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(2) Pentru eliberarea unei adeverinţe de autenticitate a unui act de studii (diploma NU SI 

FOAIE MATRICOLA ), titularul adresează Rectorului Academiei o cerere, în scris, pe care o 

depune la Registratura Academiei, împreună cu copia după actul de studii pentru care se 

solicită autentificarea. Nu la registratura ci la biroul acte studii. 

Art. 46 Pentru eliberarea duplicatelor actelor de studii, Academia percepe taxe, în 

condiţiile stabilite de Senatul Academiei, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.  

Art. 47 (1) După promovarea examenului de finalizare a studiilor absolvenţilor li se 

eliberează o adeverinţă de absolvire a studiilor, al cărei termen de valabilitate este de 

maximum 12 luni. 

(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, care va fi realizat de instituţia respectivă şi 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. 48 În cazul dispariţiei unui act de studii, Rectorul întreprinde cercetări, încheie un 

proces – verbal de constatare, sesizează imediat MENCȘ şi MAI, iar apoi, cu avizul acestora, 

organele de cercetare penală. 

Art. 49  (1) În cazurile în care se constată de către instituţiile/organele abilitate că un 

act de studii eliberat se referă la studii care nu au fost efectuate de către titular, respectiv că 

actul de studii este un fals, conducerea academiei dispune anularea acestuia. 

(2) Anularea unui act de studii în condiţiile alin. (1) este făcută publică, de către 

instituţia care l-a eliberat, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. 

 

Art. 50 (1) La nivelul Academiei, prin Dispoziţie Zilnică a Rectorului, se constituie, 5 

ani, o comisie de specialişti care pot hotărî casarea formularelor actelor de studii care nu mai 

sunt valabile sau care nu au fost folosite timp de 10 ani de la achiziționarea lor.  

Din comisie fac parte: 

- preşedinte: -  unul dintre prorectori; 

- membri:     - secretarul şef al academiei; 

- decanul unei facultăţi; 

- şeful compartimentului juridic; 

- secretar:     - persoana care răspunde de gestiunea 

actelor de studii 

Art. 51 (1) Casarea se consemnează în procese – verbale întocmite în 3 (trei) 

exemplare care vor cuprinde, obligatoriu şi următoarele date: felul formularului actului de 
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studii, seria şi numărul fiecărui act propus pentru casare, modul în care au fost casate (ardere, 

tocare etc.), data întocmirii, semnăturile descifrabile ale membrilor comisiei. 

(2) Procesele – verbale vor fi înregistrate în conformitate cu normele tehnice de 

secretariat şi vor fi păstrate în arhiva Academiei cu termen „permanent”. 

Art. 52 Secretarul şef al Academiei va organiza, de două ori pe an, controlul modului 

cum se desfăşoară activitatea privind procurarea, păstrarea, evidenţa, completarea şi eliberarea 

actelor de studii. 

Art. 53 La nivelul facultăţilor/ C.N.A.I./Şcolii Doctorale, în situaţia în care funcţia de 

Secretar şef nu este prevăzută în statul de funcţii, atribuţiile funcţiei sunt îndeplinite de 

persoanele desemnate prin dispoziţia Rectorului.  

Art. 54 Prezentul Regulament se completează cu legislaţia în vigoare. Pentru 

absolvenţii înmatriculaţi în anul I de studii înainte de anul universitar 2010-2011 se vor aplica 

reglementările în vigoare de la data înmatriculării. 

Art. 55 Prezentul Regulament a fost discutat şi aprobat în Şedinţa Senatului Academiei 

din data de .............2016 şi intră în vigoare la data aprobării. 

Art. 56 La data intrării în vigoare a prezentului Regulament se abrogă  Regulamentul 

privind procurarea, completarea, eliberarea, păstrarea şi evidenţa actelor de studii în Academia 

de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” nr. 4383189 din 13.12.2012. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR 

                         Comisar şef de poliţie 

 

            Prof. univ. dr. PRUNĂ ŞTEFAN-EUGEN 
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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; 

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

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

completările ulterioare; 

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

de masterat; 

- Hotărârea nr. 158/29.03.2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al 

specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ 

superior pentru anul universitar 2018-2019, punblicată în M.O.R. nr.313/10/04.2018.  

- Hotărâre Guvernului nr.185 din 04.04.2018 privind domeniile şi programele de studii 

universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul 

universitar 2018– 2019;  

- Ordinul nr.3062 din 16 ianuarie 2018 privind modificarea art.13 din anexa la Ordinul 

ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, 

de master şi de doctorat; 

- 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; 

- Instrucţiunile nr.45 / 2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de 

formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne cu modificările şi 

completările ulterioare;  
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CAPITOLUL II 

PREVEDERI GENERALE DE ORGANIZARE A ADMITERII  

Art. 3  

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

concursuri de admitere în anul 2018 sunt cuprinse în Oferta educaţională
1
 (a se vedea Anexa 

nr. 3 a prezentului Regulament).  

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

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

 

Art. 4  

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

universitare de masterat acreditate de A.R.A.C.I.S. după cum urmează: 

a) Drept; 

b) Ordine publică şi siguranţă naţională; 

c) Inginerie civilă şi instalaţii; 

d) Istorie. 

 

Art. 5  

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

stabilite prin prezentul regulament și care răspund pentru aplicarea prezentei metodologii 

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

învăţământ cu frecvenţă (IF) cu o durată normală de unu - doi ani şi corespund unui număr 

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

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

(fără taxă) şi locuri în regim cu taxă. 

(4) Locurile finanţate de la buget (fără taxă) şi locurile în regim cu taxă se ocupă în 

ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere. 

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

masterand. 

 

Art. 6   

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

a) profesionale, orientate preponderent spre formarea competenţelor profesionale 

specializate care completează competenţele profesionale de bază obţinute prin programele de 

licenţă. 

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

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

 

 Art. 7 

(1) Perioadele de înscriere și de admitere la studiile universitare de masterat se 

desfășoară conform Anexei nr. 1 ”Graficul desfăşurării concursului de admitere la 

                                                 
1
 Oferta educaţională este în acord cu dispoziţiile Hotărâre Guvernului nr.185 din 04.04.2018 privind domeniile 

şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în 

anul universitar 2018– 2019. 
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programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2018-2019” din prezentul 

regulament.  

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

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

program de studii universitare de masterat (a se vedea Anexa nr. 4).  

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

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

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

alocate Academiei prin ordinele M.E.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, 

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. 
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(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.  

(7) Candidaţii care copiază sau care săvârşesc orice alt act de fraudare a examenului 

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

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

 

Art.11 

Desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de masterat atât pentru 

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

presupune:  

a) înscrierea;  

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

baza unei tematici şi bibliografii;  

c) afişarea listelor definitive a candidaţilor  repartizaţi pe locuri fără taxă sau cu taxă;   

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

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

studiilor în sesiunea 2018);  

e) afişarea listelor finale candidaţilor ”admis” şi a celor declaraţi ”respins”. 

 

Art. 12   

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

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

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

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

învăţământ superior. 

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

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

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

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

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

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

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

menționată în Anexa nr.1 din prezentul regulament, diploma/atestatul de recunoaştere a 

diplomei/adeverinţa de licenţă la secretariatul facultăţii/ departamentului.  Adeverinţa este 

valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile anului 

universitar curent. 

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

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

menționată în Anexa nr.1 din prezentul regulament, duce la pierderea locului finanţat de la 

bugetul de stat. 
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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 

original, diploma/adeverinţa ciclului de studii universitare anterior absolvit, pentru acest tip 

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

menționată în Anexa nr.1 din prezentul regulament. 

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

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

justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităţilor legale privind întocmirea unui 

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

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

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

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

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

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

maxim 30 de zile calendaristice de la data când a începutul anului universitar 2018-2019. 

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

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

       

      CAPITOLUL II 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURS 

 Art. 14 

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

identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în prezentul regulament. 

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

către o altă persoană, pe bază de procură. 

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

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

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

Doctorală de Ordine Publică și Siguranță Națională - la sediul din Aleea Privighetorilor, nr. 

1A, sector 1, Bucureşti; 

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

Bucureşti.  

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

domeniu, se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă.  
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(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 150 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. 

           

Art. 16 

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

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

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

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

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

cu respectarea tuturor criteriilor iniţiale de înscriere/admitere. 

 

Art. 17  

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

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

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

Arhivistică şi Şcoala Doctorală se constituie astfel: 

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

vor depune următoarele documente: 

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

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

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

schimbat numele – copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind 

schimbarea numelui) 

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

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

prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă; 

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

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

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

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

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: 

publică şi siguranţă naţională; 

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

pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a mai urmat/ a mai urmat o 

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

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

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

din fonduri europene) în calitate de student masterand”. 

pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a fost exmatriculat de la un 

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

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

universitare de  masterat”. 

 

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

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

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

pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a mai urmat/ a mai urmat o 

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

regim bugetat. Declaraţia trebuie să nu admită interpretări şi să conţină precizarea: ,,Declar că 
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nu am beneficiat/ am beneficiat de finanţare de la bugetul de stat (inclusiv pe locuri finanţate 

din fonduri europene) în calitate de student-masterand”. 

pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a fost exmatriculat de la un 

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

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

universitare de  masterat”. 

 

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: 

siguranţă naţională; 

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. 

 

CAPITOLUL III 

COMISIILE CONCURSULUI DE ADMITERE 

Art. 19   

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

studii universitare de masterat se constituie următoarele comisii: 

a) Comisia centrală de admitere la nivelul fiecărei facultăţi/Școala Doctorală de OPSN; 

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

c) Comisie de analiză a contestaţiilor la nivel de facultate/Școala Doctorală de OPSN;  

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

OPSN. 

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

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

numite prin Dispoziţia Rectorului. 

 

Art. 20 

(1) Comisia centrală de admitere la nivelul fiecărei facultăţi/Școlii Doctorale de OPSN 

coordonează activitatea de organizare şi desfăşurare a concursului şi este formată din: 

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

militar/ de poliție principal I; 
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b) doi membri - cadru didactic cu gradul cel puţin de puţin lector universitar/instructor 

militar/ de poliție principal I; 

c) un membru supleant - cadru didactic cu gradul cel puţin de puţin lector 

universitar/instructor militar/ de poliție principal I; 

d) un secretar –  personal din cadrul facultății 

(2) Comisia Centrală de admitere la nivelul fiecărei facultăţi/Școlii Doctorale de 

OPSN are următoarele atribuţii: 

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

departament/program de studii;  

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

departament/program de studii; 

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

concursului de admitere pentru programele de studii universitare de masterat; 

d) validează rezultatele concursului de admitere; 

e) propune Senatului universitar modificarea activităţilor necesare desfăşurării 

concursului de admitere. 

  

Art. 21 

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

programele de studii universitare de masterat sunt formate din: 

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

militar/ de poliție principal I; 

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

militar/de poliție principal I, 

c) un membru supleant - cadru didactic cu gradul cel puţin de puţin lector universitar 

sau instructor militar/de poliție principal I, 

d) un secretar – personal din cadrul facultății/departamentului .  

(2) Comisia de la alin.1 are următoarele atribuţii: 

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

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

de corectare/evaluare,  baremele de notare, după caz, pentru probele concursului de admitere; 

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

concurs; 

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

notarea/evaluarea candidaţilor; 

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

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

 

Art. 22    

(1) Comisia de analiză a contestaţiilor la nivel de facultate/Școala Doctorală de OPSN 

este formată din: 

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

militar/de poliție principal I; 

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

militar/de poliție principal I; 

c) un membru supleant - cadru didactic cu gradul cel puţin de puţin lector universitar 

sau instructor militar/de poliție principal I 
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d) un secretar – personal din cadrul facultății/departamentului.  

(2) Comisia de la alin.1 are sarcina de a soluţiona contestaţiile depuse de candidaţi. 

 

Art. 23 

Comisia tehnică/secretariat tehnic la nivel de facultate/Școala Doctorală de OPSN se 

subordonează Comisiei de admitere la nivel de facultate/Școala Doctorală de OPSN şi are 

următoarele atribuţii: 

a) întocmeşte graficul activităţilor necesare desfăşurării concursului de admitere; 

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

de admitere; 

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

candidaţi şi prevăzute în prezenta metodologie.” 

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

de masterat pe baza dosarelor primite; 

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

comisiilor de examen; 

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

studii; 

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

Academiei notele obţinute şi rezultatele contestaţiilor la concursul de admitere; 

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

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

rezultatelor; 

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

declaraţi admis. 

    j) asigură repartizarea candidaţilor, în temeiul art. 16. 

             

Capitolul IV 

VERIFICAREA ŞI NOTAREA PROBELOR DE CONCURS 

Art. 24  

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

mediilor obţinute la probele de concurs. 

  

Art.25  

Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la 

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

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

6,00 (şase). 

 

Art.26  

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

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

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

concursul de admitere sunt următoarele: 

a) media obţinută la examenul de licenţă; 

b) media generală de absolvire a studiilor de licenţă; 

c) media de la bacalaureat; 
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     (3) Numărul candidaţilor declaraţi admis, indiferent de forma de învăţământ sau de 

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

universitare de masterat conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Art. 27  

Comisia  tehnică pe facultate/Școala Doctorală de OPSN/departament va afişa 

planificarea pe săli a examenelor de admitere pentru fiecare program de studii la sediul 

facultăţilor/Școlii Doctorale de OPSN, conform art.14 alin.3 şi pe site-ul Academiei, cu cel 

puţin 24 de ore înainte de susţinerea probelor scrise.  

 

Art. 28 

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

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

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

distribui acestora materialele pentru concurs. 

 

Art. 29 

(1) Candidaţii care nu vor fi prezenţi în sală până la distribuirea subiectelor pierd 

dreptul de a susţine proba de examen.   

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

concurs, se sancţionează cu eliminarea candidatului din concurs. 

 

Art. 30  

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

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

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

cuprinde întrebări din tematica de concurs. 

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

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

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

(şase). 

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

valabile pentru stabilirea ierarhiei candidaților la Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”, unde 

aceştia au concurat. 

 

Art. 31 

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

anume: - 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. 
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Art. 32  

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

susţine sub formă de test - grilă din tematica propusă.  

Evaluarea se face astfel:  

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

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

număr minim de puncte echivalent. 

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

valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai pentru programele studiilor universitare 

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

     

Art. 33  

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

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

 Evaluarea se face astfel:  

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

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

număr minim de puncte echivalent. 

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

clasificare numai la Şcoala Doctorală, unde aceştia au candidat. 

 

CAPITOLUL V 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE 

Art. 34 

Rezultatele concursului de admitere, aprobate de Comisiile de admitere pe 

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

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

 

Art. 35  

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

rezultatelor. 

(2) Depunerea contestaţiilor se va face, în scris, numai la sediul Academiei, conform 

prevederilor art.14 alin.3.  

(3) Nu se admit contestaţii pentru probele orale. 

(4) Nu se admit contestaţii ce au la bază necunoaşterea regulamentului de admitere. 

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

contestaţiilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile. 

(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii: 

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

de locuri repartizate, dacă este cazul; 

b) Lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de 

locuri repartizate, dacă este cazul; 

c) Lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.  

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

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

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

 

CAPITOLUL VI 

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI „ADMIS”  

Art. 37 

(1) În prima zi a Anului universitar 2018-2019, candidaţii admişi sunt înmatriculaţi în 

anul I, pentru anul universitar 2018-2019, prin dispoziţia rectorului. Studenții masteranzii 

trebuie să semneze contractul de studii în termen de 30 de zile de la înmatriculare. 

Nesemnarea contractului de studii determină pierderea dreptului câştigat prin concurs. 

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

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

specializarea/programul la care au fost admişi.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 (şase). 

 

Art. 38  

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

buget, au obligaţia să depună, în original, diploma de licenţă/adeverinţele de absolvire (pentru 

absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor în anul 2018) până la data 

menționată în Anexa nr.1 din prezentul regulament. 

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

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

     

Art. 39  

Drepturile şi obligaţiile candidatului declarat admis şi înmatriculat la Academia de 

Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” sunt stabilite prin contractul de studii şi alte documente, după 

caz, semnate între părţi. 

 



 

Pagina 15 din 51 

CAPITOLUL VII 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 40 

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

candidaţilor a prezentului regulament.  

(2) Pentru candidaţii declaraţi ”respins” la concursul de admitere, taxa de înscriere nu 

se restituie. 

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

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

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

facultăţilor/Școlii Doctorale de OPSN /departamentelor, potrivit legislației în vigoare.  

 

Art.41       

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

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

exmatricularea acestuia fără restituirea sumelor plătite ca taxe. 

 

Art.42 

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

 

Art.43  

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

certifice calitatea de student. 

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

 

Art. 44 

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

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

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

Academie. 

 

Art. 45 

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

data de 09.05.2018 şi intră în vigoare de la data aprobării. 

     (2) La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, toate dispozițiile contrare se 

abrogă. 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

 

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 2018-2019 

 

 

 

 

ETAPA  Septembrie 2018  

 

Data și ora, după caz 

1. Înscrieri, de luni până vineri între orele 9 și15, 

                                 sâmbăta, între orele 9 și 13.  

03.09-17.09 

2. Afişarea repartizării pe săli pentru susţinerea 

examenului.  

18.09 

3. Susţinerea examenului. 20 - 22.09, începând cu orele 09 

4. Afişarea listelor provizorii cu ierarhizarea 

candidaţilor, generate după admitere.   

24.09, orele 11 

5. Depunerea contestaţiilor pentru rezultatele 

obţinute la examenul. 

24.09, orele 11- 25.09, orele 11 

6. Soluționarea contestațiilor  26.09, orele 11 

7. Afişarea listelor finale a candidaţilor admişi pe 

locuri fără taxă, respectiv cu taxă, cât şi a celor 

respinşi, pe programe. 

26-27.09 

8. Depunerea diplomelor de licență/adeverințelor                                                                                                       

de absolvire (pentru absolvenţii care au promovat 

examenul de finalizare a studiilor în sesiunea 

2018), în original, depunerea cererilor de 

renunţare. 

 

27.09–28.09, după afișarea listelor finale 

sau potrivit art. 13 alin.4 

Etapa Octombrie 2018 Data  

1.Înmatricularea candidaților declarați ”Admis”. 

 

Prima zi a Anului universitar 2018-2019 

2. Semnarea contractelor de studii.  Primele 30 de zile de la înmatriculare.  

 

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

de Poliţie îşi rezervă dreptul de a modifica graficul desfăşurării admiterii 2018-2019, în 

vederea optimizării procesului de admitere. 
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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 2018 - 2019  

 

 

DOMENIUL:     □Drept     □Ordine publică și siguranță națională  

       □Istorie     □Inginerie civilă și instalații 

 

FACULTATEA _____________________________________________________________ 

PROGRAMUL DE STUDII ___________________________________________________ 

 

1. Numele
2
, 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. 

_________________________________________________________________________ 

                                                 
2 Se va trece cel din certificatul de naştere  
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15. Locuri fără taxă
 3

/în regim cu taxă:   _________________________________ 

16. Acces informaţii clasificate
4
 (dacă este cazul):  _________________________________ 

17. Locul de muncă: ________________________________________________________ 

din localitatea _______________________________ judeţul/sectorul ___________________ 

telefon: ________________  

18. Numărul chitanţei pentru plata taxei de înscriere la concursul de admitere
5
 

___________________________________________________________________________ 

 

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

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

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

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

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

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

Naţionale. Conform 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(a), declar pe propria răspundere doresc că sunt/nu sunt de acord ca, în 

cazul în care sunt declarat(ă) ”respins” în urma concursului de admitere (cu media examenului 

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

repartizat(ă), în cadrul aceluiaşi program de studii şi în ordinea descrescătoare a mediilor 

obţinute, cu respectarea tuturor criteriilor iniţiale de înscriere/admitere pe locurile rămase 

libere la programul de masterat .............................................................................................. 

__________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

Candidat: Semnătura _________________________, Data _______________________  

 

 

                                                 
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 
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 educaţională
6
 

 

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 

Ingineria securității la 

incendiu 
Bucureşti Română IF 90 

100 
Managementul situaţiilor de 

urgenţă 
Bucureşti Română IF 90 

2 Drept 

Combaterea traficului ilicit de 

droguri 
Bucureşti Română IF 90 

 

Drept administrativ Bucureşti Română IF 120 

Dreptul afacerilor Bucureşti Română IF 120 

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 

Managementul relațiilor de 

muncă în context național și 

european 

Bucureşti Română IF 120 

3 

Ordine 

publică şi 

siguranţă 

naţională 

Cercetări fundamentale în 

domeniul ordinii publica şi 

siguranţei naţionala 

Bucureşti Română IF 120 

450 

Comunicare socială proactivă 

a poliţiei 
Bucureşti Română IF 120 

Managementul activităţilor de 

ordine publică şi siguranţă 

naţională 

Bucureşti Română IF 120 

Managementul activităţilor 

informative 
Bucureşti română IF 120 

                                                 

6
 Oferta educaţională este în acord cu dispoziţiile Hotărâre Guvernului nr.185 din 04.04.2018 privind domeniile 

şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în 

anul universitar 2018– 2019. 
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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 

 



 

Pagina 21 din 51 

Anexa 4  

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE 

 

 

4.1. Domeniul de studii univeristare de master 

 - INGINERIE CIVILĂ ȘI INSTALAȚII -  

      

4.1.1. „INGINERIA SECURITĂȚII LA INCENDIU” 

 

A. Tematica concursului de admitere 

1. Securitatea la incendiu a construcțiilor și instalațiilor. 

2. Reacţia la foc a produselor pentru construcţii. 

3. Rezistenţa la foc a produselor pentru construcţii. 

4. Amplasarea şi conformarea construcţiilor. 

5. Alcătuiri constructive șilimitarea propagării incendiilor. 

6. Căi de evacuare a utilizatorilor în caz de incendiu. 

7. Condiţii de acces, intervenţie şi salvare în caz de incendiu. 

8. Echiparea construcţiilor cu instalaţii de stingere a incendiilor. 

9. Echiparea construcţiilor cu instalații de detectare, semnalizare și avertizare. 

10. Echiparea construcţiilor cu mijloace de stingere a incendiilor. 

11. Sarcina termică în construcții. 

12. Norme generale de apărare împotriva incendiilor. 

13. Obligaţiile privind apărarea împotriva incendiilor și organizarea apărării împotriva 

incendiilor. 

14. Categorii de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind 

securitatea la incendiu. 

15. Criteriile de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor 

profesioniste, voluntare și private pentru situaţii de urgenţă. 

16. Identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu. 

17. Elaborarea scenariului de securitate la incendiu. 

18. Ingineria securităţii la incendiu. 

 

B. Bibliografia 

1. Bălulescu P., Crăciun I.– Agenda Pompierului, ed.a II-a, Ed. Imprimeriei de Vest, 

Oradea, 2009. 

2. Calotă S., ş.a. – Manualul Pompierului, Ed. Imprimeriei de Vest, Oradea, 2009 

3. Zamfir C., Vintilă S., Calotă S., Voiculescu I.– Securitatea la incendiu în 

reglementările europene şi româneşti, Ed. Fast–Print, 2004, Bucureşti 

4. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările 

ulterioare. 

5. Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind Apărarea împotriva incendiilor, modificată cu 

O.U.G. nr. 70 din 14 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal, OUG nr.89 din 23 decembrie 

2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor și OUG nr. 

52 din 3 noiembrie 2015, OG nr. 17 din 24 august 2016 pentru prorogarea termenului 

prevăzut la art. 30 alin. (41) din lege. 
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6. Hotărârea nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care 

se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu. 

7. Hotărârea nr.668 din 13 septembrie 2017 privind stabilirea condiţiilor pentru 

comercializarea produselor pentru construcţii. 

8. Hotărârea nr. 915 din 3 noiembrie 2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea 

funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea 

gravă a cerinţei de securitate la incendiu. 

9. Hotărârea nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate 

şi/sau de sănătate 

10. O.M.A.I. nr. 163 din 28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare 

împotriva incendiilor. 

11. O.M.A.I. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind 

apararea împotrivaincendiilor la constructii si instalatiile aferente 

12. O.M.A.I. nr. 89 din 18 iunie 2013 al ministrului afacerilor interne privind aprobarea 

Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de 

prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă şi structurile subordonate, modificat de O.M.A.I. nr. 156 din 11 decembrie 

2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi testarea 

planurilor de urgenţă în caz de accidente majore în care sunt implicate substanţe 

periculoase. 

13. O.M.A.I. nr. 129 din 25 august 2016 al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi 

protecţie civilă. 

14. O.M.I.R.A. nr. 210 din 21.05.2007 pentru aprobarea Metodologiei privind 

identificarea, evaluarea şi controlului riscurilor de incendiu, modificat şi completat de 

O.M.A.I. nr. 663 din 27.11.2008. 

15. O.M.A.I. nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind 

apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente. 

16. O.M.A.I. nr. 712 din 23 iunie 2005 al ministrului administraţiei şi internelor pentru 

aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor 

de urgenţă. 

17. O.M.A.I. nr. 786 din 2 septembrie 2005 al ministrului administraţiei şi internelor 

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor 

nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în 

domeniul situaţiilor de urgenţă. 

18. O.M.A.I. nr. 106 din 2007 Criterii de stabilire angajare cadru tehnic sau personal de 

specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

19. O.M.A.I. nr. 87 din 2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor 

care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

20. P.118 - 99 Normativ de siguranţa la foc a construcţiilor. 

21. MP 008-2000 Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a 

prevederilor normativului de siguranţă la foc P 118-1999. 

22. Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a II-a Instalații de 

stingere, indicativ P 118/2 din 2013. 

23. Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a III-a Instalații de 

detectare, semnalizare și avertizare, indicativ P 118/3 din 201. 
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24. Ordinul M.D.L.P.L nr. 1583 /2008 privind aplicarea standardelor referitoare la sisteme 

de control şi evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi din construcţii şi de limitare a 

propagării fumului în caz de incendiu 

25. GT 030 – 2001 Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc la săli 

aglomerate. 

26. GT 049 – 2002 Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru 

clădiri în domeniul sănătăţii. 

27. GT 050 – 2002 Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru 

cămine de bătrâni şi persoane cu handicap. 

28. NP 102 – 2004 Normativ pentru proiectarea şi montajul pereţilor cortină pentru 

satisfacerea cerinţelor de calitate prevăzute de Legea nr. 10/1995. 

29. C 58 – 1996 Norme tehnice privind ignifugarea materialelor şi produselor 

combustibile din lemn şitextile utilizate în construcţii . 

30. SR 10903-2:2016 Masuri de protecţie contra incendiilor. Determinarea sarcinii 

termice, în construcţii. 

31. SR EN 2:1995/A1:2005 - Clasificarea incendiilor 

32. SR EN ISO 13943: 2011 - Securitate la incendiu.Vocabular 

 

4.1.2.  „MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ” 

 

A. Tematica concursului de admitere 

 

1. Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. 

2. Organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă. 

3. Organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. 

4. Organizarea şi funcţionarea inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, 

respectiv inspectoratul pentru situaţii de urgenţă Bucureşti-Ilfov,. 

5. Organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. 

6. Structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 

operative pentru situaţii de urgenţă. 

7. Criteriile de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor 

profesioniste pentru situații de urgență. 

8. Principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste. 

9. Protecţia civilă în România. 

10. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor. 

11. Structura cadru a Planului Roşu de Intervenţie. 

12. Managementul tipurilor de risc. 

13. Gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de risc repartizate M.A.I. 

14. Planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de 

intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste. 

15. Planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea pregătirii prin exerciţii a 

personalului structurilor M.A.I. 

16. Planificarea, organizarea, pregătirea şi desfăşurarea activităţii de prevenire a situaţiilor 

de urgenţă. 

17. Organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă. 

18. Norme generale de apărare împotriva incendiilor. 
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19. Obligaţiile privind apărarea împotriva incendiilor și organizarea apărării împotriva 

incendiilor. 

20. Identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu. 

21. Elaborarea scenariului de securitate la incendiu. 

 

 

B. Bibliografia 

1. Constituţia României din 21.11.1991, republicată în M.Of. nr. 767 din 31.10.2003. 

2. Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind Apărarea împotriva incendiilor, modificată cu 

O.U.G. nr. 70 din 14 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal, OUG nr.89 din 23 decembrie 

2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor și OUG nr. 

52 din 3 noiembrie 2015, OG nr. 17 din 24 august 2016 pentru prorogarea termenului 

prevăzut la art. 30 alin. (41) din lege. 

3. Legea nr. 481 din 08.11.2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările 

ulterioare (Legea nr. 212/2006, Legea nr. 241/2007 şi O.U.G. 70/2009), republicată în 

M.Of. nr. 554/22 iul. 2008. 

4. Legea nr. 170/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2014 

pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului 

situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor. 

5. O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de 

urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, modificată și completată de O.U.G. nr. 89 din 23 decembrie 2014, aprobată 

prin Legea nr. 170 din 29 iunie 2015. 

6. O.U.G. nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15 din 28 februarie 2005, modificată și 

completată de O.U.G. nr. 1 din 29 ianuarie 2014 și O.U.G. nr. 89 din 23 decembrie 

2014. 

7. O.G.R. nr. 88 din 30.08.2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, modificată şi aprobată prin 

Legea nr. 363/2002 şi completată prin O.U.G. nr. 25/2004 ce a fost aprobată de Legea 

nr. 329/2004, modificată şi completată de O.U.G. 191/2005 și O.U.G. nr. 89 din 23 

decembrie 2014, aprobată prin Legea nr. 170 din 29 iunie 2015. 

8. Hotărârea nr. 94 din 12 februarie 2014 privind organizarea, funcţionarea şi 

componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, modificată și 

completată de Hotărârea nr. 1.151 din 23 decembrie 2014. 

9. Hotărârea nr. 557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc. 

10. Hotărârea nr. 1490 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu 

modificările şi completările ulterioare (H.G. nr. 1.514/2005, H.G. nr. 1.648/2006, H.G. 

nr. 1.249/2008, H.G. nr. 1.446/2009, H.G. nr. 1.163/2010, H.G. nr. 464/2014 și H.G. 

nr. 606 din 29 august 2016). 

11. Hotărârea nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=18094
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=60849
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=68443
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=82447
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=82447
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=93445
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=100147
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operative pentru situaţii de urgenţă, modificată şi completată de Hotărârea nr. 557 din 

3 august 2016. 

12. Hotărârea nr. 1492 din 09.09.2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi 

atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, rectificare în M.Of. nr. 377 din 

31.05.2011, modificată şi completată de Hotărârea nr.606 din 29 august 2016. 

13. O.M.A.I. nr. 1134 din 13.01.2006, pentru aprobarea regulamentului privind 

planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de 

intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste, modificată prin O.M.A.I. nr. 519 

din 30 iunie 2008. 

14. O.M.A.I. nr. 163 din 28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare 

împotriva incendiilor. 

15. O.M.A.I. nr. 89 din 18 iunie 2013 al ministrului afacerilor interne privind aprobarea 

Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de 

prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă şi structurile subordonate, modificat de O.M.A.I. nr. 156 din 11 decembrie 

2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi testarea 

planurilor de urgenţă în caz de accidente majore în care sunt implicate substanţe 

periculoase. 

16. O.M.A.I. nr. 360 din 14.09.2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind 

structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, 

modificat și completat de O.M.A.I. nr. 132 din 14 august 2014. 

17. O.M.A.I. nr. 8 din 27 ianuarie 2017 al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea inspectoratelor pentru 

situaţii de urgenţă. 

18. O.M.A.I. nr. 129 din 25 august 2016 al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi 

protecţie civilă. 

19. O.M.I.R.A. nr. 210 din 21.05.2007 pentru aprobarea Metodologiei privind 

identificarea, evaluarea şi controlului riscurilor de incendiu, modificat şi completat de 

O.M.A.I. nr. 663 din 27.11.2008. 

20. O.M.A.I. nr. 1184 din 06.02.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă. 

21. O.M.A.I nr. 110 din 12.05.2010 pentru aprobarea Instrucţiunii privind planificarea, 

organizarea, desfăşurarea şi evaluarea pregătirii prin exerciţii a personalului 

structurilor M.A.I. 

22. O.M.A.I. nr. 181 din 12.08.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea 

situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administraţiei 

şi Internelor. 

23. Ordinul comun nr. 1.168/203 din 2010 al ministrului sănătăţii şi al ministrului 

administraţiei şi internelor pentru aprobarea structurii-cadru a Planului Roşu de 

Intervenţie. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=20989
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=20989
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4.2. Domeniul de studii univeristare de master 

- DREPT – 

 

 

4.2.1. CERCETĂRI CRIMINALISTICE APLICATE 

A. 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, recomandăm: 

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; 
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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; 

 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. 

 

4.2.2. MASTER DREPT ADMINISTRATIV  

 

Tematica pentru concursul de admitere 

1. Norma juridică. 

2. Actul juridic. 

3. Controlul constituţionalităţii legilor. 

4. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor. 

5. Funcţiile Parlamentului României. 

6. Rolul şi atribuţiile Preşedintelui României. 

7. Noţiune, obiectul, principiile şi izvoarele dreptului comunitar. 

8. Curentul dreptului natural. 

9. Şcoala istorică a dreptului. 

10. Noţiunea, trăsăturile şi regimul juridic al actelor administrative. 

11. Noţiunea şi trăsăturile contractului administrativ. 

12. Funcţia şi funcţionarul public. 

13. Noţiunea, raţiunea şi trăsăturile contenciosului administrativ. 

14. Bugetul public şi principiile bugetare generale. 

15. Elaborarea şi adoptarea bugetului de stat. Legile bugetare. 

16. Prelevarea fiscală. 

17. Activitatea de control financiar a Curţii de Conturi. 

18. Izvoarele dreptului Uniunii Europene. 

19. Raportul dintre dreptul Uniunii Europene şi dreptul naţional. 

20. Tratatul de la Lisabona. 

 

Bibliografie 

1. Mihai Bădescu, „Teoria generală a dreptului”, Ed. Sitech, Craiova, 2009. 
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2. Mihai Bădescu, Cătălin Andruş, Năstase Cătălina, „Drept constituţional şi instituţii 

politice”, Ediţia a-II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2011. 

3. Antonie Iorgovan, „Tratat de drept administrativ”, vol I-II, ediţia 4, Ed. All Beck, 

Bucureşti 2005. 

4. Mihai Bădescu, „Introducere în filozofia dreptului”, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002. 

5. Nicoleta Diaconu, „Dreptul Uniunii Europene,Tratat”, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 

2011. 

6. Tiberiu Pavelescu, „Drept administrativ român”, Ediţia a-II-a, revăzută şi adăugită, 

Ed. ProUniversitaria, Bucureşti, 2007, 

7. Aurel Neagu, Drept financiar public, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009; 

8. Dan Drosu Şaguna, „Drept financiar public”, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2009. 

9. Ion Alexandru, „Drept administrativ european”, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005. 

10. Dana Apostol Tofan, „Instituţii administrative europene”, Ed. CH Beck, Bucureşti, 

2006. 

11. Ioan Alexandru, „Drept administrativ comparat”, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, 

Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003. 

 

 

4.2.3. MASTERAT DREPTUL AFACERILOR 

Tematica pentru concursul de admitere                                                                                                                                                

   A. Patrimoniul 

1. Noţiune, caractere juridice, atribute 

2. Universalitatea juridică 

3. Universalitatea de fapt  

4. Garanţia comună a creditorilor  

5. Administrare 

 

     B. Dreptul de proprietate 

1. Noţiune şi caractere juridice 

2. Conţinut. Prerogative  

3. Obiect şi subiecte 

4. Limitări juridice şi materiale  

5. Acţiunea în revendicare  

  

      C. Reguli aplicabile în materia obligaţiilor 

1. Contractul. Noţiune şi clasificare. Condiţii de validitate. Încheierea contractelor 

2. Efectele contractului: principiul forţei obligatorii, principiul relativităţii, principiul 

irevocabilităţii şi efectele specifice ale contractelor sinalagmatice. Răspunderea 

contractuală 

3. Executarea obligaţiilor 

4. Transmiterea, transformarea şi stingerea obligaţiilor 

 

                D.Contracte civile 

1. Contractul de vânzare cumpărare 

2. Contractul de locaţiune 

3. Contractul de mandat  
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       E. Societăţi comerciale  

1. Constituirea societăţilor comerciale  

2. Funcţionarea societăţilor comerciale  

 

Bibliografie 

       A. Legislaţie 

1. Codul civil (Legea nr. 287/2009) intrat în vigoare la 01.10.2011 prin Legea de 

punere în aplicare nr. 71/2011, cu modificările ulterioare 

2. Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, modificată prin Legea 

nr.441/2006, publicată în M.Of.nr.955/28.11.2006; 

3. Legea nr.26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, M. Of. nr.49/04.02.1998; 

4. Legea nr.312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor de către cetăţenii străini, apatrizi, precum şi de către persoanele juridice 

străine, publicată în M.Of.nr.1008/14.XI.2005; 

5. Legea nr.11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale modificată şi 

completată de Legea nr.298/2001 (M.Of.nr-313 din 12 iunie 2001); 

6. Ordonanţa de urgenţă nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice 

de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 

familiale. 

 

            B. Tratate. Cursuri. Monografii  

1. Şt. Mihăilă, A.D. Dumitrescu, Drept comercial român, editura C.H.Beck, 

Bucureşti, 2014; 

2. C. Bîrsan, Drepturile reale principale în reglementarea noului Cod civil, 

editura Hamangiu, Bucureşti, 2013; 

3. G. Boroi, C.A. Anghelescu, B. Nazat, Curs de drept civil. Drepturile reale 

principale, editura Hamangiu, Bucureşti, 2013; 

4. L. Pop, I.F.P. Popa, S. Vidu, Curs de drept civil. Obligaţiile, editura Universul 

Juridic, 2015; 

5. M. Ioan, Drept civil. Drepturile reale principale, editura Pro Universitaria, 

Bucureşti, 2011; 

6. M. Ioan, A.D. Dumitrescu, I. Iorga, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, 

Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011; 

7. V. Stoica, Drept civil. Contracte speciale, vol. I, editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2010; 

8. D. C. Florescu, Contracte civile în noul Cod civil, editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2015; 

9. L. Stănciulescu, Dreptul contractelor civile. Doctrină şi jurisprudenţă, editura 

Hamangiu, Bucureşti, 2017 

10. F. Moţiu, Contracte speciale, ediţia a VI-a revăzută şi adăugită, editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2015. 

 

 

4.2.4. MANAGEMENTUL PREGĂTIRII OPERAŢIONALE DE JANDARMI 

Tematica pentru concursul de admitere 

1. Definirea intereselor şi obiectivelor naţionale de securitate. 
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2. Evaluarea mediului internaţional de securitate. 

3. Ameninţări, riscuri şi vulnerabilităţi. 

4. Direcţii de acţiune şi principalele modalităţi pentru asigurarea  securităţii 

naţionale a României. 

5. Strategia naţională de ordine şi siguranţă publică. 

6. Managementul crizelor. 

7. Adunările publice. 

8. Forţele de ordine publică la nivel naţional. 

9. Forţa de Jandarmerie Europeană. 

10. Cooperarea internaţională la nivelul Jandarmeriei Române. 

11. Restabilirea ordinii publice. 

12. Managementul organizaţional al structurilor de jandarmi. 

13. Caracteristicile terorismului în secolul XXI. 

14. Cultura organizaţională. 

15. Psihologia mulţimilor. 

 

Bibliografie 

1. Constituţia României, 1991, revizuită în 2003; 

2. Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române; 

3. Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române; 

4. Legea nr. 80/2002 privind statutul cadrelor militare;  

5. Legea nr. 51/1991 privind Siguranţa Naţională a României; 

6. Legea nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii; 

7. Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe;  

8. Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază;  

9. Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii 

Speciale; 

10. Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice  

11. Legea 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare; 

12. Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru 

apărare; 

13. Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019; 

14. Strategia Naţională de Ordine şi Siguranţă Publică 2015-2020; 

15. dr. Geo Stroe, Ştiinţa conducerii. Managementul crizei şi dreptul militar în securitatea 

şi apărarea naţională a României,  Ed. Dacoromană, 2016; 

16. Ţuţu Pişleag şi colectiv de autori, Management militar, Ed. Sitech, 2011; 

17. Anghel Andreescu, Jihadul Islamic, Ed. Rao, 2015; 

18. Gustave Le Bon, Psihologia mulţimilor, Ed. Antet, 2002. 

 

 

4.2.5. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN SISTEMUL 

AUTORITĂŢILOR DE ORDINE PUBLICĂ 

       

Tematica pentru concursul de admitere la masterat  

1. Contractul individual de muncă  

- Încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului individual de muncă; 

 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg2oXR84XVAhVIyRQKHbDnC7AQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mai.gov.ro%2Fdocumente%2Ftransparenta%2FSNOSP%25202015-2020%2520.pdf&usg=AFQjCNGI42VrgZPpbafVA2FvAy6dX1w6mA
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2. Timpul de muncă şi timpul de odihnă 

- Durata timpului de muncă; 

- Munca suplimentară şi munca de noapte; 

- Repaosul 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; 
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- Dezvoltarea carierei organizaţionale şi teoria lui „Super”    

 

Bibliografie: 

 I. Acte normative:  

1. Constituţia României; 

2. Codul muncii; 

3. Codul civil; 

4. Codul  de procedură civilă; 

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

6. Legea nr. 62/2011- Legea dialogului social cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române cu 

modificările şi completările ulterioare; 

8. Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului cu modificările şi completările 

ulterioare; 

9. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

10. Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare cu modificările şi completările 

ulterioare; 

11. Hotărârea Guvernului nr.1578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are 

dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, 

bilete de odihnă şi tratament, cu modificările şi completările ulterioare 

12. Ordinul M.A.I. nr.140/2016 privind activitatea de management resurse umane în 

unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne 

 

II. Tratate, cursuri, monografii: 

1. Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii. Legislaţie. Doctrină. Jurisprudenţă, 

Actualizată, Ediţia a X-a actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016 

2. Ioan Leş, Călina Jugastru, Verginel Lozneanu, Adrian Circa, Eugen Hurubă, Sebastian 

Spinei, Tratat de drept procesual civil. Vol. I + Vol. II, Principii şi instituţii generale. 

Judecata in fata primei instante. Căile de atac. Procedurile speciale. Executarea 

silită. Procesul civil internaţional, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015 

3. Prună Ştefan, Managementul organizaţiei Poliţiei. Teorie/aplicaţii pratice/teste. Curs 

universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012; 

4. Vlad Barbu, Răspunderea materială a militarilor, Editura Academica, Bucureşti, 

2003. 

     

 

4.2.6.  „RELAȚII ȘI ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE ÎN DREPTUL 

CONTEMPORAN” 

 

Tematica pentruinterviul de admitere  

1. Organizațiile internaționale  

1.1 Compoziţia şi structura organică a organizaţiilor internaţionale 

1.2 Personalitatea juridică a organizaţiilor internaţionale 

1.3 Dreptul internaţional al organizaţiilor internaţionale 

 

 

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/
http://www.ujmag.ro/autori/spinei-sebastian/
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2. Organizaţii cu vocaţie de universalitate 

2.1. Liga Naţiunilor 

2.2. Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) 

2.3. Instituţiile specializate din sistemul Naţiunilor Unite 

 

3. Organizaţii internaţionale regionale 

3.1. UniuneaEuropeană 

3.2. Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa 

3.3. Consiliul Europei 

3.5. Organizaţia Unităţii Africane 

3.6. Liga Statelor Arabe 

3.7. Organizaţia Statelor Americane 

3.8.  Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord 

 

4. Organizaţii internaţionale de cooperare în domeniul poliţienesc 

4.1. Europol (Oficiul European de Poliţie) 

4.2. Instituţii de cooperare poliţienească ale Uniunii Europene 

5.3. Organizaţia internaţională de poliţie criminală – Interpol 

 

 

Bibliografie selectivă 

1. B. ȚoneaDrept Constituțional și instituții politice, Ed. Sitech Craiova 2015 

2. A. Năstase, Drept Internaţional Contemporan, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007 

3. S. Scăunaş, Drept International Public, Ed C.H. Beck, Bucureşti, 2007 

4. N Purdă, N Diaconu, Protecţia juridică a drepturilor omului, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti 2007 

5. I Dragoman, C. Panduru, Relaţii internaţionale actuale, Editura INTERGRAG, 

2004, 

6. D. Mazilu, Dreptul International Public, Ediţia a II a, vol II, Ed. Lumina Lex, 

Bucuresti, 2005 

7. I. Diaconu, Tratat de Drept Internaţional Public, Vol II, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 

2005 

8. A. Fuerea, Instituţiile Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2002 

9. A.P. Mătăsaru, Tratat de Drept International Public, Ed. Lumina Lex, Bucuresti,  

2002 

10. C. Andronovici, Drept Internaţional Public, Ed. Graphix, Iaşi, 1999 

11. F.G. Garcia Amador, The Inter-American System: Its development and 

strengtbening, Dobbs Ferry, New York, 1996 

12. D. Popescu, A. Năstase, F. Coman,  Drept Internaţional Public, Casa de editură și 

presă”Şansa”, Bucureşti 1994 

13. A. Iacob, Tactici de cooperare poliţienească internaţională, Editura Sitech, Craiova, 

2007. 

14. Hurdubaie Ion - Cooperarea judiciară europeană. Cadru convenţional penal, Editura 

M.A.I., Bucureşti, 2003. 

15. Hurdubaie Ion - Instrumente ale cooperării internaţionale în domeniul valorificării 

mijloacelor de probaţiune, Editura Era, Bucureşti, 2006. 

16. Viorel Marcu - Drept instituţional comunitar, Editura Nova 1994. 
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4.2.7. ŞTIINŢE PENALE 

Tematica pentru concursul de admitere  

Admiterea va consta în susţinerea unui examen tip test-grilă care va cuprinde întrebări din 

următoarele teme: 

I. Conţinutul infracţiunii 

II. Formele infracţiunii intenţionate după fazele ei de desfăşurare 

III. Participaţia penală 

IV. Răspunderea penală a persoanei juridice 

V. Cauzele justificative 

VI. Cauzele de neimputabilitate 

VII. Cauzele care înlătură sau modifică răspunderea penală, executarea pedepsei sau 

consecinţele condamnării  

VIII. Infracţiunile contra persoanei 

IX. Infracţiunile contra patrimoniului  

X. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei 

XI. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu 

XII. Infracţiuni de fals  

XIII. Participanţii în procesul penal (organele judiciare şi competenţa acestora; subiecţii 

procesuali principali şi drepturile acestora; părţile şi drepturile acestora; avocatul – 

asistenţa juridică şi reprezentarea) 

XIV. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale 

XV. Urmărirea penală 

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

unitare 

 

 

Bibliografie: 

I. Legislaţie 

1. Constituţia României, adoptată în 1991, republicată în M.Of. nr.767/31.10.2003 

2. Codul penal, adoptat prin Legea nr.286/2009 (publicată în M.Of. nr.510/24.07.2009), 

intrat în vigoare la data de 01.02.2014, cu modificările şi completările ulterioare  

3. Codul de procedură penală adoptat prin Legea nr.135/2010 (publicată în M.Of. 

nr.486/15.07.2010), intrat în vigoare la data de 01.02.2014, cu modificările şi 

completările ulterioare  

4. Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, 

publicată în M.Of. nr.219/18.05.2000, cu modificările şi completările ulterioare 

II. Doctrină  

1. G. Antoniu, Vinovăţia penală, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003 

2. I. A. Barbu, Drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016 

3. Al. Boroi, Drept penal – partea specială, Ediţia a III-a, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 

2016 

4. V. Dobrinoiu, I. Pascu şi colaboratorii, Noul Cod penal comentat. Partea specială. 

Ediţia a 3-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016 

5. I. Pascu, T. Dima şi colaboratorii, Noul Cod penal comentat. Partea generală. Ediţia a 

3-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016 
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6. V. Dongoroz, Tratat de drept penal, reeditarea ediţiei din 1939, Editura Tempus, 

Bucureşti, 2000  

7. V. Dongoroz şi colectivul, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, Partea 

specială, Editura Academiei Române, Bucureşti, vol. III (1971) şi IV (1972) 

8. V. Dongoroz şi colectivul, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, Partea 

generală, Editura Academiei Române, Bucureşti, vol. I (1969) şi II (1970)  

9. M. Gorunescu, I. A. Barbu, M. Rotaru, Drept penal. Partea generală. (conform noului 

Cod penal), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014 

10. A. L. Lorincz, Drept procesual penal, vol.I (conform noului Cod de procedură 

penală), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015 

11. A. L. Lorincz, Drept procesual penal, vol.II (conform noului Cod de procedură 

penală), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016 

12. A. L. Lorincz, Recursul în casaţie în Noul Cod de procedură penală, Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2014   

13. O. Predescu, M. Udroiu, Protecţia europeană a drepturilor omului şi procesul penal 

român, Editura CH Beck, Bucureşti, 2008  

14. F. Streteanu, R. Chiriţă, Răspunderea penală a persoanei juridice, Editura CH Beck, 

Bucureşti, 2007  

15. C. Voicu, A. S. Uzlău, G. Tudor, V. Văduva, Noul Cod de procedură penală, Ghid de 

aplicare pentru practicieni, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014 

16. N. Volonciu, A. S. Uzlău şi colectiv, Noul Cod de procedură penală comentat, Editura 

Hamangiu, Bucureşti, 2017 

III. Jurisprudenţă 

       Decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale Curţii Constituţionale publicate până 

la data de 01.09.2018 

 

 

4.2.8. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ ÎN CONTEXT 

NAŢIONAL ŞI EUROPEAN    

Tematica pentru concursul de admitere la masterat  

1. Relațiile individuale de muncă 

Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual 

de muncă; 

- Durata timpului de muncă; 

- Munca suplimentară şi munca de noapte; 

- Repaosul săptămânal, sărbătorile legale şi concediile; 

- Salarizarea  

 

2. Relațiile colective de muncă  

- Negocierea colectivă 

- Contractul colectiv de muncă 

 

3. 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 
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- Reguli procedurale speciale aplicabile conflictelor de muncă 

 

4. Analiza și proiectarea posturilor 

- Cerințe privind analiza posturilor 

- Decrierea posturilor și specificațiile posturilor 

- Principalele obiective ale analizei posturilor 

- Tipuri de analize ale posturilor 

- Metode și tehnici de analiză a posturilor 

 

5. Managementul carierei  

- Conceptul de carieră 

- Managementul carierei  

- Planificarea carierei  

- Planificarea carierei organizaționale 

- Planificarea carierei individuale 

- Dezvoltarea carierei 

 

6. Drept social european 

- Elemente de drept social european. 

- Convenţia Europeană a drepturilor omului. 

- Carta social europeană  

 

Bibliografie: 

 I. Acte normative:  

13. Constituţia României; 

14. Codul muncii; 

15. Codul civil; 

16. Codul  de procedură civilă; 

17. Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice 

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

19. Legea nr. 62/2011- Legea dialogului social cu modificările şi completările ulterioare; 

20. Convenţia Europeană a drepturilor omului 

21. Carta social europeană 

 

II. Tratate, cursuri, monografii: 

5. Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii. Legislaţie. Doctrină. Jurisprudenţă, 

Actualizată, Ediţia a X-a actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016; 

6. Alexandru Ţiclea Codul muncii comentat si adnotat cu legislație conexă și 

jurisprudență relevană, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018; 

7. Andrei Popescu, Dreptul internaţional şi european al muncii, Editura C.H. Beck, 

Bucureşti, 2008. 

8. Aurel Manolescu, Alecsandrina Diaconu, Viorel Lefter, Managementul resurselor 

umane, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2012 

9. Georgeta şi Ion-Ovidiu Pânişoară, Managementul resurselor umane, Ed. Polirom, Iaşi, 

2006 ; 

10. Ion Traian Ștefănescu, Tratat de drept al muncii. Ediția a IV-a revazută și adăugită, 

Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017; 
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11. 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;  

12. Eugen Burduș, Tratat de management. Editia a III-a, Editura Pro Universitaria, 

București, 2017; 

13. Nicolae Voiculescu, Drept social european,Editura Universul Juridic, Bucureşti, 

2014. 

http://www.ujmag.ro/autori/calina-jugastru/
http://www.ujmag.ro/autori/verginel-lozneanu/
http://www.ujmag.ro/autori/adrian-circa/
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4.3. Domeniul de studii univeristare de master 

– ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ – 

 

4.3.1. MASTER   COMUNICAREA SOCIALĂ PROACTIVĂ A POLIŢIEI 

 

Tematica 

1. Comunicare 

- Conţinutulcomunicăriişicaracteristicileprocesului de comunicare 

- Modalităţi de comunicare (comunicareaverbalăşinonverbală) 

- Comunicareainternăînserviciilepublice 

2. Comunicarea socială proactivă 

- Propagandăşimanipulare 

- Comunicareaînmanagementulstărilorconflictuale 

- Comunicareaserviciilorpublice cu mass-media şipublicul 

3.Rrelaţii publice 

- Relaţiilepublice cu mass-media şipublicul 

- Tehniciimportantefolositeînrelaţia cu mass-media 

- Sondajele de opiniepublică 

- Gestionareasituaţiei de criză 

 

Bibliografia 

1. Achelis T., Epure L., ş.a. – Relaţiile publice: coduri, practici, interferenţe, Editura Mirton, 

Timişoara, 2004 

2. Chiciudean I., Ţoneş V., - Gestionarea crizelor de imagine, Editura Comunicare. ro, 

Bucureşti, 2002 

3. Coman C., - Relaţii publice şi mass-media, Editura Polirom, Iaşi, 2004 

4. Morar R., - Comunicare socială în activitatea de ordine şi siguranţă publică, 

EdituraSitech, 

Craiova, 2008 

5. Morar R., - Relaţii publice în activitatea de ordine şi siguranţă publică, EdituraSitech, 

Craiova, 2007 

6. Newsom D., ş.a. – Totul despre relaţiile publice, Editura Polirom, Iaşi, 2003 

7. Pease A., - Limbajul trupului, Editura Polimark, Bucureşti, 1993 

8. Şerb S., - Relaţii publice şi comunicare, EdituraTeora, Bucureşti, 1999 

9. *** Legeanr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Editura M.I., 

Bucureşti, 2005 

10. *** Codul etic şi deontologic al poliţistului, Editura M.I., Bucureşti, 2005. 

 

4.3.2. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR 

DE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 

 

Tematica pentru concursul de admitere 

1. Conceptul de ordine publică şi reflectarea lui în legislaţia românească; 

2. Drepturile şi obligaţiile generale de serviciu ale poliţistului; 

3. Cunoaşterea şi analiza situaţiei operative poliţieneşti; 
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4. Tactica intervenţiei poliţiei pentru prevenirea săvârşirii faptelor antisociale şi 

menţinerea ordinii şi liniştii publice; 

5. Consideraţii generale privind contravenţia, ca faptă antisocială; 

6. Competenţa Poliţiei Române pe linia  asigurării şi menţinerii ordinii şi liniştii 

publice; 

7. Structuri instituţionalizate cu atribuţiuni de menţinere a ordinii publice în 

România; 

8. Răspunderea juridică a forţelor de ordine în timpul intervenţiei pentru 

restabilirea ordinii publice; 

9. Planificarea şi organizarea managerială; 

10. Managementul schimbării în structurile de ordine publică şi siguranţă 

naţională; 

11. Conducerea subordonaţilor; 

12. Coordonare şi control managerial. 

 

Bibliografie 

 Legislaţie: 

1. Legea 218 din 23.04.2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 305 din 09.05.2002; 

2. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice – M.O.  nr. 9 din 24 ianuarie 

1997 ; 

3. Legea nr. 182/2002, privind protecţia informaţiilor clasificate cu modificările 

şi completările aduse de: Ordonanţa de urgenţă nr. 16 din 9 martie 2005; 

LEGEA nr. 268 din 1 octombrie 2007, M.O. nr. 248 din 12 aprilie 2002 

4. Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de 

organele judiciare în cursul procesului penal; 

5. Legea 360 din 06.06.2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 440 din 24.06.2002, cu modificările si completările 

ulterioare; 

6. Dispoziţia IGPR nr.123 din 15.11.2012 privind stabilirea Concepţiei unitare 

de organizare, funcţionare şi acţiune a structurilor de ordine publică ale Poliţiei 

Române. 

 

 Monografii: 

1. Constantin Eugeniu-Ciprian, Competenţa în materie contravenţională a 

structurilor de ordine publică, Editura Sitech, Craiova, 2014; 

2. Constantin Eugeniu-Ciprian, Ţupulan Marin-Claudiu, Competenţe 

manageriale în structurile poliţieneşti, Editura Sitech, Bucureşti, 2014; 

3. Constantin Eugeniu-Ciprian, Tactică polițienească, Editura Sitech, 

Bucureşti, 2014; 

4. Ştefan Prună, Managementul organizaţional al Poliţiei, Ed. Universul juridic, 

Bucureşti, 2012. 
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NOTĂ: 

La examenul de admitere se pot prezenta absolvenţii instituţiilor de învăţământ 

superior, civile sau militare, cu durata studiilor de licenţă de cel puțin 3 ani, care îşi desfăşoară 

activitatea în unităţile ce aparţin sistemului naţional de ordine publică şi siguranţă naţională şi 

au autorizaţie de lucru cu documente clasificate. 

 

 

4.3.3. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢIILOR INFORMATIVE 

 

Tematica pentru concursul de admitere. 

1. Managementul informaţiilor în investigarea infracţiunilor ce aduc atingere siguranţei 

naţionale;  

2. Documentarea infracţiunilor ce aduc atingere siguranţei naţionale;  

3. Mijloace şi metode ale activităţii de informaţii;  

4. Elemente de psihologie şi psihosociologie în activitatea de informaţii;  

5. Reglementări juridice incidente în activitatea de informaţii;  

6. Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în activitatea de informaţii;  

7. Investigarea criminalităţii informatice;  

8. Comunicarea în activitatea de informaţii;  

9. Investigarea macrocriminalităţii economico-financiare;  

10. Investigarea criminalităţii transfrontaliere;  

11. Investigarea criminalităţii grave cu violenţă;  

12. Managementul informaţiilor clasificate;  

13. Managementul informaţiilor de securitate;  

14. Investigarea terorismului;  

15. Etică şi deontologie profesională;  

16. Investigarea criminalităţii organizate;  

17. Managementul organizaţional al structurilor de informaţii;  

18. Politici şi strategii de securitate;  

19. Instituţii de drept penal şi drept procesual penal aplicabile în activitatea de informaţii. 

 

 

Bibliografie 

1. Constituţia României;  

2. Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

3. Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

4. Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

5. Legea nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii; 

6. Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe; 

 7. Legea nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de 

Protecţie şi Pază; 

8. Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii 

Speciale; 

9. Codul Penal;  
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10.Codul de Procedură Penală;  

11. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

12. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

13. Legea 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

14. Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

15. Legea nr.656/2002 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

16. Legea nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

17. Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de 

droguri, cu modificările şi completările ulterioare; 

18. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

19. HG 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor 

clasificate în România;  

20. Voicu, Costică; Prună, Ştefan - Managementul poliţiei, Editura MediaUno, Bucureşti 

2007. 

 

 

4.3.4. MANAGEMENTUL COOPERĂRII POLIŢIENEŞTI INTERNAŢIONALE 

 

Tematica pentru concursul de admitere: 

1. Instrumente ale cooperării poliţieneşti internaţionale; 

2. Cooperarea judiciară internaţională în materie penală; 

3. Forme şi modalităţi ale cooperării poliţieneşti  în spaţiul Schengen; 

4. Mandatul European de Arestare; 

5. Instituţii şi agenţii implicate în lupta împotriva criminalităţii organizate;  

6. Programul de protecţie a martorilor în România; 

7. Cooperarea internaţională în lupta împotriva terorismului; 

8. Cooperarea internaţională în lupta împotriva traficului de droguri; 

9. Cooperarea internaţională în lupta împotriva spălării banilor; 

10. Cooperarea internaţională în lupta împotriva falsului de monedă; 

11. Cooperarea internaţională în lupta împotriva traficului de persoane; 

12. Metode speciale de supraveghere sau cercetare (interceptarea comunicaţiilor ori a 

oricărui tip de comunicare la distanţă; accesul la un sistem informatic; supravegherea 

video, audio sau prin fotografiere; localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice; 

obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane; reţinerea, 

predarea sau percheziţionarea trimiterilor poştale; utilizarea investigatorilor sub 

acoperire şi a colaboratorilor; participarea autorizată la anumite activităţi; livrarea 

supravegheată; obţinerea datelor generate sau prelucrate de către furnizorii de reţele 

publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice 

destinate publicului, altele decât conţinutul comunicaţiilor, reţinute de către aceştia în 
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temeiul legii speciale privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii 

de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii 

electronice destinate publicului.); 

13. EUROPOL; 

14. INTERPOL; 

15. EUROJUST; 

16. SELEC. 

 

Bibliografie 

1. Legea nr. 135/2010 privind Noul Cod de procedură penală, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 486/15 iulie 2010;  

2. Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de 

droguri, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane cu 

modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si 

pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de 

terorism, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

7. Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. OUG nr. 103/2006 privind unele masuri pentru facilitarea cooperarii politienesti 

internationale, aprobată prin legea nr. 104/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

9. Legea nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului 

Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii 

Schengen, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. Legea 565/2002 pentru ratificarea Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii 

transnaţionale organizate, a Protocolului privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea 

traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

11. Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

12. Convenţia de Aplicare a Acordului Schengen. 

13. Directiva Parlamentului European şi a Consiliului, Strasbourg, 2013, privind 

protecţia prin măsuri de drept penal al monedei euro şi a altor monede împotriva 

falsificării;  

14. Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală (European 

Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters - CETS No. 30), adoptată la 

Strasbourg la 20 aprilie 1959 şi Protocolul Adiţional la Convenţia europeană de 

asistenţă judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978; 

15. Strategia Uniunii Europene în materie de droguri 2013-2020; 

16. Consiliului Europei Convenţia privind lupta împotriva traficului cu fiinţe umane, 

Varşovia, 16 mai 2005; 
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17. DECIZIA 2009/371/JAI din 6 aprilie 2009 privind înfiinţarea Oficiului European de 

Poliţie (Europol); 

18. Ordonanţa de urgenţă nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de 

Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative; 

19. Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

20. Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2011 

privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor 

acestuia. 

 

 

4.3.5. MANAGEMENTUL INVESTIGĂRII FRAUDELOR 

 

Tematica 

1. Caracteristicile globalizării şi impactul acesteia asupra evoluţiei criminalităţii economico-

financiare din România. 

2. Activitatea bancară în România – cadru legal actual.  

3. Cauzalitatea criminalităţii financiar-bancare. 

4. Piaţa de capital. Modalităţi de comitere a infracţiunilor în domeniu. 

5. Investigarea fraudelor din domeniul financiar-bancar şi al pieţei de capital. 

6. Tipologii de spălare a banilor. Tehnici speciale de investigare a infracţiunilor din 

domeniul spălării banilor. 

7. Evaziunea fiscală – frauda fiscală concept, reglementare şi modalităţi de săvârşire. 

8. Metodologia investigării infracţiunilor de evaziune fiscală. 

9. Proprietatea intelectuală în contextul globalizării. 

10. Pirateria în domeniul dreptului de autor a drepturilor conexe şi a drepturilor sui-generis 

ale fabricanţilor de baze de date. 

11. Prevenirea şi combaterea contrafacerilor în domeniul proprietăţii industriale. 

12. Cooperarea ofiţerilor de investigare a fraudelor cu instituţiile care au atribuţii în domeniul 

combaterii fenomenului de piraterie şi contrafacere. 

13. Aspecte generale referitoare la autorizarea jocurilor de noroc în România. Prevenirea şi 

combaterea infracţiunilor în domeniu. 

14. Concepte manageriale folosite în activitatea de gestionare a fraudelor. 

15. Planificarea activităţilor în cadrul structurilor de investigare a fraudelor.  

16. Organizarea sistemului de management. Organizarea timpului şi muncii în cadrul 

formaţiunilor de investigare a fraudelor 

17. Conducerea activităţilor în cadrul formaţiunilor de investigare a fraudelor. Principiile 

conducerii manageriale. 

18. Bilanţul contabil 

19. Contul – procedeu fundamental al metodei contabilităţii. 

20. Balanţa de verificare, documente de sinteze contabile. 

21. Metodologia controlului economico-financiar şi expertiza contabilă în materie penală. 

22. Tehnici de investigare a infracţiunilor comise cu ajutorul computerelor. 

23. Securitatea reţelelor informatice; sisteme de operare; sisteme de fişiere. 

24. Instituţii şi instrumente juridice privind cooperarea poliţienească în domeniul investigării 

infracţiunilor economico-financiare. 
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25. Principiile care guvernează activitatea de cooperare în domeniul investigării fraudelor. 

26. Cooperarea poliţienească în Uniunea Europeană – EUROPOL. 

27. Cooperarea poliţienească în spaţiul Sud-Est European. 

28. OIPC – INTERPOL – organizaţie internaţională de cooperare poliţienească. 

29. Instrumente juridice de cooperare poliţienească elaborate sub auspiciile ONU, Consiliului 

Europei şi a altor organizaţii cu vocaţie universală. 

30. Instituţia ataşatului de afaceri interne si a ofiţerului de legătură. 

31. Corupţia în sistemul instituţiilor bugetare. 

32. Instituţii abilitate de lege în materia prevenirii şi contracarării fraudelor financiar bancar şi 

al pieţii de capital. 

33. Utilizarea ilegală a instrumentelor de plată. 

34. Protecţia intereselor financiare ale U.E., în România.  

35. Rolul structurilor statului de drept în prevenirea şi combaterea corupţiei. 

36. Principalele forme de manifestare a corupţiei în societatea românească contemporană.  

37. Consideraţii privind tactica şi tehnica cercetării infracţiunilor de corupţie. 

38. Instituţii juridice care gestionează problematica de mediu. 

39. Răspunderea juridică în domeniul protecţiei mediului. 

40. Protecţia juridică a României împotriva criminalităţii transnaţionale 

 

Bibliografia 

1. Constituţia României 

2. Codul penal şi Codul de procedură penală 

3. Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române (actualizată) 

4. Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului (actualizată) 

5. Legea nr. 31/1990 privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale (actualizată) 

6. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (actualizată) 

7. Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie 

(actualizată) 

8. Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor (actualizată) 

9. Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate (actualizată) 

10. Legea nr. 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale (actualizată) 

11. Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală 

(actualizată) 

12. Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului 

Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism 

(actualizată) 

13. Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României (actualizată) 

14. Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital (actualizată) 

15. Legea nr. 227/2007 - de completare si aprobare a OUG nr.99/2006 - privind instituţiile de 

credit şi adecvarea capitalului (actualizată) 

16. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (actualizată) 

17. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare 

(actualizată) 
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4.3.6. MANAGEMENTUL OPERAȚIONAL LA FRONTIERA EXTERNĂ 

SCHENGEN 

 

Tematica pentru concursul de admitere  

 Dreptul la liberă circulaţie în Uniunea Europeană 

 Libera circulație a cetățenilor români în străinătate 

 Regimul străinilor în România 

 Spaţiul Schengen şi controlul frontierelor externe 

 Cooperarea poliţienească transfrontalieră în context Schengen 

 Sistemul Informatic Schengen (SIS) şi protecţia datelor în SIS  

 Agenția Europeană Frontex 

 Organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române 

 Regimul juridic al frontierei de stat a României 

 

Bibliografia 

 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); 

 Regulamentul (UE) 2016/399 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); 

 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  (Regulamentul Frontex); 

 Regulamentul (CE) 2006/1986 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 

decembrie 2006 privind accesul la Sistemul de Informații Schengen din a doua 

generație (SIS 2) al serviciilor competente, din statele membre, pentru eliberarea 

certificatelor de înmatriculare a vehiculelor; 

 Regulamentul (CE) nr. 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; 

 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 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 

72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE ș i 

93/96/CEE; 

 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); 

 Ordonanţă de Urgenţă nr. 194 din 12 decembrie 2002 (**republicată**) 

(*actualizată*) privind regimul străinilor în România; 
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 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; 

 Ordonanța de Urgență nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de 

Frontieră Române (*actualizată*); 

 Ordonanța de Urgență nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României 

(*actualizată*); 

  Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români 

în străinătate (*actualizată*). 

 

 

4.3.7. POLIȚIE JUDICIARĂ 

Tematica 

1. Organizarea şi competenţele structurilor de poliţie judiciară. 

2. Reglementarea juridică şi investigarea infracţiunilor de competenţa poliţiei judiciare. 

3. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor cu autori neidentificaţi. 

4. Supravegherea şi documentarea activităţii grupurilor infracţionale ocazionale. 

5. Urmărirea judiciară a unor categorii de persoane si obiecte. 

6. Modul de acţiune al poliţiei în cazurile copiilor dispăruţi sau victime ale abuzurilor, 

traficului de persoane şi pornografiei infantile pe internet. 

7. Activităţile în cauzele cu autori neidentificaţi. 

8. Inregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonareaadministrativă a 

activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror. 

9. Cadrul juridic al protecţiei martorilor în România. 

10. Cooperarea internaţională poliţienească. Schimbul de informaţii. 

11. Respectarea drepturilor omului în activitatea poliţiei. 

12. Managementul organizaţional al poliţiei. 

 

Bibliografie 

1.  Constituția României. 

2. Codul penal. 

3. Codul de procedură penală. 

4. Legea nr.21 8/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române. 

5. Legea nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare. 

6. Legea nr.290/2004 privind cazierul judiciar. 

7. Legea nr.682/2002 privind protecţia martorilor. 

8. Legea nr.39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. 

9. Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. 

10. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil. 

11. Legea nr.182/2002 privind protecţia infomaţiilor clasificate. 

12. Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilorpenale 

şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie decătre procuror, 

aprobate prin Ordinul comun M.A.I. - P.I.C.C.J . nr. 56 din10.04.2014. 

12. Dascălu Ioan, Ştefan Cristian-Eduard, Tupulan Marin-Claudiu, „Percheziția judiciară”, 

Editura Sitech, Craiova , 2008. 
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13. Dascălu Ioan, Tupulan Marin-Claudiu, Giurea Laurențiu,  Ştefan Cristian-Eduard 

”Metodologia investigării infracțiunilor”, Editura Sitech, Craiova, 2008. 

14. Prună Ștefan, ”Managementul organizațional al poliției”, Editura Universul Juridic, 

București, 2012. 

15. Țupulan Marin-Claudiu, Angheluş Adrian, Ştefan Cristian-Eduard, 

„Cooperareapoliţienească internaţională în materia investigării criminalităţii judiciare”, 

Editura Sitech, Craiova, 2012. 

16. Tupulan Marin-Claudiu, Popescu Gheorghe, Ştefan Cristian-Eduard, „Procedura 

deurmărire a persoanelor”, Editura Sitech, Craiova, 2012. 

17. Tupulan Marin-Claudiu, Popescu Gheorghe, Ştefan Cristian-Eduard, „Managementul 

activităţilor de investigare a infracţionalităţii circumscrise traficului de minori”,Editura Sitech, 

Craiova, 2011. 

 

 

4.3.8 CERCETĂRI FUNDAMENTALE ÎN DOMENIUL ORDINII PUBLICE ȘI  

SIGURANȚEI NAȚIONALE 

 
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. 
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  29. Infracțiuni și contravenții 

  30. Executarea pedepselor privative de libertate; 

  31. Analiza şi interpretarea informaţiilor; 

  32. Cooperarea poliţienească internaţională; 

  33. Protecţia informaţilor clasificate. 

 

 

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. 
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           Acte normative 

          1. Constituția României 

        2.Acordul Schengen – 14. iunie 1985; 

          3.Convenţia de aplicare a acordului Schengen din 19.06.1990; 

        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. 
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4.4. Domeniul de studii univeristare de master 

- ISTORIE - 

 

4.4.1. ARHIVISTICĂ CONTEMPORANĂ 

Tematica 

1. Locul şi rolul Arhivelor Naţionale în societatea contemporană românească; 

2. Valorificarea documentelor; 

3. Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente privind păstrarea şi evidenţa 

documentelor; 

4. Valori patrimoniale arhivistice aflate în instituţii culturale, administrative etc.; 

5. Arhivele audio-vizuale: istoric/particularităţi/importanţă; 

6. Cadrul normativ privind evidenţa documentelor; 

7. Managementul documentelor electronice la creatorii şi deţinătorii de documente; 

8. Importanţa arhivisticii în activităţile curente din instituţiile publice şi la persoanele juridice 

de drept privat; 

9. Păstrarea şi conservarea documentelor de arhivă. 

 

Bibliografie 

, 

Partea I, nr. 293 din 22 aprilie 2014. 

16/1996, publicată în “Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 253 din 7 mai 2013. 

 unor dispozitii ale Legii Arhivelor Nationale nr. 

16/1996, publicate în “Monitorul Oficial al Romaniei”, Partea I, nr. 619 din 4 octombrie 

2013. 

de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi 217 din 23 mai 1996. 

în “Monitorul Oficial al Romaniei”, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001. 

a documentelor în formă electronică nr. 135 din 15 mai 2007 

publicată în “Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 345 din 22 mai 2007 (republicată în 

“Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr.138 din 25 februarie 2014). 

electronică nr. 455 din 18 iulie 2001 publicată în “Monitorul 

Oficial al României”, Partea I, nr. 429 din 31 iulie 2001(republicată în “Monitorul Oficial al 

României”, Partea I, nr. 316 din 30 aprilie 2014). 

l naţional mobil nr. 182/2000, publicată în 

“Monitorul Oficial al României”, Partea I. 

-1984), 1985. 

-1994),1995. 

Accesul la arhive. Manual de linii directoare pentru 

implementarea Recomandarii Nr. R(2000) 13 privind o politica europeana asupra accesului 

la arhive, în „Revista arhivelor” (Archives Review), LXXXIV (2007). 

Metodologia cercetării istorice. Prezentare sintetică, în “Studii şi articole de istorie”, 

LXVII; Ed. Publistar, Bucureşti, 2002, p. 107-108. 

Standardele arhivistice ale Consiliului International al Arhivelor (2008), coordonator 

Bogdan-Florin Popovici, Sfântu Gheorghe, Ed. Eurocarpatica, 2008. 
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 Sylvain Senecal, Usage des archives: le quotidien,l’institutionnel, le patrimonial, în 

„Revista arhivelor”, nr. 3-4/2007, p. 21-37. 

Câteva consideraţii privind Norma ISAAR-Normă arhivistică 

internaţională pentru descrierea colectivităţilor (organizaţilor), familiilor sau persoanelor, în 

„Revista arhivelor” nr. 1/2008, p. 79-93. 

Resurse on-line: 

www.arhivelenationale.ro 

http://www.cimec.ro/Resurse/Legislatie_culturala.htm 

 

           



 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza” 

 

      
 

R E G U L A M E N T 
 

Nr. 5243828 / 09.05.2018 
 

 

 

 

 

DE ALEGERE A REPREZENTANŢILOR 

STUDENŢILOR 

ÎN STRUCTURILE DE CONDUCERE ŞI COMISII ALE 

ACADEMIEI DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

Bucureşti, 2018 



2 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1  
Regulamentul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere 

(denumit în continuare “Regulament”), stabileşte principiile de bază privind alegerea şi 

reprezentarea studenţilor în structurile de conducere și în comisii ale Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza” (denumită în continuare Academia).  

 

Art. 2  
Dreptul la reprezentare al studenţilor, precum şi obligativitatea includerii acestora în 

cadrul tuturor nivelelor decizionale ale comunității academice sau în comisii ori alte organisme 

colective, decurg din principiile Declaraţiei de la Lisabona, ale Legii nr. 1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare, din prevederile Cartei Universitare şi ale Codului Studentului 

Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, fiind în concordanţă cu Principiile Procesului 

„Bologna” şi cu legislația Statului Român.  

 

Art. 3  
Prezentul Regulament se aplică studenţilor înmatriculați la Programele Universitare de 

Licenţă, forma „Învățământ cu frecvenţă”, în cadrul Academiei.  

 

Art. 4  
Reprezentanţii studenţilor vor fi aleşi în funcţie de structură, pe specializări, serii şi ani de 

studiu pentru fiecare facultate, în concordanţă cu prezentul Regulament.  

 

Art. 5  
Obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament revine tuturor membrilor 

Comunităţii Universitare.  

 

CAPITOLUL II 

DREPTUL DE A ALEGE ŞI DE A FI ALES 

Art. 6  
(1) În cadrul Academiei, reprezentarea studenţilor este structurată la nivel de Consiliu de 

Facultate, Consiliu de Administraţie şi Senat Universitar.  

(2) De asemenea, studenţii sunt reprezentaţi şi în alte mecanisme relevante cu rol 

decizional, administrativ sau consultativ la nivelul Academiei, respectiv la cel al facultăţilor 

acesteia.  

 

Art. 7  
Principalele funcţii de reprezentare ale studenţilor în cadrul Academiei sunt:  

a) studenţi reprezentanţi în Senatul Academiei (“studenţi senatori”);  

b) studentul reprezentant în Consiliul de Administraţie;  

c) studenţi reprezentanţi în Consiliul Facultăţii (“studenţi consilieri”);  

d) studenţi reprezentanţi în comisiile de etică, de asigurare a calităţii, precum şi în alte 

comisii cu caracter social.  
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Art. 8  
Procentajul, numărul și modul în care se distribuie locurile în structurile prevăzute la art. 

7, sunt stabilite de Carta Universitară, de regulamentele şi metodologiile specifice, precum şi de 

alte acte normative incidente.  

 

Art.9  
Dreptul de a alege sau de a fi ales, aparţine tuturor studenţilor prevăzuți la art. 3 şi nu 

poate fi limitat din motive de vârstă, an de studiu, profil, experienţă precedentă, etnie, 

naţionalitate, religie ori sex, sau oricare alt criteriu ce aduce atingere egalităţii de şanse.  

 

 

CAPITOLUL III 

MODUL DE DESFĂŞURARE A ALEGERILOR 

Art. 10  
(1) Organizarea alegerilor revine în sarcina comisiei stabilite nominal, de către Senatul 

Universitar.  

(2) Alegerile pe locurile vacante au loc ori de câte ori este necesar. 

 

Secțiunea I – Consiliul facultății 

Art. 11 

(1) Comisia electorală (comisia) pentru alegerea reprezentanţilor în Consiliul Facultăţii, 

va avea în componenţă un preşedinte, patru sau cinci membri, după caz şi un secretar.  

(2) Preşedintele este Decanul Facultăţii.  

(3) Membrii sunt trei sau patru studenţi, după caz – fiecare an având câte un reprezentant 

- şi un cadru didactic - membru în Consiliul Facultăţii.  

(4) Secretarul comisiei va fi o persoană care desfăşoară activităţi în cadrul Secretariatului 

Facultăţii.  

 

Secțiunea a-II-a – Senatul  și Consiliul de administrație 

Art. 12 

(1) Comisia electorală pentru alegerea reprezentantului în Senat sau în Consiliul de 

Administraţie va avea în componenţă un preşedinte, opt membri şi un secretar.  

(2) Preşedintele este unul dintre cei doi Prorectori.  

(3) Membrii sunt: şase studenţi – fiecare facultate având câte un reprezentant - şi două 

cadre didactice membre ale Senatului Academiei.  

(4) Secretarul comisiei va fi o persoană care desfăşoară activităţi în cadrul Secretariatului 

Academiei.  

 

Secțiunea a III-a – Depunerea candidaturilor și campania electorală 

Art.13  
(1) Data, orarul şi locul alegerilor vor fi făcute publice studenţilor cu cel puţin 10 zile 

înainte de scrutin.  

(2) Obligația informării de la alin.1 revine Decanului facultății, precum și intructorilor 

superiori/comandaților de batalion. 
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Art.14  
(1) Depunerea candidaturilor se poate face din momentul publicării anunțului prevăzut la 

art.13 până cu maxim 5 zile înainte de data alegerilor, la următoarele structuri: 

a) Secretariatul Facultăţii- pentru reprezentant în Consiliul Facultăţii;  

b) Secretariatul Academiei- pentru reprezentant în Consiliul de Administraţie sau în Senatul 

Universitar.  

(2) Depunerea candidaturii nu poate fi condiţionată de existenţa vreunei aprobări din 

partea superiorilor studentului respectiv.  

 

Art. 15  
(1) De la depunerea candidaturii, candidaţii îşi pot declanşa campania electorală.  

(2) Activităţile electorale se desfăşoară numai după terminarea cursurilor, în intervalul 

orar 15-21, iar sâmbăta şi duminica, în intervalul orar 10-21.  

(3) În perioada campaniei electorale candidaţii pot desfăşura diferite activităţi, precum: 

întâlniri, discuţii, sondaje etc.  

(4) Pe timpul desfăşurării campaniei electorale, sunt interzise orice manifesări precum: 

lezarea demnităţii membrilor comunităţii academice sau a altor cadre ale Academiei, oferirea de 

cadouri sau alte foloase, în scopul obţinerii voturilor etc.  

(5) Campania electorală se încheie la ora 21 a zilei premergătoare alegerilor.  

 

Art. 17 

(1)Studenţii ale căror drepturi au fost vătămate în cadrul procesului electoral vor sesiza 

aceasta în scris Comisiei de alegeri prevăzute la art. 11 sau art. 12, după caz, în termen de cel 

mult 24 ore de la data vătămării, cu descrierea împrejurărilor în care a avut loc aceasta.  

(2) Comisia va analiza sesizarea și va comunica decizia adoptată, în termen de cel mult 2 

zile lucrătoare de la sesizare.  

 

Secțiunea a IV-a – Validarea scrutinului și a rezultatelor acestuia 

Art.18  
Reprezentanţii studenţilor vor fi aleşi prin vot egal, direct, secret, universal şi liber 

exprimat al studenţilor reprezentaţi.  

 

Art.19  
(1) Alegerile sunt validate dacă prezenţa la vot este de cel puţin 50%+1 din numărul 

studenţilor reprezentaţi cu drept de vot.  

(2) În caz contrar, la cel mult 3 zile lucrătoare va fi organizat un nou tur de scrutin, 

anunţat în acelaşi timp cu primul.  

(3) În situația de la alin.2, alegerile se validează prin prezența majorității celor înscriși în 

liste.  

(4) În situațiile prevăzute la alin.1 și alin.3, va fi validat candidatul ales cu majoritatea 

voturilor.  

(5) În situația în care există mai multe locuri vacante, ordinea candidaților se va stabili 

conform alin.4, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi. 

(6) În caz de balotaj, se repetă scrutinul numai pentru locurile respective.  
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Art.20  
Rezultatul votului va fi făcut public în cel mult 24 ore de la încheierea alegerilor.  

 

Art.21 
(1) Procedurile şi rezultatul alegerilor se consemnează într-un proces verbal, ce va fi 

înaintat Senatului Universitar în vederea validării alegerilor.  

(2) În caz de invalidare a alegerilor, ca urmare a încălcării prevederilor prezentului 

regulament, se va relua procedura prevăzută în prezentul capitol, în termen de 5 zile lucrătoare 

de la data invalidării.  

 

CAPITOLUL IV 

MANDATUL STUDENTULUI REPREZENTANT 

Art.22  
(1) Durata mandatului este stabilită de Carta Universitară.  

(2) Durata mandatului studentului ales în Consiliul de Administraţie poate fi până la 

absolvirea studiilor. 

(3) În cazul în care un loc devine vacant, acesta se va ocupa de către un alt student al 

facultăţii respective, după ce au fost organizate alegeri, potrivit prevederilor prezentului 

Regulament.  

 

Art.23  
Nici o autoritate publică sau privată şi nici o persoană, indiferent de grad sau funcţie nu 

se pot amesteca în exercitarea mandatului studentului ales.  

Art.24  
Încetarea calităţii de reprezentant al studenţilor poate avea loc în următoarele cazuri:  

a) la cerere;  

b) prin exmatriculare;  

c) la propunerea a cel puţin 33% din studenţii reprezentaţi, în urma votului a cel puţin 

50%+1 din numărul studenţilor reprezentaţi cu drept de vot.  

 

CAPITOLUL V 

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE STUDENTULUI REPREZENTANT 

Art.25  
Studenţii reprezentanţi au următoarele drepturi:  

a) de a-şi exprima liber punctul de vedere, fără a avea de suferit sancţiuni sau alte repercusiuni în 

legătură cu acest aspect;  

b) de a susţine în şedinţe, problemele şi interesele studenţilor pe care îi reprezintă;  

c) de a face parte din structuri asociative al căror statut nu contravine Cartei Universitare;  

d) de a avea acces la orice informaţie şi procedură legată de organizarea, implementarea şi 

evaluarea învăţământului din Academie sau legată de orice problemă incidentă intereselor 

studenţeşti;  

e) de a solicita şi primi sprijin din partea Academiei în cazul în care prin exercitarea drepturilor 

sau obligaţiilor sale se simte ameninţat sau discriminat de către un membru al comunităţii 

academice sau de personalul Academiei;  

f) de a participa în alte comisii din Academie/Facultate.  
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Art.26  
Studenţii reprezentanţi au următoarele obligaţii:  

a) de a da dovadă de o bună cunoaştere a problemelor legate de activităţile didactice şi sociale 

ale studenţilor pe care îi reprezintă şi de a participa activ la soluţionarea acestora;  

b) de a-i informa permanent pe studenţii reprezentaţi, despre activitatea lor în structurile în care 

au fost aleşi, după caz, printr-un raport de activitate, elaborat la sfârşitul fiecărei şedinţe, postat la 

avizierul facultăţii şi în căminele studenţeşti;  

c) de a media comunicarea dintre studenţi şi conducerea facultății/Academiei;  

d) de a participa la întrunirile la care sunt convocaţi;  

e) de a nu urmări obţinerea de avantaje pentru sine ori pentru altul;  

f) de a respecta şi promova în rândurile studenţilor pe care îi reprezintă - Carta Universitară, 

Codul de Etică și deontologie universitară, prezentul Regulament, precum şi orice hotărâre a 

Consiliului Facultăţii, Consiliului de Administraţie sau a Senatului Universitar sau alte 

regulamente ce-i privesc.  

 

CAPITOLUL VI 

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE 

 

Art.27  
Prezentul Regulament poate fi modificat sau abrogat la propunerea senatorilor sau a unei 

treimi din numărul total al studenţilor reprezentanţi ori la propunerea unei cincimi din numărul 

total al studenţilor facultăţii sau al Academie, după caz.  

 

Art.28  
Prevederile prezentului Regulament se completează cu prevederile Cartei Universitare - 

ce vor avea prelevanță, dar şi a celorlalte Regulamente şi Metodologii care reglementează 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru organismele de conducere din Academie. 

 

Art.29 
(1) Prezentul Regulament a fost discutat şi aprobat în Şedinţa Senatului Universitar din 

data de 09.05.2018 şi intră în vigoare începând pe data de 21 mai 2018.  

(2) La data intrării în vigoare a prezentului act normativ Regulamentul de alegere a 

reprezentanților studenților în structurile de conducere și comisii ale Academiei de Poliție 

”Alexandru Ioan Cuza” nr. 4567813/12.02.2013, precum și orice altă dispoziție contrară se 

abrogă. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR,  

 

Comisar-şef de poliție 

Conf. univ. dr.  

Dragoș Andrei IGNAT 
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CAPITOLUL I 

Generalități 

Art. 1  

Principalele acte normative ce reglementează activitatea de descazarmare a studenților 

Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” sunt:  

-Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3.666 din 30 martie 2012 

privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului. 

-Carta universitară a Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” nr.3698/24.06.2015. 

-Codul studentului din Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, nr. 4379752 din 31.05.2012. 

-Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din Academia de Poliție ”Alexandru 

Ioan Cuza” nr. 5243895 din 27.07.2018. 

Art.2  Regulamentul privind descazarmarea studenților din Academia de Poliție „Alexandru 

Ioan Cuza”, denumit în continuare, Regulamentul, reprezintă actul normativ ce reglementează 

activitatea de descazarmare a studenților din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, denumită 

în continuare Academia.  

 

CAPITOLUL II 

Procedura descazarmării 

      Art.3  

(1)Studenții pot opta pentru descazarmare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.  

(2) Se pot descazarma studenții care domiciliază sau își au reședința în Municipiul București 

sau în Județul Ilfov. 

(3) Descazarmarea se face în baza raportului personal, fără decontarea cheltuielilor de cazare 

şi deplasare. 

(4) În perioada prevăzută la alin.1, studenții vor depune la Secretariatul facultății un raport 

adresat Decanului, avizat de instructorul superior de an/comandantul de batalion, la care se anexează 

cartea de identitate, în copie, cu aplicarea reședinței, după caz.   

(5) Consiliul facultății avizează toate rapoartele prevăzute la alin.4 și le înaintează, în termen 

de cel mult două zile lucrătoare de la primire, la Consiliul de administrație, în vederea aprobării. 

      Art. 4 

Nu beneficiază de descazarmare studenții din Republica Moldova, precum și cei din 

Autoritatea Națională Palestiniană. 

 

CAPITOLUL III  

 Drepturi, obligații și interdicții specifice 

 

      Art.5 –Drepturile specifice  

           (1) Studenții descazarmați beneficiază de toate drepturile prevăzute în ”Regulamentul privind  

activitatea profesională a studenților din Academia de Poliție ”Al.I.Cuza”, în vigoare pentru anul 

universitar respectiv. 

             (2) Studenții descazarmați beneficiază de următoarele drepturi specifice: 

 a) să fie cazaţi în căminele Academiei şi să servească masa la cantinele acesteia, în măsura în 

care desfășoară activități după orele de program sau pe timpul nopții ori în situația unor misiuni 

urgente;  

 b) să beneficieze de ½ de normă de hrană în natură, respectiv masa de prânz, și ½ din 

valoarea financiară neimpozabilă a normei de hrană. 

 (3) Contravaloarea financiară a normei de hrană se achită în limita alocațiilor bugetare. 

     Art.6 -Obligațiile specifice  

     (1)Studenților descazarmați le revin toate obligațiile prevăzute în ”Regulamentul privind  

activitatea profesională a studenților din Academia de Poliție ”Al.I.Cuza”, în vigoare pentru anul 

universitar respectiv. 

     (2) Studenților descazarmați le revin următoarele obligații specifice:  

a) să se prezinte în spațiul universitar al Academiei, de luni până vineri, în fiecare dimineață, până la 

ora 06
50

 sau când le este solicitat acest fapt, ca urmare a unor misiuni urgente.  
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b) Să se prezinte la ora 07
05

 la instructorul superior de an/comandantul de batalion, în uniformă și să 

predea acestuia tichetul pentru descazarmare.  

c) în cazul unor situații excepționale (întârzieri, evenimente deosebite) să anunțe, deîndată, instructorul 

superior de an/comandantul de batalion și personalul principal de serviciu pe Academie;   

       d) să respecte prevederile O.m.a.i. nr.1122/ 2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind 

stabilirea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării, a cheltuielilor efectuate pe perioada 

cursurilor/programelor de practică, în țară și străinătate și modul de recuperare a acestora de la 

persoanele care nu își respectă angajamentele încheiate.  

 

     Art.7 - Interdicţiile specifice aplicabile  

          Pe lângă interdicțiile prevăzute în ”Regulamentul privind  activitatea profesională a 

studenților din Academia de Poliție ”Al.I.Cuza”, în vigoare pentru anul universitar respectiv, 

studenţilor descazarmați le mai sunt aplicabile și următoarele interdicții: 

a) să părăsească Garnizoana București fără aprobarea instructorului superior de an/comandantul 

de batalion și fără respectarea dispozițiilor legale în vigoare. 

b)  să părăsească Academia înainte de terminarea activităţilor planificate, fără aprobarea 

instructorului superior de an/comandantul de batalion. 

c) să servească masa dacă nu sunt alocați la acest drept.  

 

CAPITOLUL IV 

Abateri disciplinare și sancțiuni specifice 

 

      Art.8-Abateri specifice  

       (1) Constituie abatere disciplinară săvârșirea de către studenți a faptelor prevăzute în cadrul 

”Regulamentului privind  activitatea profesională a studenților din Academia de Poliție 

”Al.I.Cuza”, în vigoare pentru anul universitar respectiv. 

      (2) Constituie abatere disciplinară specifică încălcarea prevederilor art.6 și art. 7 din cadrul 

Regulamentului. 

      Art. 9 - Sancțiuni specifice 

Studenților li se pot aplica următoarele sancțiuni:  

      (1)Sancțiunile prevăzute în ”Regulamentul privind  activitatea profesională a studenților din 

Academia de Poliție ”Al.I.Cuza”.  

     (2) Încazarmarea, în cazul săvârșirii în mod repetat, a faptelor prevăzute la art. 6 alin.1-3, respectiv 

art. 7 din cadrul Regulamentului.  

CAPITOLUL V 

Dispoziții finale şi tranzitorii 

 

      Art. 10 Prezentul Regulament a fost supus dezbaterii şi aprobat în şedinţa Senatului Academiei 

din data de 12.10.2018 şi intră în vigoare la data de 22.10.2018. 

      Art. 11 În termen de 30 zile de la adoptare, structurile Academiei cu atribuţii în domeniu 

emit/modifică documentele ce conţin norme incidente prezentului Regulament. 
 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 
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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 de poliție/instructor militar, 

de ordine şi de securitate publică, desemnat, de regulă, din facultatea în cadrul căreia se desfășoară 

programul de studii, la propunerea Consiliului Departamentului ce gestionează disciplinele cu 

ponderea cea mai mare în cadrul programului. 



(1) 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.  
    (3) Consiliul facultății/similar stabilește semestrial perioada desfășurării practicii din domeniu. 

   (4) Practica în domeniu se va efectua de către studenții masteranzi în cadrul unităților/instituțiilor 

în care își desfășoară activitatea, sau în cadrul altor unități/instituții pe care le apreciază ca fiind 

utile pregătirii profesionale proprii. 

   (5) La finalul stagiului de practică în domeniu, studenții masteranzi vor întocmi un Raport 

individual de practică, conform modelului din Anexa nr. 7.  

  (6) Pe timpul desfășurării practicii în domeniu, studenții masteranzi vor întocmi o speță/un studiu 

de caz/un raport de cercetare, care se va preda secretarului programului de studii, în termen de două 

săptămâni de la finalizarea stagiului de practică în domeniu, împreună cu raportul individual de 

practică.  

 (7) Evaluarea și notarea studenților masteranzi pentru practica în domeniu se va realiza pe baza 

documentelor prevăzute la alin. (5) și (6), de către o comisie compusă din cadre didactice care 

desfășoară activități în cadrul programului de studii, stabilită de directorul programului. 

 

 

 



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 experiență 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. 

 

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) Taxele achitate nu se restituie, de regulă.  

(4) Prin excepție de la prevederile alin.3, atunci când în urma unor situații temeinic 

justificate, cererea de retragere prevăzută la art. 52 intervine în 15 zile de la 

înmatriculare, taxa de studii se restituie în integralitate. 

(5) Dacă taxa de studii nu a fost achitată integral la începutul programului de studii, 

aceasta se poate plăti semestrial, în primele 30 zile de la începerea activităților 

didactice.  

(6) Dacă la expirarea termenului prevăzut la alin.3, masterandul nu a achitat taxa, 

din acel moment se percep penalizări de 0,5 % pe zi.  

(7) Dacă taxa nu a fost achitată integral până în prima zi a sesiunii de examene din 

semestrul respectiv, masterandul 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 discutat 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. 

1A. sector 1 Bucureşti, reprezentată de comisar-şef de poliţie, prof. univ. dr. Adrian IACOB– 

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
1
 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. 

                                                 
1
 Se va completa doar dacă persoana ce încheie contractul este funcționar public cu statut special 



 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 activităților didactice ale 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.  

(4)  Contractul încetează de drept, în situația în care  taxa nu a fost achitată integral până în prima 

zi a sesiunii de examene din semestrul respectiv. 

http://www.academiadepolitie.ro/


(5) În situațiile prevăzute la alin.(3) și alin. (4), 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. 

(6) 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; 

(7) 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;  

(8) 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. 1A. sector 1 Bucureşti, reprezentată de comisar-şef de poliţie, 

prof. univ. dr. Adrian IACOB – 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 

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 

http://www.academiadepolitie.ro/


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. 

 

                                  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 



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 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

Academia de Poliție „A.I. Cuza” 
FACULTATEA DE POLIŢIE 

       Programul de studii universitare de masterat 

___________________________________________________________________________ 

RAPORT INDIVIDUAL DE PRACTICĂ 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE 

STUDENTULUI MASTERAND 

 

SERIA  

ANUL DE STUDII  SEMESTRUL  

INSTITUȚIA ÎN CARE S-A 

DESFĂȘURAT STAGIUL DE 

PRACTICĂ  

 

PERIOADA ÎN CARE S-A 

DESFĂȘURAT STAGIUL DE 

PRACTICĂ  

 DURATA TOTALĂ ÎN ORE 

A STAGIULUI DE 

PRACTICĂ 

 

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI 

DESFĂȘURATE  

 

 

 TITLUL  

speței/studiului de caz/raportului de 

cercetare 

 

OBSERVAȚII PERSONALE  

(impresii, sugestii și recomandări, 

punctele tari și slabe ale stagiului de 

practică) 

 

 

Data__________________                                                    Semnătura________________________ 



 

Anexa nr. 5 – Coperta 

 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE ,,Alexandru Ioan Cuza” 

Facultatea ........................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCRARE DE DISERTAŢIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 

(titlul didactic) 

……………………….. 

(prenumele şi numele) 

 

          ABSOLVENT(Ă), 

 

         ……………………….. 

 

             (numele şi prenumele) 

 

 

 

         București, 

 

(anul susținerii)



Anexa nr.6 - 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(Ă), 

 

        ……………………….. 

 

        (numele şi prenumele) 

 

 

 

 

 

Bucureşti, 

(anul susținerii) 



  

Anexa nr.7 

 

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 
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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 experiență 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 30 zile de la începerea activităților 

didactice.  

(4) Dacă la expirarea termenului prevăzut la alin.3, masterandul nu a achitat taxa, 

din acel moment se percep penalizări de 0,5 % pe zi.  



(5) Dacă taxa nu a fost achitată integral până în prima zi a sesiunii de examene din 

semestrul respectiv, masterandul 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 discutat 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. 

1A. sector 1 Bucureşti, reprezentată de comisar-şef de poliţie, prof. univ. dr. Adrian IACOB– 

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
1
 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. 

                                                 
1
 Se va completa doar dacă persoana ce încheie contractul este funcționar public cu statut special 



 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 activităților didactice ale 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.  

(4)  Contractul încetează de drept, în situația în care  taxa nu a fost achitată integral până în prima 

zi a sesiunii de examene din semestrul respectiv. 

http://www.academiadepolitie.ro/


(5) În situațiile prevăzute la alin.(3) și alin. (4), 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. 

(6) 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; 

(7) 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;  

(8) 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. 1A. sector 1 Bucureşti, reprezentată de comisar-şef de poliţie, 

prof. univ. dr. Adrian IACOB – 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 

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 
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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. 

 

                                  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 



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(Ă), 

 

         ……………………….. 

 

             (numele şi prenumele) 

 

 

 

         București, 

 

(anul susținerii)



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(Ă), 

 

        ……………………….. 

 

        (numele şi prenumele) 

 

 

 

 

 

Bucureşti, 

(anul susținerii) 



  

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 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

    
 

SENATUL UNIVERSITAR 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

R E G U L A M E N T 

 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

 

A SENATULUI ACADEMIEI DE POLIŢIE 

 

„ALEXANDRU IOAN CUZA” 

 

Nr. 111602 din 23.05.2017 

 

 

Republicat în baza HSU nr. 5243827 din 09.05.2018 
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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;  

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; 
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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. 

u) orice temă care constituie obiectul activităţii universitare sau instituţionale. 
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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 Academie sau 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 reprezentanților studenţilor se încheie 

la data absolvirii studiilor. 

(3) Va fi declarat vacant locul senatorului care își pierde calitatea avută la momentul 

alegerii. 

 

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 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 evaluare 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;  

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;  
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j) coordonează 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 

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) Preşedintele și Vicepreședintele Senatului pot fi revocați în cazul încălcării grave a 

prevederilor Cartei Universitare.  

(2) Procedura revocării poate fi iniţiată potrivit Cartei Universitare. 

(3) În cazul vacantării  funcţiei de Preşedinte, aceasta va fi îndeplinită de către 

Vicepreşedinte, până la alegerea noului Preşedinte. 

 

Art. 12  

(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. 

(5) Președintele comisiei poate fi revocat, în scris şi cu indicarea motivelor acesteia de cel 

puţin doi membri, prin votul direct a cel puțin 4 membri.  

 

Art. 13  

 (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. 
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 (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.  

 

Art. 14  
(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. 15 
(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. 16  
(1)Preşedintele Senatului poate participa la orice şedinţă a comisiilor de specialitate. 

(2) În situația prevăzută la alin.1, Președintele Senatului conduce ședința.  

 

Art. 17  

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. 

 

Art. 18  
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 
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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., 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; 

- 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; 
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- 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. 19  

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. 20 

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; 

- analizează, avizează şi propune Senatului sesizarea M.E.N. 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; 
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- 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. 21  
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. 

 

      Art. 22  

      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; 
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- 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. 23  
(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. 24  
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. 

 

CAPITOLUL 4 

Funcţionarea Senatului 

Art. 25  
(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.  

(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 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. 
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(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. 26  
Senatul poate fi convocat de Preşedinte, Rector sau la cererea scrisă a cel puţin 1/3 dintre 

membrii săi, înregistrată la Secretariatul Senatului.  

 

Art. 27 
(1) Convocarea membrilor Senatului se face în mod individual prin telefon ori prin e-mail 

sau un alt mijloc de comunicare electronică, la adresa comunicată de către 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 informații prin intermediul Folderului Public/Senatul Academiei sau prin alte mijloace 

electronice. 

(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.  

(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. 28  
(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. 

(7) În situații excepționale, participarea membrilor Senatului se poate realiza și prin 

intermediul teleconferinței/videoconferinței. 

 

Art. 29  
(1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor şi exercitării competenţelor sale, Senatul universitar 

adoptă hotărâri.  
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(2) Hotărârile Senatului sunt obligatorii pentru toate organismele executive, administrative 

şi pentru întreaga comunitate universitară.  

 

Art. 30 
(1) Proiectele de hotărâri ale Senatului sunt înaintate Secretariatului Senatului cu cel puţin 

trei zile lucrătoare 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. 31 
(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. 

(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. 32   
(1) La începutul şedinţei, Preşedintele Senatului constată îndeplinirea/neîndeplinirea 

cvorumului. 

(2) În situația îndeplinirii cvorumului supune aprobării Ordinea de zi. Aceasta poate fi 

completată de către membrii Senatului.  

 (3) Preşedintele Senatului acordă dreptul la cuvânt participanţilor la şedinţă. 

 (4) Luările de cuvânt trebuie să respecte regulile deontologiei academice, precum şi 

dreptul celorlalţi senatori de a-şi exprima punctul de vedere.  

 (5) 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. 
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(6) Ședințele Senatului pot fi înregistrate audio-video.  

(7) La finalul şedinţei se întocmeşte un proces-verbal. 

(8) 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.33 

Mandatul de senator se exercită fără nicio constrângere. Libertatea de exprimare a opiniilor 

sau a votului este garantată și ocrotită. 

 

Art. 34  
Membrii Senatului universitar au următoarele drepturi: 

a) să participe la şedinţele Senatului; 

b) să-şi exprime 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.; 

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. 35  
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. 36 

      În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 35, Președintele Senatului universitar 

propune plenului aplicarea următoarele măsuri: 

a) atenționare scrisă; 

b) întreruperea luării de cuvânt; 

c) suspendarea participării la următoarea ședință; 

 

Art.37 

(1) Mandatul încetează de drept, pentru senatorul care absentează nemotivat de la patru 

şedinţe pe parcursul unui an universitar. 

(2) Președintele Senatului îi va notifica pe senatorii care cumulează trei absențe, în 

condițiile alineatului precedent.   
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CAPITOLUL 6 

Dispoziţii finale şi tranzitorii 

Art. 38  
Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispoziţiile actelor normative în 

vigoare.  

 

Art. 39  

Prezentul Regulament a fost adoptat în şedinţa Senatului Universitar al Academiei de 

Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din data de 23.05.2017.  

 

Art. 40 

 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.  
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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) Legea nr. 258/2007, privind practica studenților; 

d) OMEN nr. 3666 din 2012 -Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului; 

e)Carta Universitară a Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”; 

f) Codul Studentului din Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” Nr.4379752 din 2012 (denumit în 

continuare, Codul studentului); 

g) Regulamentul de ordine interioară al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; 

h) 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 studenţilor de către instructorii superiori de 

an/comandaţii de batalion, respectiv îndrumătorii - pentru Facultatea de Arhivistică şi Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi Administrative – Programul de studii universitare de licenţă „Administraţie Publică”,  în primele 

zile ale anului 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.   

 

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 

http://www.academiadepolitie.ro/
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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 ce 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 ”admis” 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 conferă drepturi și presupune asumarea unor obligaţii, precum și restrângerea unor 

drepturi şi libertăţi, potrivit reglementărilor în vigoare. 

(3) După dobândirea calităţii de student la programele de studii universitare de licenţă prevăzute la alin.1, 

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. 9 

(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. 

(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. (3) şi (4), se aplică prevederile care reglementează 

desfăşurarea activităţii de secretariat la nivelul fiecărei facultăţi. 

Art. 10 

(1) Conform legii, studenţii de la programele de studii universitare de licenţă prevăzute la art. 8 alin.1, 

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, aceste categorii de studenţi 

vor executa un modul de pregătire militară, prevăzut şi în curriculumul universitar. 
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(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. 11  

(1) Pe timpul efectuării studiilor universitare, studenţii de la programele de studii universitare de licenţă – 

prevăzute la art. 8 alin.1, 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 prevăzute la alin.1 

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 prevăzute la art. 8 alin.1, 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 admis 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. 

Art. 12 

(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 profesional sau militar, 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. 11 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. 11 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. 13  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. 14 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. 

 

 



Page 4 of 74 

Art. 15 

(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, în urma consultării cu instructorii superiori de 

an/comandanţii de batalion. 

(2) Studenții cu funcții de conducere prevăzute în prezentul Regulament, pot fi revocați din funcție prin 

Dispoziție Zilnică a Rectorului, la propunerea decanilor facultăților.  

 

Art. 16 

(1) Activităţile studenţilor se stabilesc prin programul orar, în baza planificării lunare a activităţilor de 

învăţământ întocmite de către 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.  

(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; 

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. 

                         

 

Capitolul III 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR 

 

Secţiunea 1  

Frecvenţa 

Art. 17 

(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. 18  

 (1) Studenţii nu pot repeta anul de studii.  

(2) În cazul nepromovării din motive imputabile lor, se aplică prevederile art. 36 alin. 2 din prezentul 

Regulament. 

Art. 19 

(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 și pe baza de semnătură, 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  
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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/întreruperea studiilor şi scutirea de frecvenţă 

 

Art. 20  

(1) Suspendarea/întreruperea studiilor și scutirea de frecvență pot fi solicitate de către studenții Academiei, 

potrivit legii,  în condițiile, respectiv situațiile prevăzute în prezentul Regulament. 

(2) Studentele aflate în stare de graviditate, lăuzie sau în perioada legală de concediu pentru creşterea 

copilului pot solicita suspendarea studiilor pentru aceste perioade. 

(3) Studenții bărbați pot solicita suspendarea studiilor în perioada concediului pentru creșterea copilului, 

potrivit legii. 

(4) 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.  

(5) Întreruperea studiilor poate fi solicitată, de regulă, la începutul anului universitar. 

(6) Măsurile prevăzute în precedentele alineate se dispun prin Decizia Rectorului, la propunerea Consiliului 

Facultăţii, cu aprobarea Senatului universitar. 

(7) Pe perioada suspendării studiilor cel/cea  în cauză nu beneficiază de drepturile conferite prin statutul de 

student al Academiei. 

 

Art.21 

(1) Reluarea studiilor se face prin Decizia Rectorului pe baza cererii scrise a celui/celei în cauză, după 

încetarea motivelor ce au determinat suspendarea/întreruperea 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. 

(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 celui/celei în cauză, pentru motive 

imputabile. 

(3) Reluarea studiilor se face prin repetarea anului universitar nepromovat, conform reglementărilor 

incidente ale Academiei privind echivalarea studiilor. 

(4) Studentul/studenta care a beneficiat de suspendarea/întreruperea 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 

este obligat/ă să parcurgă toate formele de verificare neabsolvite / diferenţe 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. 
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(2) Scutirea de frecvenţă sau motivarea absenţelor nu absolvă studenţii de îndeplinirea obligaţiilor ce ţin de 

susţinerea examenelor/colocviilor/lucrărilor practice, după caz, planificate în perioada respectivă. 

 

Secţiunea a 3-a 

Stagiile de practică ale studenţilor  

 

Art. 24  

(1) Stagiul de practică constituie o Disciplină inclusă în Planul de învăţământ. 

(2) 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 

 (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. 26 

(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. 27 

(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/comandanților de batalion, care le vor preda 

directorilor de departamente în vederea analizării, în Consiliul departamentului, a problemelor 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. 28 (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. 

(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. 

 

Art. 29 

 (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. 
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(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. 30  

(1) Conform structurii anului universitar, precum și în baza planurilor de învăţământ, perioadele desfăşurării 

sesiunilor de examene se stabilesc de către fiecare facultate în parte, înaintea începerii anului universitar. 

(2)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. 

(3) Programarea examenelor nu se poate face în zile calendaristice consecutive, cu excepția sesiunii de 

restanţe şi reexaminări, respectiv a reprogramărilor. 

 

Art. 31 

(1) Studentul care din motivele prevăzute la art. 19 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 altă dată, în acord cu Preşedintele Comisiei de Examinare.   

(2) Reprogramarea de la alin. 1 va avea loc exclusiv în cadrul sesiunii de examen. 

 

Art. 32 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. 33  

(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. 34 

(1) Contestația se poate face numai pentru nota proprie, în scris, în termen de 24 de ore de la afişarea 

rezultatelor, 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. 

(3) La probele orale sau practice nu se admit contestații. 

 

Art. 35  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. 36 

(1) Studentul care nu promovează, în sesiunea de restanţe, examenele şi/sau colocviile ori lucrările practice, 

după caz, 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/lucrări practice, după caz, precum şi cel care nu promovează nici după 

reexaminare, va fi exmatriculat din Academie, cu suportarea cheltuielilor de întreţinere pe timpul 

şcolarizării. 
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Art. 37 

(1) Studentul care, din motivele prevăzute la art. 19 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. 38 

(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. 39 Frauda/tentativa de fraudă la examene ori nepredarea lucrărilor scrise la expirarea termenului 

acordat, constatată de către membrul/membrii comisiei de examinare şi consemnată de către cadrul didactic 

examinator/supraveghetor într-un raport adresat Decanului Facultăţii, atrage eliminarea din examen, 

acordarea notei 1 şi nepromovarea examenului. 

 

Art. 40 Studenţii sunt obligaţi să înmâneze carnetul de student cadrului didactic ce susţine examinarea, 

pentru trecerea notelor obţinute la examene/colocvii. 

 

Art. 41 

(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. 42  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. 43 Studenţii Academei 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. 44 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. 45 Anul de studii în care începe pregătirea de specializare a studenţilor se stabileşte prin planul de 

învăţământ. 
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Art. 46  

(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 pe decanul facultăţii, unu-trei cadre didactice din 

facultate şi reprezentanţi numiţi de către beneficiar  

(4) Comisia prevăzută la alin.3 va încheia un proces - verbal cu rezultatele repartiţiei, ce se comunică 

secretariatului facultăţii. 

(5) Prin excepție de la prevederile alin.1, la solicitarea beneficiarilor, repartizarea se poate face pe baza unor 

criterii de selecție speciale, stabilite în acord cu facultatea respectivă. 

 

Secţiunea a 7-a  

Transferul studenţilor 

 

Art. 47 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 

 

Art. 48 Scoaterea studenţilor din evidenţa Academiei se face pe baza exmatriculării. 

 

Art. 49 

(1) Exmatricularea studenţilor poate interveni numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul 

Regulament, prin Decizia Rectorului, întocmită de către SMRU, în urma hotărârii consiliului facultății și a 

Senatului universitar, după caz. 

(2) Exmatricularea operează de drept, în următoarele situații: 

a) la cerere; 

b) în baza deciziei medicale definitive dispuse de către autoritățile competente, prin care s-a declarat 

inaptudinea  de a urma instituțiile de învățământ militare / similare.  

(3) Exmatricularea operează de drept, ca sancțiune, în următoarele situații: 

a) săvârşirea, cu intenție, a unei fapte care potrivit legii penale constituie infracţiune şi pentru care a 
intervenit o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă sau săvârșirea oricărei fapte prevăzute de 
legea penală pentru care a intervenit o hotărăre judecătorească de condamnare definitivă cu executare; 
b) ca urmare a propunerii motivate venite din partea unităţii de recrutare, în urma verificărilor specifice 

pentru candidaţii declaraţi “Admis”. 

c) la refuzul semnării angajamentului prevăzut la art. 9 şi/sau a contractului de şcolarizare; 
(4) Vor fi exmatriculați și următorii studenți: 

a) cei care nu solicită reluarea studiilor după încetarea motivelor ce au determinat suspendarea/întreruperea 

studiilor, dar nu mai târziu de un an calendaristic de la data suspendării/întreruperii, respectiv la expirarea 

perioadei legale pentru creşterea şi îngrijirea copilului; 

b) studentul care nu nepromovează examenele/colocviile/lucrările practice, după caz, în condiţiile prevăzute 

de art. 36 alin. (2); 

(5)Sancţiunea exmatriculării poate fi dispusă în urma săvârșirii unor abateri disciplinare, conform 

prevederilor prezentului regulament. 

 

Art. 50 

(1) În situațiile prevăzute la art. 49 alin. 4 și alin.5, sancțiunea exmatriculării  se dispune numai după 

efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament. 

(2)  În situațiile prevăzute la art. 49 alin.2 lit. a), alin.3, alin.4 și alin. 5, se va percepe plata cheltuielilor de 

întreținere pe timpul școlarizării, potrivit reglementărilor în vigoare. 
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Art. 51 (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. 

Art. 52 (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. 53 Finalizarea studiilor se realizează prin examen de licență/diplomă, stabilit de către fiecare facultate, 

prin regulament aprobat de către Senatul universitar. 

 

Art. 54 Media generală de promovare a anilor de studii va fi media aritmetică cu două zecimale, fără 

rotunjire a mediilor fiecărui an de studiu. 

 

Art. 55 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. 56 Clasificarea absolvenţilor se face pe facultăţi şi specializări, în ordinea descrescătoare a mediilor 

generale de absolvire. 

 

Art. 57 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 (Drept și Pompieri); 

 -anul III; 
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 - anul II; 

 - anul I. 

 

Art. 58  

(1)Absolvenţii care au promovat examenul de licenţă primesc diploma de licenţă  însoţită de suplimentul  la 

diplomă, în condiţiile reglementărilor specifice în vigoare. 

(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. 

 

Art. 59  

(1) Absolvenţii care nu promovează examenul de licenţă/diplomă se clasifică separat, pe baza mediei 

generale de promovare a anilor de studii. 

(2) Absolvenţii care nu au promovat examenul de licenţă primesc, la cerere, un certificat de studii. 

 

               Secţiunea a 10-a  

Repartizarea absolvenţilor 

 

Art. 60 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. 61 

(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. 

 

Capitolul IV 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE STUDENŢILOR. 

RESTRÂNGEREA UNOR DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI, PRECUM ŞI INTERDICŢIILE 

APLICABILE STUDENŢILOR 

 

Secţiunea 1  

Dispoziţii generale 

Art. 62 

(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. 

(2) Studenţilor prevăzuți la alin.1 le revin obligaţiile şi le sunt aplicabile interdicţiile pe care le prevede 

acelaşi act normativ. 

 

Secţiunea a 2-a  

Drepturile și facilitățile acordate studenţilor 

Art. 63 Pe lângă drepturile prevăzute în Codul Studentului, studenţii beneficiază de următoarele facilităţi: 

a) se află în îndeplinirea 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 de studiu; 

c) să opteze pentru 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. 
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f) să fie cazaţi în căminele Academiei şi să servească masa la cantinele acesteia, respectiv să beneficieze de 

regimul decazarmăzării, 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. 64  

(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 13,45 şi 15.30. 

Art. 65 

(1) Studenţii au dreptul să-şi petreacă timpul liber prin activităţi care să respecte Regulamentul de ordine 

interioară, având la dispoziţie următoarele opţiuni: 

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 din cadrul bibliotecilor 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 sau alte activități asemănătoare, organizate de către Academie; 

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. 

 

Art. 66 

(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 de 

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”/Departamentul de Educație fizică. 

(5) Toate competiţiile sportive vor fi supravegheate de către personal medical de  specialitate. 

Art. 67 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. 68 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.69 Studenţii au următoarele obligaţii: 

a) să respecte prevederile Constituţiei şi ale cadrului legal aplicabil; 

b) să fie loiali instituţiei, să susţină şi să contribuie, prin comportament şi performanţe profesionale, la 

promovarea imaginii şi întărirea prestigiului Academiei; 
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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; 

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 ordinii 

şi liniştii publice, accidente de circulaţie soldate cu victime sau pagube materiale şi 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 instructorului superior 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.70  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 
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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 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/înregistreze 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 în interiorul Academiei de Poliție, personalul, studenții, invitații și 

vizitatorii, fără acordul prealabil al acestora. 

k) să reproducă/multiplice fără drept, să fotografieze/filmeze/înregistreze, 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 psihoactive, 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. 

 

Capitolul V 

STUDENŢII CU FUNCŢII DE CONDUCERE 

 

Art. 71 

(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. 72 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); 
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d) student plutonier major de batalion/monitor de an (similare); 

e) student plutonier adjutant/monitor de instituție de învățământ. 

 

Art. 73  

(1)Studentul comandant/şef de grupă este şeful nemijlocit al întregului personal din grupă. 

(2) Studentul comandant de grupă coordonează activităţile comune ale grupei şi răspunde de ordinea şi 

disciplina pe timpul desfăşurării acestora. 

(3) Studentul comandant/şef de grupă are următoarele atribuţii: 

a) aduce la cunoştinţa studenţilor din subordine dispoziţiile/ordinele primite de la instructorii/comandanţii 

de formaţiuni/subunităţi; 

b) asigură prezentarea la timp, la orele de curs, a tuturor studenţilor din cadrul grupei, cu materialele, 

armamentul şi ţinuta ordonată; 

c) să cunoască permanent locul unde se află fiecare student din grupă şi să adune grupa, în timpul cel mai 

scurt, pe locul indicat, la primirea unei astfel de dispoziţii; 

d) urmăreşte încadrarea studenţilor grupei în programul orar şi ca aceştia să nu absenteze nemotivat de la 

activităţile planificate; 

e) să cunoască despre studenţii grupei date privind: starea civilă, calităţile personale, situaţia familială, 

rezultatele obţinute la învăţătură, neajunsurile în pregătire, greutăţile pe care le întâmpină la diferite 

discipline etc.; 

f) informează superiorii despre problemele deosebite pe care studenţii grupei le au, abaterile săvârşite de 

aceştia, starea sănătăţii lor, problemele deosebite cu care s-au confruntat pe timpul învoirilor, misiunilor şi 

permisiilor; 

g) urmăreşte menţinerea curăţeniei şi ordinii interioare în spaţiile unde grupa îşi desfăşoară activitatea, 

respectarea regulilor de igienă individuală şi colectivă; 

h) urmăreşte permanent ca toţi studenţii din grupă să poarte ţinuta curată, îngrijită şi ajustată; 

i) conduce personal întreţinerea armamentului de către grupă, atunci când se impune; 

j) să cunoască permanent situaţia răspândirilor grupei şi să îl informeze pe studentul şef de clasă, despre 

studenţii absenţi sau care au întârziat din învoire, permisie sau vacanţă; 

k) pretinde studenţilor din grupă, respectarea regulilor privind consumul de energie electrică şi apă, precum 

şi alte cerinţe legate de buna păstrare şi folosire a încăperilor, starea de fixaţie, bunurile materiale etc.; 

l) execută dispoziţiile decanului facultăţii sau pe cele ale șefilor ierarhici nemijlociți și raportează imediat 

despre îndeplinirea lor; 

m) monitorizează modul în care personalul din subordine execută dispoziţiile decanului facultăţii sau cele 

primite pe cale ierarhică. 

Art. 74  

(1)Student locţiitor comandant de pluton/şef de clasă este şeful nemijlocit al studenţilor clasei din care face 

parte. 

(2)Studentul şef de clasă coordonează activităţile comune şi răspunde de ordinea şi disciplina pe timpul 

desfăşurării acestora. 

(3)Studentul şef de clasă are următoarele atribuţii: 

a) aduce la cunoştinţa studenţilor din subordine dispoziţiile/ordinele primite de la instructorii/comandanţii 

de formaţiuni/subunităţi sau de la cadrele ce au atribuțiuni în acest sens; 

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) informează imediat instructorul/comandantul de formaţiune/subunitate despre absenții nemotivat de la 

activităţile planificate; 
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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; 

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, referitor la ordine, curățenie şi disciplină; 

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 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 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 sau pe cele ale șefilor ierarhici nemijlociți și raportează imediat 

despre îndeplinirea lor; 

t) monitorizează modul în care personalul din subordine execută dispoziţiile decanului facultăţii sau cele 

primite pe cale ierarhică. 

ț) îndeplinește atribuțiile studentului comandant/șef de grupă, atunci când acesta nu este numit. 

Art. 75 

(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 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 
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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 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/ 

apă, precum şi alte cerinţe legate de păstrarea şi folosirea 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 sau pe cele ale șefilor ierarhici nemijlociți și raportează imediat 

despre îndeplinirea lor; 

t) monitorizează modul în care personalul din subordine execută dispoziţiile decanului facultăţii sau cele 

primite pe cale ierarhică. 

Art. 76 

(1)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. 

(2) 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; 

i) urmăreşte respectarea de către studenţii anului/batalionului a regulilor de igienă 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/folosire a spaţiilor și a bunurilor materiale, etc.; 

m) în caz de alertare dispune deplasarea detaşamentelor/companiilor pe locul de adunare cu armamentul şi 

materialele stabilite;  
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n) verifică/monitorizează modul de executare a serviciului de către studenții numiți în serviciul de 

permanență pe formațiune/batalion; 

o) execută dispoziţiile ofiţerului principal de serviciu până la sosirea în Academie a unuia dintre 

instructori/comandanţi; 

p) pe timpul cât lipseşte din Academie, numeşte înlocuitor un student şef de detaşament/similar; 

ş) execută dispoziţiile decanului facultăţii sau pe cele ale șefilor ierarhici nemijlociți și raportează imediat 

despre îndeplinirea lor; 

s) monitorizează modul în care personalul din subordine execută dispoziţiile decanului facultăţii sau cele 

primite pe cale ierarhică. 

Capitolul VI  

RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI DISCIPLINARE 

 

Secţiunea 1 

Recompense acordate studenţilor 

 

Art. 77  
(1) Recompensele se  acordă numai pe linie directă de autoritate ierarhică. 

(2) Situațiile acordării recompenselor sunt următoarele: 

a) acte de eroism, curaj, devotament şi iniţiativă manifestate în îndeplinirea misiunilor sau stagiilor de 

practică;  

b) fapte deosebite în acţiunile de salvare a populaţiei şi a bunurilor în cazul dezastrelor; 

c) servicii excepționale aduse țării; 

c) rezultate foarte bune obţinute constant în pregătirea academică, procesul de pregătire militară, 

exploatarea, întreținerea și păstrarea armamentului și aparaturii din dotare.  

d) implicarea în activităţile ştiinţifice sau în cadrul unor proiecte desfăşurate la nivelul departamentelor, 

facultăţilor sau Academiei; 

e) rezultate excepţionale la absolvirea programului de studii;   

f) realizări remarcabile în creaţia ştiinţifică şi tehnică sau obținute la concursurile profesionale ori cultural- 

sportive, interne și internaționale;  

g) implicarea în activităţile circumscrise cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi manifestărilor ştiinţifice 

universitare; 

h) îndeplinirea exemplară a sarcinilor primite; 

i) comportament ireproșabil în toate împrejurările; 

j) rezultate foarte bune în alte domenii decât cel universitar; 

k) alte activităţi care constituie exemple demne de urmat de către ceilalţi studenţi sau care contribuie la 

promovarea imaginii facultăţii ori Academiei. 

l) activtități administrative deosebite efectuate în timpul liber. 

 

Art. 78 

Recompensele ce se acordă studenţilor sunt: 

a) mulţumiri verbale; 

b) felicitări; 

c) permisii de merit - se acordă în urma participării la activităţi de cercetare ştiinţifică, concursuri de 

specialitate, competiţii sportive sau cultural-educative, pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea 

universitară, ca urmare a îndeplinirii unor misiuni sau activităţi administrative, în mod exemplar; 

d) acordarea de premii în bani sau obiecte - se acordă în conformitate cu normele legale, pentru 

rezultatele deosebite obţinute la învăţătură, pentru contribuţii la reprezentarea meritorie a Academiei la 

manifestări ştiinţifice, culturale şi sportive naţionale sau internaţionale. Obiectele, pe care se pot grava 

înscrisuri, pot fi de utilitate personală sau simbolice; 

e) fotografierea lângă Drapelul unităţii desfăşurat – ulterior, fotografia se expune la panoul de onoare al 

Academiei/detaşamentului/batalionului; 

f) diplome de merit (mediile anuale şi media generală de licenţă sunt de cel puţin 9,50); 

g) citarea prin Dispoziţie Zilnică a Rectorului Academiei; 
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h) scrisori de mulţumire – adresate părinţilor, soţului/soţiei sau, după caz, altei rude a studentului 

recompensat; acestea pot însoţi o altă recompensă; 

i) certificat de merit - se acordă studenţilor la terminarea studiilor, pentru rezultate foarte bune în procesul 

de pregătire şi pentru o conduită exemplară; 

j) conferirea de decoraţii – se conferă pentru servicii excepţionale aduse Statului Român, pentru acte de 

eroism, conform legii; 

k) înaintarea în gradul următor-se acordă în funcţie de rezultatele la învăţătură şi situaţia disciplinară, la 

promovarea anului de studiu; 

l) înscrierea pe placa de onoare a gradului, numelui şi prenumelui studenţilor şefi de promoţie se 

acordă şefilor de promoţie, la absolvirea studiilor; 

m) acordarea de distincţii sau însemne onorifice – 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 

n) 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. 

 

Art. 79 

(1) Recompensele pot fi acordate de către: Rectorul academiei, prorectorii academiei, decanul facultăţii, 

instructorul superior/comandantul de batalion, Instructorii de poliție/ militari sau cadrele didactice pot 

propune celor în drept, acordarea de recompense. 

 (2) Recompensa „ridicarea unei sancţiuni disciplinare acordate anterior” poate fi acordată numai de către 

persoana care a aplicat sancţiunea, sau de persoanele ierarhic superioare acesteia. 

(3) Recompensele se acordă fără părtinire, diferenţiat şi, după caz, individual sau în grup. 

(4) Pentru aceeaşi faptă se acordă o singură recompensă. Prin excepție, recompensa prevăzută la art.78 lit. 

h) poate însoți o altă recompensă. 

(5) Evidenţa recompenselor se ţine la nivel de subunitate, în dosarul cu starea şi practica disciplinară. 

(6) Recompensele se consemnează de către instructorul superior de an/comandantul de batalion în fişele 

individuale de cunoaştere ale studenţilor sau în registre constituite în acest scop. 

 

Secţiunea a 2-a 

Abateri şi sancţiuni disciplinare aplicate studenţilor 

 

Art. 80  

(1) Abaterea disciplinară constituie singurul temei juridic al răspunderii disciplinare. 

(2) Sancţiunile disciplinare se propun de şefii nemijlociţi şi se acordă de aceștia sau de către şefii ierarhici ai 

studenţilor, potrivit prevederilor prezentului Regulament. 

(3) Studentul/studenta poate contesta sancțiunile, potrivit prevederilor prezentului Regulament. 

(4) Pentru abateri de la regulile de disciplină, încălcarea regulilor de conviețuire socială precum și pentru 

încălcarea eticii universitare și a prevederilor regulamentare, studenților li se pot aplica următaorele 

sancţiunile disciplinare: 

a) avertisment; 

b) mustrare scrisă; 

c) suspendarea dreptului la învoire pe o perioadă de până la 30 zile; 

d)  retrogradarea în grad/funcţie sau înlocuirea din funcția de conducere; 

e)  preaviz de exmatriculare; 

f)  exmatricularea.  

(5) În situatia săvârșirii în mod repetat de către un student a unor fapte ce au fost sancționate cu una din 

măsurile disciplinare legale prevăzute la lit. c) – e), acesta va putea fi sancționat cu preaviz de exmatriculare 

sau exmatriculare. 

 

Art. 81 

 (1) Principalele abateri săvârşite de studenţi care se sancţionează disciplinar, sunt: 

a) abateri privind compromiterea sau lezarea onoarei şi demnităţii de student prin: 
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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 membri 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; 

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; 

16. introducerea sau consumul fără drept, în incinta Academiei a băuturilor alcoolice; 

17. Frauda/tentativa de fraudă la examene, colocvii, proiecte şi lucrări practice. 

18. depozitarea resturilor menajere sau a diferitelor obiecte în alte locuri decât cele amenajate. 

19. portul neregulamentar al uniformei sau adoptarea de posturi nedemne în timpul purtării acesteia. 

 

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. fotografierea/filmarea/înregistrarea în interiorul Academiei de Poliție, a personalului, studenților, 

invitaților și vizitatorilor fără acordul prealabil al acestora 

11. 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; 
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6. sustragerea, de la îndeplinirea serviciului sau sustragerea, în mod repetat, 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 înainte, pe timpul sau după săvârșirea abaterilor 

disciplinare. 

11. încălcarea dispoziţiilor persoanelor abilitate să le dea. 

 

Art. 82 

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 sau verbală 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; 

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.  sustragerea de bani, bunuri şi obiecte de la colegi sau din patrimoniul Academiei;  

13. deţinerea telefoanelor mobile şi a altor mijloace tehnice de comunicare la distanţă/ stocare a informației, 

la examene, colocvii, teste de verificare sau concursuri; 

14. nerespectarea prevederilor privind fumatul în spaţii închise; 

15. 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. 

16. introducerea sau utilizarea, fără drept, în spațiul universitar, a aparatelor de amplificare a sunetelor, a 

aparaturii de preparare a hranei prin utilizarea curentului electric, a aparaturii electrocasnice. 

17. încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 69 

18.  nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art. 70, din Regulament. 

 

Art. 83 

(1) Faptele de la art. 81 şi art. 82 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. 84 

(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. 

g) îmbinarea exigenței și fermității, cu respectul față de personalității studentului și față de rezultatele 

activității sale, manifestând încredere în posibilitatea corectării atitudinii/comportamentului celui/celei în 

cauză. 

(2) În cazul săvârşirii concomitente de către acelaşi student a mai multor abateri disciplinare se aplică o 

singură sancţiune, respectându-se principiului gradualităţii. 

(3) Aplicarea sancțiunii disciplinare prevăzută la art.80 alin.(4) lit. c) se face astfel:  

- până la 5 zile, îndrumătorul clasei sau comandantul de pluton (Jandarmi/Pompieri); 

- până la 10 zile, instructorul de detașament/ comandantul de companie; 

- până la 20 zile, instructorul superior de an/ comandantul de batalion; 

- până la 25 de zile, Decanul facultății; 

- până la 30 de zile, Rectorul sau Prorectorul Academiei;   

(4) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 80 alin. 4) lit. a) – d) se radiază în termen de 6 luni de la 

aplicare sau la finalul anului universitar al aplicării, după caz. 

(5) Sancțiunea preavizului de exmatriculare se radiază în termen de un an de la aplicare. 

 

Art. 85 

 (1) Sancţiunile disciplinare prevăzute de art. 80 alin. 4 lit. e) și lit. f) 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 cel puțin 3 membri, astfel: 

a) Preşedinte – un cadru didactic, membru al Consiliului facultăţii; 

b) membrii – un student membru al Consiliului facultăţii şi cel puțin un cadru didactic. 

(3) Activitatea comisiei are la bază următoarele principii: 

a) prezumţia de nevinovăţie, conform căreia se prezumă că orice student trimis în faţa comisiei este 

nevinovat până la rămânerea definitivă a hotărârii consiliului facultăţii; 

b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaşte dreptul studentului de a fi audiat şi de a 

propune dovezi în apărarea sa; în tot cursul procedurilor studentul are dreptul de a da explicaţii când 

socoteşte că este necesar, precum şi de a fi asistat de un apărător ales din rândul cadrelor didactice; 

c) celeritatea procedurilor, care presupune obligaţia comisiei de a proceda fără întârziere la soluţionarea 

cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a regulilor prevăzute de lege şi de prezentul 

regulament; 

d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilităţii persoanelor aflate pe poziţii divergente de a 

se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară ce face obiectul sesizării; 

e) proporţionalitatea, conform căreia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii, 

circumstanţele săvârşirii acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă a fi aplicată; 

f) legalitatea, conform căreia întreaga procedură în faţa comisiei se desfăşoară potrivit normelor legale; 

g) unicitatea, conform căreia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancţiune 

disciplinară. 

 

 

 



Page 23 of 74 

Art. 86 

(1) În vederea desfăşurării cercetării, comisia va convoca studentul în scris, precizându-se data, ora şi locul 

desfăşurării activităţii comisiei. 

(2) 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.  

(3) 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.  

(4) 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. 

(5) 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. 

(6) 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.  

 

Art. 87 

(1) În cazul aplicării sancţiunilor disciplinare prevăzute la art. 80 alin. 2 lit. e) și f), 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). 

(2) În cazul propunerii aplicării sancţiunii de exmatriculare (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 Art. 86 alin. 6, precum şi dosarul cauzei. 

(3) Consiliul Facultăţii va confirma, respectiv infirma, după caz, hotărârea comisiei de disciplină.  

(4) Consiliul facultății poate aplica sau nu o altă sancțiune, potrivit prevederilor prezentului Regulament.  

(5) În termen de 3 zile lucrătoare de la confirmarea sancțiunii de exmatriculare, Consiliul facultăţii va 

transmite Senatului Academiei hotărârea, precum şi dosarul cauzei. 

 

Art. 88 

(1) În termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la primirea dosarului şi a hotărârii de confirmare prevăzută la 

alin.3, Senatul va dezbate asupra sancțiunii propuse de către Consiliul facultății. 

(2) Senatul Academiei poate aplica sau nu o altă sancțiune, potrivit prevederilor prezentului Regulament. În 

această situație, dosarul se va transmite Consiliului facultății, în vederea arhivării. 

(3) În situația în care Senatul aplică sancțiunea exmatriculării, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la 

adoptarea hotărârii, Preşedintele Senatului o va transmite împreună cu dosarul cauzei, Serviciului 

Management Resurse Umane pentru emiterea deciziei de exmatriculare. 

(4) Decizia de exmatriculare se întocmeşte de către personalul specializat din cadrul Serviciului 

Management Resurse Umane şi se semnează de către Rectorul Academiei, în termen de cel mult 3 zile 

lucrătoare de la data primirii hotărârii Senatului Universitar. 

 

Art. 89 

(1) Deciziile de sancţionare disciplinară pentru faptele prevăzute la art. 80 alin.4, lit. b)-e)  se comunică, în 

scris, celor în cauză, în termen de 3 zile lucrătoare de la aplicare. 

(2) Sancțiunile disciplinare aplicate pot fi contestate, astfel: 

- pentru sancțiunile prevăzute la art.80, alin.(4), lit. a) - d), în termen de 24 de ore de la comunicarea deciziei 

de sancționare. Contestația se adresează în scris șefului ierarhic superior celui care a emis decizia de 

sancționare, se depune la Secretariatul facultății și se soluționează în termen de 3 zile lucrătoare; 

- pentru sancțiunea prevăzute la art.80, alin.(4), lit. e), în termen de 48 de ore de la comunicarea deciziei de 

sancționare. Contestația se adresează în scris Consiliului Facultății, se depune la Secretariatul facultății și se 

soluționează în termen de 5 zile lucrătoare; 
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- pentru sancțiunea prevăzute la art.80, alin.(4), lit. f), studentul/ studenta se poate adresa instanței de 

contencios administrativ; 

 

Art. 90 

(1) Decizia de sancţionare pentru sancţiunile disciplinare prevăzute de art. 80 alin. (4), cu excepţia lit. f), va 

fi emisă în termen de cel mult 60 de zile de la data sesizării Decanului facultăţii, conform prevederilor art. 

86 alin. (6). 

(2) Decizia de exmatriculare se emite cu respectarea termenelor prevăzute la art. 88 alin. (1) - (3). 

(3) Faptele care nu au fost sancționate în termen de 6 luni de la data săvârșirii se prescriu.  

 (4) Perioada internării în spital, cea a efectuării concediului medical, respectiv vacanțele sau persmisiile 

deja acordate suspendă termenele prevăzute la alin.1, alin. 2 și alin.3.   

(5) 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. 

(6) Decizia de exmatriculare se comunică în scris studentului în cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii. 

(7) Studentul sancţionat se poate adresa instanţei de contencios administrativ. 

Art. 91 Dacă faptele care fac obiectul cercetării disciplinare prealabile constituie infracţiuni, Academia va 

sesiza  de îndată organul de urmărire penală. 

 

Art.  92 

 (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. 135 alin 2, 

pentru o perioadă proporţională cu gravitatea situaţiei. 

Art. 93 Sancţiunile disciplinare se vor consemna de către instructorul superior de an/comandantul de 

batalion  în fişele de evidenţă individuale ale studenţilor sau în registre constituite în acest sens. 

 

 

Capitolul VII  

ORDINEA INTERIOARĂ 

 

Secţiunea 1  

Relaţiile de subordonare. Darea şi executarea dispoziţiilor/ordinelor 

 

Art. 94 

 (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 
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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. 95 După funcţia pe care sunt încadraţi, cadrele şi studenţii Academiei sunt, unii faţă de alţii, 

şefi/comandanţi, subordonaţi şi egali în funcţie. 

 

Art. 96 Instructorul superior de an/comandantul de batalion este şef nemijlocit al studenţilor, iar persoanele 

cu funcţii superioare acestuia sunt şefi direcţi.  

 

Art. 97 (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. 98 

(1) Pe linie de subordonare, dispoziţiile se dau, de regulă, prin decanul facultăţii şi prin 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. 99 

(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. 100 (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 

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; 
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d) când se află într-un locaş de cult; 

e) când se află la servitul mesei. 

Art. 101 

(1) 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.  

(2) Pentru superiorii poliţişti sau militari, studenţii vor folosi următoarea formulă de salut: “Să trăiţi, 

domnule (doamnă)....(gradul) !”. 

(3) Pentru personalul civil, studenţii vor folosi formula de salut: ”Bună ziua, domnule/doamnă/!” 

(4) 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. 102 

(1) 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 

către persoana care urmează a fi salutată şi o salută. Dacă formaţia este salutată răspunde cu - ,,Să trăiţi!”. 

(2)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. 

 

Art. 103 

(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. 104 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; 

g) în încăperi cu răniţi şi bolnavi; 

h) în lăcaşurile de cult; 

i) când se află la servitul mesei. 

Art. 105 

(1) În timpul ceremonialelor religioase tot personalul poartă capul descoperit, mai puțin femeile. 

(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. 
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(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. 106 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. 107 

(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. 

Art. 108 

(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. 109 Prevederile art. 106 -108 se aplică atât pentru comunicarea problemelor de serviciu, cât şi a celor 

personale. 

 

Art. 110  

(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/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. 
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(4) 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. 

(5) 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. 111 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. 112 

(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. 113 

(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. 114 

(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. 115 

(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.  

(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. 116 
(1)Studenţii Academiei beneficiază pe timpul şcolarizării de echipament gratuit, conform normelor. 

(2)Descrierea elementelor ce compun uniforma, regulile privind amplasarea semnelor distinctive şi portul 

acesteia sunt prevăzute de acte normative în vigoare. 
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Art. 117 
(1) Echipamentul studenţilor se compune din: 

a) uniformă de oraş; 

b) uniformă de clasă; 

c) uniformă de instrucţie. 

(2)Uniforma de oraş se poartă în situaţiile stabilite prin Dispoziţie a rectorului Academiei. 

(3)Uniforma de clasă se poartă zilnic, în Academie, atunci când nu se stabileşte portul altei uniforme. 

(4)Uniforma de instrucţie se poartă la şedinţele de tragere, aplicaţii în teren şi misiuni. 

(5) Obligatoriu, la uniformă se poartă semnele distinctive ale anului de studiu din care fac parte. 

(6) Uniforma trebuie să fie permanent curată, bine întreţinută şi ajustată pe corp. 

 

Art. 118  
(1)În funcţie de sezon, uniformele sunt: 

a) uniformă de vară; 

b) uniformă de iarnă.  

(2)Trecerea de la uniforma de vară la uniforma de iarnă şi invers se face numai prin Dispoziţie Zilnică a 

Rectorului Academiei. 

Art. 119 

(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) Studenţii îşi pot ajusta şi repara elementele de uniformă la atelierul de croitorie al Academiei. 

Art. 120 Se interzice portul altor articole de echipament nespecifice sau combinate, în afara celor descrise şi 

asigurate conform reglementărilor în vigoare. 

 

Art. 121 

Studenţii – bărbați, trebuie să respecte următoarele reguli, privitoare la aspectul lor exterior – pe timpul cât 

poartă uniforma (activități de învățământ, didactice, instrucție, aplicații, misiuni, trageri etc.): 

a) să poarte părul tuns scurt în regiunea cefei şi a tâmplelor, iar perciunii vor fi tunși scurt, fără să 

depășească mijlocul pavilionului urechilor; 

b) să nu aibă aplicate tatuaje sau piercing-uri în zone care nu pot fi acoperite de uniforma de vară; 

c)  să nu poarte barbă, bărbieritul feţei făcându-se ori de câte ori este nevoie pentru ca obrazul şi bărbia să 

fie proaspăt rase;  

 

Art. 122 Studentele trebuie să respecte următoarele reguli, privitoare la aspectul lor exterior – pe timpul cât 

poartă uniforma ( activități de învățământ, didactice, instrucție, aplicații, misiuni, trageri, etc.): 

a) să nu poarte peruci sau meşe iar părul să nu fie vopsit în mai multe culori sau în culori stridente; 

b) să nu poarte unghii exagerat de lungi-care să le împiedice în manipularea în siguranţă a mijloacelor din 

dotare sau a armamentului;  

c) să nu se machieze strident şi să nu aibă aplicate tatuaje sau piercing-uri în zone ce nu pot fi acoperite de 

uniforma de vară. 
 

                       Secţiunea a 6-a  

Studiul individual 

 

Art. 123 Studiul individual al studenţilor trebuie să aibă alocat cel putin timpul prevăzut în Planul de 

învăţământ. 

 

Art. 124 

(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. 
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(3)În situaţii justificate, Rectorul Academiei poate dispune studiul obligatoriu la sălile de clasă sau 

amfiteatre. 

(4) Este interzis accesul studenţilor în birouri/ laboratoare, în vederea executării studiului individual. 

 

Art. 125 

(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. 126Utilizarea 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. 

 

Art. 127 

(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. 128 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.129 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. 130 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.  131 Studenţii au obligaţia de a folosi cu grijă materialul bibliografic pentru a preveni uzura prematură, 

pierderea, distrugerea parţială sau totală a acestuia. 

 

Art. 132  
(1)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.  

(2)Condiţiile de numire şi respectiv distribuirea numărului de studenţi bibliotecari pe formaţiuni se 

reglementează prin norme interne. 

 

Art. 133  
(1)Studenţii-bibliotecari sunt singurii care au dreptul şi obligaţia de a primi şi distribui materialele primite 

de la bibliotecă, pentru clasa din care fac parte. 

(2)Studenţii-bibliotecari trebuie să respecte prevederile instructajului efectuat de către personalul din cadrul 

Compartimentului informare-documentare. 

 

Art. 134 Atribuţiile studentului bibliotecar sunt următoarele: 

a) ridică bibliografia de la bibliotecă, în timpul programului aprobat de către 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. 
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d) informarea imediată a personalul de specialitate și a instructorului superior/comandant, atunci când 

constată degradarea fizică a materialului bibliografic ridicat de la Biblioteca universitară sau lipsa unei/unor 

pagini. 

Secţiunea a 7-a  

Învoiri, permisii şi vacanţe  
 

Art. 135 

(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) 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, precum și de vineri până duminică, potrivit 

programului orar. 

(3)Învoirile în cursul săptămânii, în timpul programul de învăţământ, se acordă numai în situaţii 

excepţionale și motivate, de către instructorul superior de an/comandantul de batalion, cu informarea 

Decanului facultăţii. 

(4) Durata unei învoiri poate fi de până la 48 de ore. 

(5) Durata unei permisii este de până la 7 zile, caz în care se includ sâmbăta și duminica. 

(6) În cazul în care distanţa până la domiciliul studentului este de peste 400 km, și cu prezentarea copiei 

după actul de identitate care să ateste domiciliul în localitatea respectivă, acesta beneficiză de o permisie de 

pănă la 5 zile lucrătoare în fiecare semestru.  

(7) Învoirile, respectiv permisiile se menţionează în documente individuale specifice ce fac dovada acordării 

acestora pentru studentul respectiv. 

(8) Durata vacanţelor se stabileşte prin structura anului de învăţământ.  

Art. 137 Părăsirea localităţii se aprobă de către instructorul superior de an/comandantul de batalion. 

 

Art. 138 

(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 învoirile 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. 139 

(1) Permisiile se acordă de către instructorul superior de an/comandantul de batalion. 

(2) Competenţa privind acordarea permisiilor de merit revine Decanului facultăţii. 

(3) Studenţii beneficiază de permisii, de regulă, în următoarele situaţii: 

a) în caz de recompensare cu permisie de merit pe bază de raport aprobat de conducerea facultăţii sau a 

Academiei; 

b) la încheierea/desfacerea căsătoriei studentului, la naşterea şi la botezul copiilor acestuia; 

c) la încheierea căsătoriei părinţilor / fratelui / surorii studentului, precum şi la botezul copiilor acestora / 

acestuia; 

d) la mutarea familiei studentului sau a soţului / soţiei acestuia dintr-o localitate în alta sau în cadrul 

aceleiaşi localităţi; 

e) în caz de accidentare sau îmbolnăvire gravă a unuia dintre membrii apropiaţi ai familiei studentului sau ai 

soţului/soţiei acestuia; 

f) în situaţia unor calamităţi / dezastre, care au afectat domiciliul celui în cauză, al părinţilor sau socrilor 

acestuia; 

g) în cazul decesului unui membru al familiei ai acestuia sau ai soţiei / soţului, până la gradul IV de rudenie; 

h) în cazul citării pentru a se prezenta în faţa organelor judiciare; 

i) cei căsătoriţi beneficiază de două permisii cu durata a cinci zile lucrătoare, 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; 
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j) pentru definitivarea lucrării de licenţă câte 5 zile lucrătoare; 

k) pentru rezolvarea unor probleme personale ce nu suferă amânare.  

(4) În cazul situațiilor prevăzute la alin. 3 lit. a) – i) studentul va anexa la cerere/raport și documente 

justificative.  

 

Art. 140 

(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) Decanul facultăţii poate acorda permisii pentru finalizarea lucrării de licenţă, în mod excepţional, prin 

derogare de la prevederile alin. 1) şi 2). 

 

Art. 141  
(1)Cheltuielile de transport pentru învoiri şi permisii sunt suportate de către studenţi. 

(2)Studenţii care pleacă în învoiri mai mari de 24 ore sau în permisie nu se alocă la drepturile de hrană. 

 

Art. 142 Studenţilor din anul I nu li se acordă învoiri până la depunerea Jurământului Militar, decât în 

situaţii excepţionale. 

 

Art. 143 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. 144 

(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. 143 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. 144 Studenţii beneficiază de asistenţă medicală şi medicamente, în mod gratuit. 

 

Art. 145 

(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. 146 

(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. 147  
(1)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. 
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(2) În cazul afecţiunilor medicale, scutirea studenţilor de la programul de pregătire se acordă de Medicul Şef 

al Academiei şi se avizează de Rectorul Academiei. 

 

Art. 148 

(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. 

Art. 149 

(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. 150 

(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.151 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.152 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.153  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. 154 

(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. 155 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. 
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Art. 156 

(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. 

(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. 157 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. 158 

(1) Rapoartele care conţin propuneri, sesizări, petiții sau reclamaţii. 

(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. 159 

(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) Niciun superior nu are dreptul să interzică studenţilor ieşirea la raport. 

Art. 160 

(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 amănunţită, în vederea clarificării unui caz mai complicat, studentul poate 

fi chemat la raport. 

Art. 161 

(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. 162 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. 163 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. 164 

(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. 165 

(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; 

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. 166  

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. 167 

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. 168 

(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 ”admis” 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;  
- Chitanţa de plată a taxei de înmatriculare; 
- 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. 169 

(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.  

(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 şi celelalte 

documente (legitimaţie de transport, de bibliotecă etc.) şi să completeze Fişa de lichidare. 

(6) 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. 170  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.  
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Art. 171 Organizarea studenţilor pentru toată perioada studiilor universitare se face pe an de studii şi grupe 

de specializare în cadrul fiecărui an.  

 

Art. 172 

(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. 173 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. 174 

(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. 175 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. 176 

(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.). 

Art. 177 

(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 
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 Stagiile de practică ale studenţilor 

 

Art. 178 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. 179 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. 180 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. 181 

(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. 

(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. 182 

 (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. 183 

(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. 184 

(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. 
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(3) Este exceptat de la aceste prevederi studentul care din motive întemeiate nu se poate prezenta la 

sesiunile de examen  – parţial sau total.  

Art. 185 

(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. 186 

(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. 187 

(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. 188 

(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. 189 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. 190 

(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).  
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Secţiunea a 7-a 

Drepturile şi obligaţiile studenţilor Facultăţii de Arhivistică 

 

Art. 191 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. 192 

(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 psihoactive, 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. 

 

Secţiunea a 8-a 

Recompense şi sancţiuni disciplinare aplicabile studenţilor  

 

Recompense acordate studenţilor  

 

Art. 193  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;  
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f) alte activităţi care constituie exemple demne de urmat de către ceilalţi studenţi sau care contribuie la 

promovarea imaginii facultăţii ori a Academiei. 

Art. 194 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. 195 

(1) Recompensele prevăzute la art. 203 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. 

  

Sancţiuni disciplinare aplicate studenţilor  

 

Art. 196  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. 197 

(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. 
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(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, doar dacă în acest interval de timp studentul nu a mai săvărșit alte abateri.  

(4) Studentul poate contesta sancţiunea disciplinară.  

Art. 198 

(1) Sancţiunile disciplinare prevăzute de art. 196 alin. (2) lit. c) – e) pot fi dispuse numai după efectuarea 

unei cercetări disciplinare prealabile de către o comisie de disciplină. 

(2) Principiile, procedura și termenele aplicabile sunt cele prevăzute între art. 85 și 90 ale Prezentului 

regulament. 

 

Art. 199 Dacă faptele care fac obiectul cercetării disciplinare prealabile constituie infracţiuni, Academia va 

sesiza de îndată organul de urmărire penală. 

 

Art. 200 

(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. 201 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 

 

Art. 202 Scoaterea studenţilor din evidenţa facultăţii se face prin exmatriculare, conform prevederilor 

prezentului Regulament.  

 

Secţiunea a 10-a  

Finalizarea studiilor 

 

Art. 203 

(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. 204 Media generală de promovare a anilor de studii va fi  media aritmetică cu două zecimale, fără 

rotunjire a mediilor fiecărui an de studiu. 

 

Art. 205 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. 206 Clasificarea absolvenţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de absolvire. 

 

Art. 207 Absolvenţii, care au promovat examenul de licenţă primesc diploma de licenţă însoţită de 

suplimentul  la diplomă, în condiţiile reglementărilor specifice în vigoare. 

 

Art. 208Absolvenţii, care nu au promovat examenul de licenţă primesc, la cerere, o adeverinţă. 

 

 

 



Page 43 of 74 

Capitolul IX 

DISPOZIŢII APLICABILE STUDENŢILOR ÎNMATRICULAŢI LA PROGRAMUL DE STUDII 

UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, „ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ” 

 

Secţiunea 1 

Dispoziţii generale 

 

Art. 209 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. 210 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. 211 

(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. 212 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. 213 
(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. 214  
(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. 215  
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. 216  
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. 
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Art. 217  
Dosarul personal al studentului întocmit la înmatricularea acestuia cuprinde:  
- Cererea tip de înscriere pentru anul I de studii;  
- 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. 218  
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. 219 
(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 pierderii şi achitarea taxei stabilite de Senat. 

Art. 220 

 (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. 221  
Secretariatele facultăţilor definitivează situaţia şcolară a studentului în primele cinci zile de la începerea 
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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. 223  

(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 prezentului 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 psihoactive, 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. 

 

Secţiunea 4 

RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI DISCIPLINARE 

Recompense acordate studenţilor 

 

Art. 224  

Recompensele se acordă pentru: 

a) rezultate foarte bune obţinute constant la învăţătură;  

b) rezultate excepţionale la absolvirea programului de studii;   
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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. 225 

(1) 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.  

(2) 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. 226  

(1) Recompensele prevăzute la art. 225 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. 227 

(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. preaviz de exmatriculare; 

d. exmatricularea.     

Art. 228 

(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; 



Page 47 of 74 

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 și contestarea sancţiunilor disciplinare sunt similare condiţiilor 

prevăzute la Capitolul IV din prezentul Regulament. 

 

Art. 229 

(1) Sancţiunile disciplinare prevăzute de art. 227 alin. (2) lit. c) – d) pot fi dispuse numai după efectuarea 

unei cercetări disciplinare prealabile de către o comisie de disciplină. 

(2) Principiile, procedura și termenele sunt cele prevăzute între art. 85-90 din prezentul Regulament. 

 

Art. 230 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) neprezentarea în stagiul de practică sau nepromovarea acestuia, sau a examenelor, colocviilor ori a altor 

forme de verificare; 

d) 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; 

e) 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. 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 5 

               Frecvenţa şi activitatea didactică 

 

Art. 234  
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. 235  
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.  
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Art. 236 
 Cadrul didactic titular va comunica la începutul activităţilor toate condiţiile de prezentare la examen, 
acestea fiind menţionate în Fişa disciplinei.  

 
Art. 237  
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. 238  
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. 239 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. 240 

(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; 

b. neefectuarea stagiilor de practică. 

 

Secţiunea 6 

Promovarea anului universitar. Credite 

 

Art. 241 

(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. 242  

(1) 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, poate fi exmatriculat. 

(2) Este exceptat de la aceste prevederi studentul care din motive întemeiate nu se poate prezenta la 

sesiunile de examen  – parţial sau total. 

(3) Pentru sesiunea de restanţe şi reexaminări programarea examenelor se face până la plecarea studenţilor 

în vacanţa de vară.  

(4) Studenţii restanţieri trebuie să depună la secretariatul facultăţii cereri scrise, avizate de titularii 

disciplinelor şi aprobate de către Decanul facultăţii, în vederea programării restanţelor.  
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(5) Studenţii integralişti pot solicita reexaminarea pentru mărirea notei la cel mult trei discipline într-un an 

universitar. 

(6) Reexaminarea pentru mărirea notei se realizează în regim cu taxă, în sesiunea de restanţe şi reexaminări. 

(7) 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. 

(8) În cazul în care, la reexaminare, studentul obţine o notă mai mică decât cea iniţială, nota finală la 

examenul respectiv rămâne cea iniţială. 

Art. 243 
(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 

 Retragerea. Transferul. Reînmatricularea 
 

Art. 244 (1) Studenţii au dreptul de a solicita din motive personale suspendarea/întreruperea şcolarităţii.  
(2) Cazurile și procedura solicitării suspendării/întreruperii, sunt cele prevăzute la art.20-22 din prezentul 
Regulament. 
(3)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.   
(4) 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.  
(5) Studenta gravidă poate beneficia, la cerere, aprobată de către decan, de amânarea practicii sau scutirea 

parţială de practică. 

(6) Retragerea de la studii universitare de licență se face la cerere, iar taxa achitată nu se restituie.   
 
Art. 245 
(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. 
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(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. 

 

Secţiunea 8 

Stagiile de practică ale studenţilor 

 

Art. 246 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. 247 Practica studenţilor se desfăşoară potrivit prevederilor Legii nr. 258/2007 privind practica 

studenților. 

Art. 248 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. 249 

(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. 250 

(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, poate fi exmatriculat.  

(2) Eventualele cheltuieli legate de repetarea stagiului de practică vor fi suportate de student.  

 

Secţiunea 9 

Finalizarea studiilor 

 

Art. 251 

(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. 252 Media generală de promovare a anilor de studii va fi  media aritmetică cu două zecimale, fără 

rotunjire a mediilor fiecărui an de studiu. 

 

Art. 253 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. 254 Clasificarea absolvenţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de absolvire. 

 

Art. 255 Absolvenţii, care au promovat examenul de licenţă primesc diploma de licenţă însoţită de 

suplimentul  la diplomă, în condiţiile reglementărilor specifice în vigoare. 

 

Art. 256 Absolvenţii, care nu au promovat examenul de licenţă primesc, la cerere, o adeverinţă. 

 

Art. 257 Anterior începerii probelor din cadrul examenului de licenţă, studenţii susţin  un examen scris 

pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică în domeniul limbilor străine. 



Page 51 of 74 

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. 258 

(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. 259 

(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 sau în situații justificte ( exemplu: 

concediu creștere copil) – cererea către structura de Securitate de autorizare a accesului la informații 

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; 

 Cererile pentru disciplinele opţionale. 

Art. 260 
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(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. 261 

(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. 262 

(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. 263 

(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. 264 

 (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 învăţământ, constând în laboratoare, lucrări 

practice, proiecte, practică de specialitate şi alte activităţi, precum folosirea unor mijloace de învăţământ 

specifice învăţământului la distanţă. 
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(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. 265 

(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. 266 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.I.F.R.I.D. 

 

Art. 267 (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. 268 

(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. 269 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. 270 Stagiile de practică ale studenţilor se desfăşoară în conformitate cu prevederile actelor normative 

în vigoare şi a planurilor de învăţământ. 

 

Art. 271 

(1) Practica studenţilor se desfăşoară în unităţile M.A.I. unde studenţii îşi desfăşoară activitatea, sau în 

cadrul altor structuri specifice beneficiarilor.  

(2)  La finalizarea stagiilor de practică studenții vor întocmi documentele de practică în conformitate cu 

Hotărărea Senatului nr. 5243737/31.01.2018. 

 

Art. 272  Stagiile de practică se vor derula cu respectarea strictă a specializării/armei studenţilor. 

 

Art. 273 

(1) Stagiul de practică este inclus în planul de învăţământ şi constituie condiţie de promovare.  

(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. 274 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.  
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Secţiunea a 5-a 

Evaluarea pregătirii studenţilor 

Art. 275 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. 276 

 (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. 277 

(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. 278 

(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. 279 

(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. 280 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 

Suspendarea / întreruperea studiilor 

 

Art. 281 Suspendarea/întreruperea studiilor la programele de studii universitare de licenţă - forma de 

învăţământ „cu frecvenţă redusă” şi forma de învăţământ “la distanţă”, se face conform prevederilor art. 

20-22 din prezentul Regulament. 

 

Art. 282 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. 



Page 55 of 74 

Art. 283 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. 284 

(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. 285  

(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. 286 

(1) Exmatricularea studenţilor se efectuează potrivit prevederilor art. 49, cu excepția alin.3 lit.b și a art.50 

din Regulament.  

(2) Situaţia fiecărui student aflat într-unul din cazurile de exmatriculare, cu excepţia prevederilor art. 285, 

alin. 2 lit. c) - e), 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. 

Secţiunea a 9-a 

Drepturile şi obligaţiile studenţilor 

 

Dispoziţii generale 

 

Art. 287 

(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. 
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(2) Studenţilor Academiei le revin obligaţiile şi le sunt aplicabile interdicţiile pe care le prevede prezentul 

Regulament, după caz. 

 

Secţiunea a 10-a  

Drepturile studenţilor 

 

Art. 288 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. 289  

(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. 290 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. 291 În activitatea didactică studenţii au acces la documente care conţin informaţii clasificate din clasa 

„secret de serviciu”, 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. 292 

 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; 

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. 
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Secţiunea a 12-a 

Restrângerea unor drepturi şi libertăţi, precum şi interdicţiile aplicabile studenţilor 

 

Art. 293 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 cu 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 psihoactive, 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 sau să deţină orice funcţie publică. 

o) să exprime în public opinii contrare intereselor României; 

p) să declare sau să 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 natură să lezeze onoarea şi demnitatea de student al Academiei de 

Poliţie sau a instituţiei din care face parte; 

 

Capitolul XI 

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

 

Art. 294 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. 295 Anexele 1-3 constituie parte integrantă din prezentul Regulament. 

 

Art. 296 Prezentul regulament a fost supus dezbaterii şi aprobat în şedinţa Senatului Academiei din data de 

27.06.2018 şi intră în vigoare începând cu prima zi a anului universitar 2018-2019. 
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Art. 297 În termen de 30 zile de la publicare, structurile Academiei cu atribuţii în domeniu emit/modifică 

documentele ce conţin norme incidente prezentului regulament. 

 

Art. 298 La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, se abrogă Regulamentul privind activitatea 

profesională a studenţilor din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” nr. 3323 din 19.06.2017,  cu 

modificările şi completările ulterioare.  

 

                                   PREȘEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

Comisar-șef de poliție 

                              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 ____ ore sau 5 zile (în situația preavizului 

de exmatriculare) 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”/ Decizia 

medicală/ Propunerea de neînmatriculare/ Cererea /Hotărârea judecătorească definitivă/ 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 sau de situația respectivă); 

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,
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