
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          

              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527394 din 31.10.2019 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 

I. Se aprobă calendarul pentru procesul electoral- alegeri Senat universitar-

mandat 2019-2023: 

 
11-21 noiembrie – validare componență comisii de alegeri; 

 

25 noiembrie- declanșarea procesului electoral; 

25 noiembrie – 03 decembrie- înscrieri – cadrele didactice la secretariatul facultății 

respective, iar studenții la Secretariatul Academiei; 

06 decembrie – afișare listă electori și a listei candidaților; 

 

16 decembrie – scrutin – Turul I; 

18 decembrie –scrutin –Turul II, după caz/ validare rezultat scrutin; 

19 decembrie – validare rezultat scrutin – numai în cazul în care este necesar Turul II. 

 

II. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Academiei, în termen de două zile 

lucrătoare de la adoptare. 
 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

București, 31 octombrie 2019. 

Nr. 238 
 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/31 octombrie 
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Metodologia nr. 5760 din 2015 - Anexa nr. 1: 

 

 

REPARTIZAREA LOCURILOR ELIGIBILE PENTRU SENATUL UNIVERSITAR 

 

1.FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE - 7 locuri din care: personal didactic 

titular - 6 locuri; studenţi - un loc  

 

2.FACULTATEA DE POLIŢIE - 10 locuri din care: personal didactic titular - 7 locuri; studenţi - 3 locuri.  

 

3. FACULTATEA DE JANDARMI- 2 locuri din care: personal didactic titular - un loc; studenţi - un loc  

 

4. FACULTATEA DE POLIŢIE DE FRONTIERĂ- 3 locuri din care: personal didactic titular - 2 locuri; 

studenţi - un loc  

 

5. FACULTATEA DE POMPIERI - 3 locuri din care: personal didactic titular - 2 locuri; studenţi - un loc  

 

6. FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ - 3 locuri din care: personal didactic titular - 2 locuri; studenţi - un loc  

 

7. DEPARTAMENTUL DE STUDII DOCTORALE – 2 locuri  

 

8. COLEGIUL NAŢIONAL DE AFACERI INTERNE – un loc 

 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          

              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527376 din 21.10.2019 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 
I. Metodologia nr. 5760 din 2015 se modifică: 

1. art. 2, lit.e), se reformulează, astfel: 

 

”-principiul reprezentativității pe facultăți;” 

 

1. Anexa nr. 1 se modifică: 

 

 REPARTIZAREA LOCURILOR ELIGIBILE PENTRU SENATUL UNIVERSITAR 

 

1.FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE - 7 locuri din care: personal didactic 

titular - 6 locuri; studenţi - un loc  

2.FACULTATEA DE POLIŢIE - 10 locuri din care: personal didactic titular - 7 locuri; studenţi - 3 locuri.  

3. FACULTATEA DE JANDARMI- 2 locuri din care: personal didactic titular - un loc; studenţi - un loc  

4. FACULTATEA DE POLIŢIE DE FRONTIERĂ- 3 locuri din care: personal didactic titular - 2 locuri; 

studenţi - un loc  

5. FACULTATEA DE POMPIERI - 3 locuri din care: personal didactic titular - 2 locuri; studenţi - un loc  

6. FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ - 3 locuri din care: personal didactic titular - 2 locuri; studenţi - un loc  

7. DEPARTAMENTUL DE STUDII DOCTORALE – 2 locuri  

8. COLEGIUL NAŢIONAL DE AFACERI INTERNE – un loc 

 

2. Anexele nr.3 și 4 se abrogă. 

3. Anexa nr. 5 devine Anexa nr.3. 

4. Anexa nr. 6 devine Anexa nr.4. 

 

II. Metodologia nr. 5760 din 2015 se republică, prin grija SACIM. 

 

III. SACIM va publica textul republicat al Metodologiei nr. 5760 din 2015, pe site-ul Academiei, în termen de 

cinci zile lucrătoare de la publicare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

București, 21 octombrie 2019. 

Nr. 227 
 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/21 octombrie 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          

              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527375 din 21.10.2019 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

I. Metodologia nr. 4564681/2013 se modifică: 

- Art. 5 alin.2, se reformulează: 

 

”În Academia de Poliție poate funcționa personal didactic asociat, pentru toate 

funcțiile didactice din învățământul universitar.” 

 

II.Facultățile, Biroul Juridic și SMRU vor îndeplini cu celeritate prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

III.Metodologia nr. 4564681/2013  se republică, prin grija SACIM. 

 

IV. SACIM va publica textul prezentei hotărâri în termen de cinci zile lucrătoare de 

la publicare. 

 
 

 

PREŞEDINTE, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

București, 21 octombrie 2019. 

Nr. 226 
 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/21 octombrie 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          

              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527315 din 30.09.2019 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Îndreptare eroare de redactare 

 

I.Se aprobă ca susținerea publică a tezei  doctorandei Oana Maria DOBRICAN să 

aibă loc, potrivit prevederilor art. 12 din Legea nr. 288 din 2004, cu modificările și 

completările ulterioare. 

           

II. Documentele justificative, în original, se vor atașa la dosarul doctorandei. 

 

III.În termen de două zile lucrătoare, DSD va publica textul prezentei hotărâri pe 

site-ul Academiei. 
 

 

PREŞEDINTE, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

București, 30 septembrie 2019. 

Nr. 184 
 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          

              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527293 din 25.09.2019 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

I.Se aprobă ca susținerea publică a tezelor doctoranzilor ce se regăsesc în anexa la 

prezenta hotărâre să aibă loc, potrivit prevederilor art. 12 din Legea nr. 288 din 2004, cu 

modificările și completările ulterioare, cu aplicarea prevederilor art. 81 alin.3 din 

Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a studiilor  universitare de doctorat 

în IOSUD – Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”. 

           

II. Conducătorii de doctorat vor reface rapoartele privind aprobarea de către Rector 

a susținerii publice a tezelor de doctorat și vor reprograma aceste activități, astfel încât să 

se respecte termenele prevăzute în regulamentele celor două școli doctorale ale IOSUD - 

Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”. 

 

III. Documentele justificative, în original, se vor atașa la dosarele doctoranzilor. 

 

IV.În termen de două zile lucrătoare, DSD va publica textul prezentei hotărâri pe 

site-ul Academiei. 
 

 

PREŞEDINTE, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

București, 25 septembrie 2019. 

Nr. 167 
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               Anexă la HSU nr.176 din 25.09.2019 

 

Lista doctoranzilor cărora li s-a aprobat susținerea publică a tezei, potrivit Legii nr. 

288 din 2004, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea prevederilor 

art. 81 alin.3 din Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a studiilor  

universitare de doctorat în IOSUD – Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” 

 

 

1.Tural HUSEYNLI – Conducător de doctorat: Prof. univ.Dr. George Marius ȚICAL 

 

2.Stan Daniel LUNGU - Conducător de doctorat: Prof. univ.Dr.Florin SANDU 

 

3. Ioan SPIRIDON - Conducător de doctorat: Prof. univ.Dr.Florin SANDU 

 

4.Adrian Cornel PETREAN - Conducător de doctorat: Prof. univ.Dr.Barbu VLAD 

 

5.Vlad Alexandru BUTUR - Conducător de doctorat: Prof. univ.Dr.Barbu VLAD 

 

6. George Marius ȚICAL - Conducător de doctorat: Prof. univ.Dr.Barbu VLAD 

 

7.Cristian Marcel ȘCHIOPU - Conducător de doctorat: Prof. univ.Dr.Barbu VLAD 

 

8.Adrian IACOB - Conducător de doctorat: Prof. univ.Dr.Barbu VLAD 

 

9.Costin MOLDOVEANU - Conducător de doctorat: Prof. univ.Dr.Gheorghe POPESCU 

 

10.Ana-Roxana MOHOREA - Conducător de doctorat: Prof. univ.Dr.Alexandru ȚICLEA 

 

11.Carmen Simona FILIP - Conducător de doctorat: Prof. univ.Dr.Robert MORAR 

 

12. Ionel VASILIU - Conducător de doctorat: Prof. univ.Dr.Robert MORAR 

 

13.Răzvan Adrian FLORESCU - Conducător de doctorat: Prof. univ.Dr.Luca IAMANDI 

 

14.Mihai Marian DONȚU - Conducător de doctorat: Prof. univ.Dr.Luca IAMANDI 

 

15.Vasile TUDOR - Conducător de doctorat: Prof. univ.Dr.Ștefan PRUNĂ 

 

16.Iulia Raluca NEAGU - Conducător de doctorat: Prof. univ.Dr.Ștefan PRUNĂ 

 

17.Irina Petronela SARGU - Conducător de doctorat: Prof. univ.Dr.Ștefan PRUNĂ 

 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          

 

 

 

  

              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527004 din 17.01.2019 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

(Extras) 

 

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

Validarea componenței comisiei pentru posturile didactice scoase la concurs – februarie 

2019, pentru FSJA: poziția 216 – conferențiar universitar, Disciplina Dreptul Mediului, 

respectiv validarea noii componențe a Comisiilor pentru următoarele posturi: conferenţiar 

universitar -Poziția 212; conferențiar universitar, Disciplina Drept Administrativ. Facultatea de 

Poliție de Frontieră - lector universitar Poziția 127, Limba Franceză; Lector și asistent 

universitar la Limba Engleză, Pozițiile 124, 126, 128 și 131. Facultatea de Arhivistică – Lector 

universitar – poziția 283 - Științe inginerești; Facultatea de Poliție – Conferențiar universitar- 

Poziția 50 - Medicină legală; Tehnică criminalistică. 

  

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

 

I. Se validează componența comisiilor pentru concursurile pentru ocuparea 

posturilor didactice din Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, Sesiunea decembrie 

2018-martie 2019, potrivit anexei la prezenta hotărâre. 

 

         II.  Anexa la HSU nr. 5244072 din 18.12.2018 se republică, în acord cu modificările 

efectuate prin prezenta HSU. 

 
 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

București, 17 ianuarie. 

Nr. 2 
 

 

 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/17  ianuarie 
.................................................................................................................................................................................................... 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          

 

 

 

  

              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527005 din 17.01.2019 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 
Aprobarea organizării Sesiunii de susținere a examenului de licență pentru lunile februarie –

martie 2019 - Facultatea de Arhivistică – Adresa nr. 4488323 din 15.01.2019. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

 

I. Se aprobă organizarea Sesiunii de susținere a examenului de licență pentru lunile 

februarie –martie 2019 - Facultatea de Arhivistică – Adresa nr. 4488323 din 15.01.2019. 

 

II. Facultatea de Arhivistică va întreprinde toate demersurile pentru punerea în 

aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri. 

 
 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

București, 17 ianuarie. 

Nr. 3 
 

 

 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/17  ianuarie 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          

 

 

 

  

              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527006 din 17.01.2019 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 
Aprobarea propunerii de scoatere la concurs, în regim de plata cu ora, pentru semestrul 2 al 

anului universitar 2018-2019, a două posturi din Statul de funcții al Departamentului de 

Inginerie și Situații de Urgență, pozițiile Lector universitar – 250    Disciplinele: Electrotehnică 

I. Electrotehnică II și Mașini Electrice respectiv Asistent universitar – 254 - Disciplina: 

Utilizarea calculatoarelor II. Adresă Facultatea de Pompieri. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

 

I. Se aprobă scoaterea la concurs, în regim de plata cu ora, pentru semestrul 2 al anului 

universitar 2018-2019, a două posturi din Statul de funcții al Departamentului de Inginerie și 

Situații de Urgență, pozițiile Lector universitar – 250 - Disciplinele: Electrotehnică I. 

Electrotehnică II și Mașini Electrice respectiv Asistent universitar – 254 - Disciplina: Utilizarea 

calculatoarelor II. 

 
II. Facultatea de Pompieri va întreprinde toate demersurile pentru punerea în aplicare a 

prevederilor prezentei Hotărâri. 

 
 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

București, 17 ianuarie. 

Nr. 4 
 

 

 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/17  ianuarie 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          

 

 

 

  

              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527010 din 17.01.2019 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

În Şedinţa Senatului Universitar din data de mai sus, s-a prezentat pentru dezbatere: 
Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea probei de evaluare a 

performanțelor fizice din cadrul examenului de admitere în Academia de Poliție, Sesiunea iulie-

august 2019.  

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea probei de evaluare a 

performanțelor fizice din cadrul examenului de admitere în Academia de Poliție, Sesiunea iulie-

august 2019, potrivit aenxei la prezenta Hotărâre, în acord cu  Hotărârea Senatului Universitar nr. 

7/2019.  

 
 
 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

București, 17 ianuarie. 

Nr. 8 
 

 

 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/17  ianuarie 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          

 

 

 

  

              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527011 din 17.01.2019 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

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

Posibilitatea echivalării examenelor pentru absolvenții Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan 

Cuza” – specializarea OSP (ofițeri) – învățământ cu frecvență, care urmează programul 

universitar de licență ,,Drept”, forma de învățământ ,,la distanță”, pe baza situației școlare 

eliberate de către secretariatele Facultății de Poliție, Facultății de Poliție de Frontieră și 

Facultății de Jandarmi din care să reiasă nota obținută și numărul de credite acordat - fără a fi 

necesară atașarea fișei disciplinei la dosarul de echivalare. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Se aprobă posibilitatea echivării examenelor pentru absolvenții Academiei de Poliție 

,,Alexandru Ioan Cuza” – specializarea OSP (ofițeri) – forma de învățământ cu Frecvență, care 

urmează programul universitar de licență ,,Drept”, forma de învățământ ,,la distanță”, pe baza 

situației școlare eliberate de către secretariatele Facultății de Poliție, Facultății de Poliție de 

Frontieră și Facultății de Jandarmi, din care să reiasă nota obținută și numărul de credite acordat - 

fără a fi necesară atașarea fișei disciplinei la dosarul de echivalare. 

 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

București, 17 ianuarie. 

Nr. 9 
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Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/17  ianuarie 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          
              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527017 din 25.01.2019 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

În Şedinţa Senatului Universitar, s-a prezentat pentru dezbatere: Aprobare 

Regulamentul Comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor pentru ocuparea funcțiilor 

didactice. Adresa FSJA nr. 4472476 din 22.01.2019. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

I. Se aprobă Regulamentul Comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor pentru 

ocuparea funcțiilor didactice, potrivit anexei la prezenta hotărâre. 

 

II. Președintele Comisiei de la pct.nr. I îi va informa pe membrii acesteia cu privire la 

conținutul Regulamentului, până pe data de 28 ianuarie 2019. 

 
 III. Structurile logistice vor îndeplini cu maximă celeritate atribuțiile ce le revin potrivit 

anexei la prezenta hotărâre. 

 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

București, 23 ianuarie. 

Nr. 11 
 

 

 

 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/23  ianuarie 
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Anexă la Hotărârea Senatului Universitar nr. 11/2019 

 
 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

 

 

 

  REGULAMENTUL 

 

 

 COMISIEI 

constituite la nivelul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, 

 în temeiul Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare 

vacante din învățământul superior  



3 

 

I. PREAMBUL 
1. Prezentul Regulament constituie un document de lucru al comisiei numite în condiţiile art. 

14 alin. (1) lit. e) din Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice vacante la nivelul Academiei 

de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” aprobată prin HSU nr. 5244025 din 26.10.2018, republicată, 

denumită în continuare Metodologia de concurs pentru posturile didactice publicate în Monitorul 

Oficial al României, Partea a III-a, nr. 1359 din 5.12.2018 în semestrul I al anului universitar 2018-

2019, denumită în continuare comisia. 

2. Prezentul Regulament este complementar Metodologiei prevăzute la alin.1, având un rol 

strict tehnico-administrativ. 

 

II. DISPOZIȚII GENERALE 

Art. 1 – Obiectul verificării comisiei 
(1) Comisia verifică îndeplinirea standardelor minimale prin analiza fişei de verificare a 

îndeplinirii standardelor prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. e) din Metodologia de concurs, a 

curriculumului vitae, listei de lucrări şi a conţinutului publicaţiilor ataşate la dosar. 

(2) Verificarea menționată la alin. (1) se raportează la documente sau dovezi fizice/electronice 

corezpunzătoare fiecărui element înscris de candidat în fişa menționată la alin. (1). 

(3) În urma verificărilor menţionate la alin. (1), comisia va emite o rezoluție prin care certifică 

îndeplinirea/ neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 13 alin. (1) din Metodologia de concurs. 

 

Art. 2 – Resurse umane și logistice 
(1) Prin grija structurilor logistice, comisiei îi sunt atribuite în termen de 2 zile de la 

publicarea prezentului regulament: 

a) un spaţiu de lucru adecvat, suficient atât pentru toţi membrii comisiei şi secretarul acesteia 

cât şi pentru volumul de documente/ materiale asociate concursului desfăşurat la nivelul întregii 

Academii, dotat cu birotică (dulapuri, birouri etc.) şi echipamente de calcul (PC conectate la internet, 

imprimantă, telefon). 

b) un secretar care se va afla la dispoziţia preşedintelui comisiei pe întreaga durată a 

funcţionării acesteia. 

 

Art. 3 – Modul de lucru al comisiei 
(1) Comisia lucrează în plen, în prezenţa majorităţii calificate a membrilor. 

(2) Absenţa membrilor se aprobă de către Preşedintele comisiei, doar în cazuri temeinic 

justificate, cu înştiinţarea rectorului Academiei. 

(3) Lucrările zilnice ale comisiei se cuprind într-un proces-verbal întocmit prin grija 

preşedintelui, de către secretarul comisiei şi contrasemnat de toţi membrii prezenţi ai comisiei. Acesta 

cuprinde activităţile de verificare, rezultatul acestora precum şi opiniile membrilor comisiei diferite de 

cele ale majorităţii (concurente/ separate). 

(4) Procesul-verbal menţionat la alin. (3) se comunică împreună cu rezoluţia comisiei SMRU 

spre a fi avut în vedere în etapele următoare ale Metodologiei de concurs. 

(5) Rezoluţia menţionată la art. 1 alin. (2) se ia cu votul majorităţii simple a membrilor 

comisiei, se semnează de către preşedintele comisiei şi secretarul acesteia şi se comunică structurii de 

resurse umane. În conținutul rezoluției este înscris numărul de voturi cu care a fost adoptată. 

(6) Pe tot parcursul activităţii de evaluare, membrilor comisiei le este interzis contactul cu 

candidaţii. 

(7) Membrilor comisiei le incumbă respectarea prevederilor legale, a celor cuprinse în codul 

de etică universitară şi a celor cuprinse la art. 11 din metodologia de concurs. 

(8) Preşedintele comisiei răspunde de legalitatea activităţilor de verificare şi ansamblul 

lucrărilor comisiei. Membrii comisiei răspund de activităţile proprii aşa cum sunt acestea evidenţiate 

în procesul-verbal zilnic. 

 

Art. 4 – Asistenţa acordată comisiei de structurile Academiei de Poliţie 

(1) După înscrierea fiecărui candidat, SMRU predă comisiei dosarul de concurs complet şi 

certificat în acest sens. 

(2) SMRU depune toate diligenţele şi este responsabilă de comunicarea cu celeritate a tuturor 

informaţiilor/documentelor către comisie pentru asigurarea respectării termenelor prevăzute la art. 18 

şi 20 din Metodologia de concurs, precum și documentele sau dovezile fizice / electronice depuse de 

candidat, corespunzătoare fiecărui element înscris în fişa de verificare a îndeplinirii standardelor. 
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(3) După efectuarea verificărilor, comisia restituie SMRU dosarul de concurs împreună cu 

rezoluţia corespunzătoare şi, zilnic, procesul-verbal menţionat la art. 3 alin. (2). 

 

III. Dispoziţii finale 
Art. 5 – (1) Comisia îşi încetează activitatea după verificarea ultimului dosar comunicat de 

structura de resurse umane, dar nu mai târziu de termenul prevăzut la art. 20 din Metodologia de 

concurs. 

(2) După închiderea lucrărilor comisiei, documentele originale întocmite se predau prin grija 

secretarului comisiei, structurii de resurse umane, spre valorificare şi arhivare în condiţiile legii. 

(3) Documentele elaborate de comisie nu se comunică persoanelor înscrise la concurs şi nu 

sunt supuse vreunei căi de atac. Orice contestaţie cu privire la rezultatul concursului se adresează, 

respectiv, se soluţionează, în condiţiile art. 37 şi 38 din Metodologia de concurs. 

(4) Participarea în comisie se punctează în condiţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale 

și cercetării științifice nr.6129/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare dosar 

analizat în parte. 

Art. 6 – Prezenta procedură se publică pe portalul instituţional, www.academiadepolitie.ro. 

Art.7 – Conducerea Academiei de Poliţie va coordona respectarea de către 

persoanele/structurile menţionate a prevederilor prezentei proceduri. 
 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          
              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527018 din 25.01.2019 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

În Şedinţa Senatului Universitar, s-a prezentat pentru dezbatere: Aprobare Regulament 

de organizare și desfășurare a PS Postuniversitare și a a ltor forme de cursuri organizate de 

către CNAI. Adresa nr.4492344 din 21.01.2019. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a programelor de studii 

postuniversitare și a altor forme de cursuri organizate de către Colegiul Naţional de Afaceri 

Interne, potrivit anexei la prezenta hotărâre. 

 

 

 
PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

București, 23 ianuarie. 

Nr. 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/23  ianuarie 
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Anexă la Hotărârea Senatului Universitar nr. 12/2019 

 
 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

 

 

 

   

 

REGULAMENT 

 
DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PROGRAMELOR DE STUDII 

POSTUNIVERSITARE ȘI A ALTOR FORME DE CURSURI ORGANIZATE 

DE CĂTRE COLEGIUL NAŢIONAL DE AFACERI INTERNE 
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Capitolul I 

Dispoziții Generale 

 

Art. 1 (1) Potrivit legii, Colegiul Național de Afaceri Interne (CNAI) organizează programe 

de studii de formare și dezvoltare continuă necesare pregătirii în domeniul afacerilor interne, 

finalizate prin acordarea de competențe profesionale. 

 (2) În cadrul CNAI funcţionează Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi 

Studii Postuniversitare (CPDOSP), care organizează programe de studii postuniversitare în 

domeniul  drepturilor omului şi altor domenii conexe domeniului afacerilor interne, finalizate 

prin acordarea de competenţe profesionale. 

Art. 2 (1) Cursurile din cadrul CNAI pot fi urmate de către absolvenți ai studiilor universitare, 

cu diplomă de licență/echivalent, din țară sau străinătate, potrivit reglementărilor specifice. 

   (2) În cadrul cursurilor CNAI, cu excepția cursurilor CPDOSP, nu se pot înscrie la 

concursul de admitere și nici nu mai pot continua cursurile persoanele condamnate definitiv 

pentru fapte săvârșite cu intenție sau culpă. 

 

Capitolul II 

Admiterea la cursurile CNAI (cu excepția cursurilor CPDOSP) 

 

Art. 3 La concursul pentru admitere se pot înscrie:  

a) ofiţeri de conducere de nivel superior şi experţi ai Ministerului Afacerilor Interne; 

b) personalul din instituţii ale sistemului naţional de apărare şi siguranţă naţională;  

c) personal cu funcții de conducere/experți din administraţia publică centrală şi locală;  

d) reprezentanţi ai societăţii civile care ocupă sau urmează să ocupe funcții de conducere de 

nivel înalt;  

e) alte persoane din ţară şi străinătate care solicită formarea în acest domeniu. 

 

Art.4 (1) În vederea înscrierii la concurs, pentru persoanele prevăzute la art. 3 lit. a) – b) se 

aplică normele procedurale aprobate. 

(2) Pentru persoanele prevăzute la art. 3 lit. c) - e), este necesară recomandarea conducătorului 

instituției din care face parte ori a unei personalități din domeniul învățământului universitar, 

social-cultural, ONG etc. 

 

Art. 5 (1) Dosarul necesar înscrierii va cuprinde obligatoriu: 

a) cerere-tip; 

b) copie act de identitate; 

c) copie certificat de naștere; 

d) copie certificat de căsătorie/hotărâre judecătorească definitiv de divorț/act 

administrativ de schimbare a numelui; 

e) copie diplomă de bac;  

f) copie diplomă de licență/echivalent și supliment la diplomă; 

g) acordul/recomandarea conducătorului instituției/alte recomandări; 

h) curriculum vitae; 

i) certificat de cazier judiciar; 

j) chitanţă contravaloare taxă înscriere. 

(2) După caz, se pot solicita și alte acte doveditoare ale principalelor studii/activități trecute în 

curriculum vitae. 

(3) Copiile documentelor prevăzute la alin.1 și alin. 2 se certifică pentru originalitate, prin 

semnătură, de către candidat și persoana care primește dosarul, cu excepția situației în care 

acestea sunt legalizate. 

 

Art. 6 (1) Admiterea se realizează pe baza evaluării dosarului  și/sau a unui interviu. 
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(2) În cazul cursurilor internaționale se pot susține probe eliminatorii – limbă străină 

(Engleză, Franceză, Germană sau o altă limbă, conform solicitării beneficiarului sau 

organizatorului) și abilități de lucru cu computerul (word, power-point, excel etc.). 

 (3) Este considerat ”admis” candidatul care obține cel puțin media 5,00 și se încadrează în 

limita locurilor destinate seriei respective, în ordinea descrescătoare a mediilor. 

 

Art. 7 (1) În vederea susținerii activităților prevăzute la art. 6, se constituie o comisie de 

admitere, numită prin Dispoziția Zilnică a Rectorului Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan 

Cuza”. 

(2) Atribuțiile comisiei prevăzute la alin.1 sunt următoarele: 

a) întocmește graficul activităților concursului de admitere; 

b) evaluează dosarele şi/sau candidații înscrişi; 

c) întocmește catalogul cu rezultatele concursului de admitere; 

d) aduce la cunoștința candidaților rezultatele concursului de admitere. 

 

Capitolul III 

Admiterea la cursurile CPDOSP 

 

Art. 8 La concursul pentru admitere se pot înscrie:  

(1) Absolvenţi, cu diplomă, ai studiilor universitare de licență sau echivalente, organizate în 

cadrul unei instituții de învățământ superior acreditată; 

(2) Persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) şi pe cele din oferta de curs, 

potrivit specificului fiecărui program postuniversitar. 

 

Art. 9 În vederea înscrierii la concurs, pentru persoanele care provin din societatea civilă este 

necesară prezentarea cazierului judiciar şi recomandarea conducătorului instituției din care 

face parte sau a unei personalităţi din domeniul învățământului universitar, social-cultural, 

ONG etc. 

 

Art. 10 (1) Dosarul necesar înscrierii va cuprinde obligatoriu: 

a) cerere-tip; 

b) curriculum vitae; 

c) copie certificat de naștere; 

d) copie act de identitate; 

e) copie certificat de căsătorie/hotărâre judecătorească definitiv de divorț/act 

administrativ de schimbare a numelui; 

f) copie diplomă de bac; 

g) copie diplomă de licență/echivalent și supliment la diplomă;  

h) chitanţă contravaloare taxă înscriere. 

(2) După caz, se pot solicita și alte acte doveditoare ale principalelor studii/activități trecute în 

curriculum vitae. 

(3) Copiile documentelor prevăzute la alin.1 și alin. 2 se certifică pentru originalitate, prin 

semnătură, de către candidat și persoana care primește dosarul, cu excepția situației în care 

acestea sunt legalizate. 

 

Art. 11 (1) Admiterea se realizează printr-un concurs de evaluare a  dosarelor candidaţilor 

şi/sau interviu/ examen scris, conform ofertei de curs, potrivit specificului fiecărui program 

postuniversitar. 

(2) În situaţia în care concursul de admitere constă în interviu sau examen scris, este 

considerat ”admis” candidatul care obține cel puțin media 5,00 și se încadrează în limita 

locurilor destinate seriei respective, în ordinea descrescătoare a mediilor. 
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Art. 12 (1) În vederea susținerii activităților privind admiterea, se constituie o comisie, 

numită prin Dispoziția Zilnică a Rectorului Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”. 

(2) Atribuțiile comisiei prevăzute la alin.1 sunt următoarele: 

a) întocmește graficul activităților concursului de admitere; 

b) evaluează dosarele candidaţilor şi/sau candidații înscrişi; 

c) întocmește catalogul cu rezultatele concursului de admitere; 

d) aduce la cunoștința candidaților rezultatele concursului de admitere. 

 

Capitolul IV 

Desfășurarea cursurilor postuniversitare 

 

Art. 13 (1) Candidații declarați ”admis” se înmatriculează, în baza Referatului pentru 

Dispoziția Zilnică a Rectorului Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”. 

(2) Cursantul semnează contractul de studii cu Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”. 

(3) Pentru cursurile CNAI în domeniul managementului afacerilor interne, cursanţii care nu 

fac parte din cadrele active ale M.A.I/instituţii ale sistemului naţional de apărare şi siguranţă 

naţională, vor suporta cheltuielile privind şcolarizarea, conform normelor legale în vigoare.   

(4) Pentru cursurile CPDOSP, cursanţii vor suporta cheltuielile privind şcolarizarea, conform 

normelor legale în vigoare, fără excepție. 

(5) După înmatriculare, candidatul primește legitimația de cursant. 

(6) Legitimația de cursant îi este necesară acestuia pentru accesul în spațiul universitar, pentru 

a beneficia de drepturile conferite de acest statut și pentru prezentarea la formele de verificare 

din cadrul programului postuniversitar. 

(7) Eliberarea duplicatului legitimației de cursant se face potrivit reglementărilor legale. 

 

Art. 14 (1) Activitățile didactice se desfășoară, în sistem modular, în sălile de curs ale 

Academiei/CNAI, la sediile altor instituții sau obiective, potrivit graficului fiecărui program 

postuniversitar și/sau on-line. 

(2) Anumite activități didactice sau stagii de documentare se pot efectua și în alte state, de 

regulă, la sediile instituțiilor internaționale sau europene, potrivit graficului fiecărui program 

postuniversitar. 

(3) Pentru activitățile de la alin.1 și alin.2, desfășurate în afara sediilor Academiei, cursanții 

își achită integral costurile (transport, masă, cazare, alte cheltuieli ocazionate de deplasare sau 

activitate). 

(4) Programul activităților din cadrul cursurilor va fi adus la cunoştinţa cursanţilor, de regulă, 

în prima zi a cursului respectiv. 

(5) Calendarul activităților poate suferi modificări, la sugestia instituțiilor, organizațiilor sau 

reprezentanților obiectivelor partenere; în acest caz, modificările vor fi comunicate cursanților 

în timp util. 

 

Art.15 (1) Cursanții se pot prezenta la evaluarea finală numai după îndeplinirea tuturor 

obligațiilor didactice și financiare ce le revin. 

(2) Evaluarea cursanților se poate face sub diferite forme: examen, colocviu, referat atât în 

formă scrisă, dar și on-line, conform fişelor disciplinei stabilite pentru fiecare modul. 

 

Art. 16 (1) Evaluarea cursanților se face, de regulă, după fiecare modul sau după parcurgerea 

fiecărei discipline. 

 (2) După ultimul modul al cursului este prevăzută sesiunea de restanțe și reexaminări. 

(3) Cursanții au dreptul la cel mult două reexaminări. 

(4) Comisiile de evaluare a cunoștințelor sau cele pentru restanțe ori examinări se numesc prin 

Dispoziția Directorului CNAI. 
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Capitolul V 

Absolvirea cursurilor postuniversitare 

 

Art. 17 (1) Absolvirea cursului are loc numai după promovarea examenului de certificare a 

competențelor profesionale. 

(2) La examenul de certificare a competențelor profesionale se pot prezenta numai cursanții 

care au promovat toate evaluările din cadrul cursului, în condițiile prevăzute la art. 15 alin.1. 

(3) Examenul de certificare a competențelor profesionale poate consta în susținerea unor 

probe teoretice, practice, examen scris sau susţinerea unei lucrări de disertaţie, potrivit 

specificului fiecărui program postuniversitar.  

(4) Media necesară absolvirii cursului este de minim 6 (șase). 

(5) Comisia de examinare pentru certificarea competențelor profesionale se numește prin 

Dispoziție Zilnică a Rectorului Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”. 

Art. 18 Cursanții care nu au putut susține sau care nu au promovat examenul de certificare a 

competențelor profesionale, îl mai pot susține o singură dată, cu o serie viitoare, în baza unei 

solicitări scrise. 

 

Capitolul VI 

Suspendarea studiilor și exmatricularea cursanților 

 

Art. 19 În cadrul cursurilor organizate de către CNAI nu pot interveni situații de suspendare a 

studiilor. 

 

Art. 20 (1)  Exmatricularea cursanților intervine în următoarele situații: 

   a) pentru neîndeplinirea obligațiilor financiare prevăzute în contractul de studii,  până cel 

târziu la data susţinerii examenului pentru certificarea competențelor profesionale; 

   b) la cerere; 

   c) nepromovarea tuturor formelor de evaluare, cu excepția situației de la art. 18; 

   d) la data condamnării definitive pentru fapte săvârșite cu intenție sau culpă.  

   

Capitolul VII 

Dispoziții finale și tranzitorii 

Art. 21 (1) Absolvenții cursurilor postuniversitare primesc credite transferabile, conform 

legii. 

(2) Pe perioada școlarizării cursanții beneficiază de drepturile și au obligațiile prevăzute în 

legislația în vigoare. 

 

Art. 22 Cursanții beneficiază de prevederile legislative privind protecția datelor personale, 

conform legislaţiei aplicabile, în vigoare. 

 

Art. 23 (1) Prezentul Regulament intră în vigoare la data de 28 ianuarie 2019. 

            (2) Regulamentul de organizare și desfășurare a programelor postuniversitare de 

formare și dezvoltare profesională continuă ale  C.N.A.I. cu nr. 55186 din 05.07.2017 se 

abrogă.  

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          
              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527024 din 01.02.2019 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

În Şedinţa Senatului Universitar, s-a prezentat pentru dezbatere: Proiect reînnoire Protocol de 

colaborare pentru susținerea examenului de licență la Universitatea Creștină ”Dimitrie 

Cantemir” din București, pentru PSU Licență ”Administrație Publică” nr. 4472506 din 

29.01.2019. 

 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

I. Se aprobă Protocolul nr. 4472506 din 29.01.2019 referitor la colaborarea pentru susținerea 

examenului de licență la Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” din București, pentru PSU 

Licență ”Administrație Publică”. 

 
II. Documentația, în original, se păstrează la FSJA. 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

București, 01 februarie. 

Nr. 14 
 

 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/01 februarie 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          
              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527025 din 01.02.2019 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

În Şedinţa Senatului Universitar, s-a prezentat pentru dezbatere: Dezbaterea Proiectului 

de modificare a HSU nr. 111544 din 30.03.2017 – acordare de burse studenților – abrogare 

alin.2 art. 8. Propunere senatorială. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

I. Se abrogă alin.2 al art. nr. 8 din cadrul HSU nr. 111544 din 30.03.2017, cu 

modificările și completările ulterioare – acordare de burse studenților. 

 

II. Imediat, SACIM va asigura publicarea pe site-ul Academiei a textului prezentei 

hotărâri. 

 

III. SMRU va întreprinde toate activitățile specifice, potrivit prevederilor de la pct.nr. I 

al prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

București, 01 februarie. 

Nr. 15 
 

 

 

 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/01 februarie 



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. 4527033 din 08.02.2019 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

În Şedinţa Senatului Universitar, s-a prezentat pentru dezbatere: Aprobare Raport 

Execuție Bugetară pe luna Decembrie 2018. 

 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

           Se aprobă Raportul de Execuție Bugetară pe luna Decembrie 2018. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

București, 08 februarie. 

Nr. 21 
 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/08februarie 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          
              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527043 din 01.03.2019 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

             În Şedinţa Senatului Universitar, s-a prezentat pentru dezbatere: Adoptarea Proiectului de 

Hotărâre referitor la modificarea HSU nr. 5243913 din 30.07.2018. – Structura activităților de 

învățământ pentru anul universitar 2018-2019. Inițiativă senatorială. 

 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

 

I. HSU nr. 5243913 din 30.07.2018 se modifică, astfel:  

 

1. Pct. nr. 1, Semestrul I al treilea alineat – dispare sintagma ”Drept”. 

2.  

2. La pct. nr. 1, Semestrul I, se introduce al patrulea alineat, cu următorul conținut: 

 

10 săptămâni activități didactice  și 2 săptămâni practică, pentru studenții anului IV- Drept. 

 

II. HSU nr. 5243913 din 30.07.2018 se renumerotează și se republică. 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

București, 01 martie. 

Nr. 28 
 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/01 martie 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          
              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527044 din 01.03.2019 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 În Şedinţa Senatului Universitar, s-a prezentat pentru dezbatere: Adoptarea Proiectului de 

Hotărâre referitor la îndreptarea erorii materiale de tehnoredactare din cuprinsul Planului de 

învățământ al Seriei 2018-2021, cu numărul 5194402 din 13.06.2019 – Facultatea de Poliție. 
Adresa Facultății de Poliție nr. 4454975 din 11.02.2019. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

HOTĂRĂŞTE: 

 

I. Se îndreaptă erorile materiale de tehnoredactare din cuprinsul Planului de învățământ al Seriei 

2018-2021, cu numărul 5194402 din 13.06.2019 – Facultatea de Poliție. 

 

II. Facultatea de Poliție va dispune toate măsurile pentru îndeplinirea prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

București, 01 martie. 

Nr. 29 
 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/01 martie 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          
              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527051 din 01.03.2019 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

În Şedinţa Senatului Universitar, s-a prezentat pentru dezbatere: Aprobarea suplimentării 

de la 50 la 60 locuri, pentru programul postuniversitar „Managementul Strategic al Afacerilor 

Interne”, organizat de către Colegiul Naţional de Afaceri Interne, în perioada martie–iulie 

2019.Adresa CNAI nr. 4492473 din 28.02.2019. 

 
În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

I. Se aprobă suplimentarea de la 50 la 60 locuri cu taxă, alocate societății civile, 

pentru programul postuniversitar „Managementul Strategic al Afacerilor Interne”, 

organizat de către Colegiul Naţional de Afaceri Interne, în perioada martie –iulie 2019. 

 

 II. Documentele, în original, se arhivează la CNAI sau se pun la dispoziția 

Serviciului Financiar, după caz. 
 

 
 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

București, 01 martie. 

Nr. 36 
 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/01 martie 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          
              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527057 din 11.03.2019 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

În Şedinţa Senatului Universitar, s-a prezentat pentru dezbatere: Avizarea înființării 

Cursului Postuniversitar ”Managementul Situațiilor de Criză”- Facultatea de Pompieri. Adresa 

Facultății de Pompieri nr. 4483941 din 01.03.2019. 

 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

I. Se aprobă  înființarea Cursului Postuniversitar ”Managementul Situațiilor de Criză”-

organizat de către Facultatea de Pompieri, potrivit Adresei Facultății de Pompieri nr. 4483941 din 

01.03.2019. 

 

II. Documentele, în original, se arhivează la Facultatea de Pompieri, care va întreprinde și 

toate activitățile specifice, potrivit prevederilor de la pct.nr. I, în vederea îndeplinirii prevederilor 

prezentei hotărâri.  

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

București, 11 martie. 

Nr. 37 
 

 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/11 martie 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          
              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527058 din 11.03.2019 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

În Şedinţa Senatului Universitar, s-a prezentat pentru dezbatere: Avizarea Proiectului 

de Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile de 

doctorat pentru anul universitar 2019-2020. Document nr. 4495569 din 27.02.2019. 

 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

I. Se aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la 

studiile de doctorat pentru anul universitar 2019-2020, potrivit Anexei la prezenta hotărâre. 

 
II. Documentele, în original, se arhivează la Departamentul de Studii Doctorale, care va 

întreprinde și toate activitățile specifice, potrivit prevederilor de la pct.nr. I, în vederea îndeplinirii 

prevederilor prezentei hotărâri.  

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

București, 11 martie. 

Nr. 38 
 

 

 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/11 martie 
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ANEXĂ la Hotărârea Senatului Universitar nr. 38/2019 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BUCUREŞTI, 

2019 

 



3 

 

CUPRINS:  

 

 

 

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE ............................................................................................... 4 

CAPITOLUL II: ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURS ...................................................... 5 

Secţiunea a I - a: Aspecte generale .......................................................................................................... 5 

Secţiunea a II – a: Acte/documente necesare înscrierii candidaţilor la concursul de admitere la 

studii universitare de doctorat ................................................................................................................. 5 

Secţiunea a III – a: Taxa de înscriere la concurs ................................................................................... 6 

CAPITOLUL III: COMISII CU SARCINI ŞI ATRIBUŢII ÎN ORGANIZAREA ŞI 

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ............................................................................ 7 

CAPITOLUL IV: DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ............................................. 7 

Secţiunea a I – a: Probele de concurs ...................................................................................................... 7 

Secţiunea a II – a: Evaluarea şi notarea probei de concurs .................................................................. 8 

CAPITOLUL V: VALIDAREA ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR. ÎNMATRICULAREA 

CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ”ADMIS” .............................................................................................. 8 

Secţiunea a I – a: Validarea şi afişarea rezultatelor .............................................................................. 8 

Secţiunea a II – a: Înmatricularea candidaţilor declaraţi ”admis” ...................................................... 8 

CAPITOLUL VI: DISPOZIŢII FINALE ................................................................................................... 9 

ANEXE ......................................................................................................................................................... 10 
Anexa nr. 1: Cerere de înscriere la concursul de admitere la doctorat ................................................. 10 

Anexa nr. 2: Fişa de înscriere la concursul de admitere la doctorat ..................................................... 11 

Anexa nr. 3: Fişa de evaluare a candidaţilor la concursul de admitere la doctorat .............................. 14 

Anexa nr. 4: Proces - verbal cu rezultatele concursului de admitere .................................................... 15 

 

 

 



4 

 

CAPITOLUL I:  

DISPOZIŢII GENERALE 

 

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

„Alexandru Ioan Cuza” (denumită în continuare Academia) se face numai prin concurs de admitere la 

doctorat potrivit prezentei metodologii şi numai pentru domeniile de doctorat autorizate provizoriu sau 

acreditate. 

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

universitare de doctorat este elaborată de către Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat 

(denumit în continuare C.S.U.D.) şi aprobată de Senatul universitar al Academiei. 

(3) Prezenta metodologie este elaborată în conformitate cu prevederile următoarelor acte 

normative: 

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

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

completările ulterioare; 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

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

„Drept”; 

b) în domeniul de studii universitare de doctorat „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională” 

în cadrul Şcolii Doctorale „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională”; 

Art. 3. (1) Admiterea la studiile universitare de doctorat se susţine în limba română sau într-o 

limbă de circulaţie internaţională, în cazul cetăţenilor străini şi se organizează înainte de începerea 

anului universitar, dar nu mai târziu de 30 septembrie. 

 (2) Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe Uniunii 

Europene (U.E.) se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educaţiei 

Naţionale (M.E.N.). 

(3) Admiterea la studii universitare de doctorat este condiţionată de promovarea concursului de 

admitere. 

Art. 4. Perioada sesiunii de admitere, forma şi probele de concurs se fac publice cu cel puţin 6 

luni înainte de susţinerea concursului de admitere, prin afişare la sediul Academiei şi prin publicare pe 

pagina web a Academiei. 

Art. 5. (1) Şcolile doctorale scot la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat 

locurile vacante transmise de către conducătorii de doctorat, validate de către C.S.U.D. şi aprobate de 

către Senatul universitar al Academiei. 

(2) Un conducător de doctorat poate admite doctoranzi numai dacă are poziţii vacante începând 

cu data de 01.10.2019, îndeplinește condițiile pentru încheierea contractului de muncă pentru anul 

universitar 2019-2020 și face dovada posibilității implicării în activități de cercetare științifică a 

doctoranzilor care vor fi admiși.  

(2) Graficul de desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat este 

următorul: 

a) înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se desfăşoară în perioada 09.09. – 

13.09.2019, între orele 08.30 – 15.30, la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 

Secretariatul Departamentului de Studii Doctorale, situat în Bucureşti, Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, 

sector 1; 

b) desfăşurarea concursului de admitere 16.09. – 23.09.2019; 

c) afişarea listelor provizorii cu rezultatele obţinute la concursul de admitere: 

24.09.2019, ora 10.00; 
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d) depunerea contestaţiilor 25.09.2019 ora 08.00 – 26.09.2019 ora 08.00; 

e) soluţionarea contestaţiilor: 26.09.2019; 

f) afişarea listelor definitive cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea 

contestaţiilor: 26.09.2019, ora 14.00; 

(3) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se face personal, pe 

baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte acte/documente prevăzute în prezenta metodologie. 

(4) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se poate face, în numele 

candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură. 

 

CAPITOLUL II: 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURS 

Secţiunea a I - a: Aspecte generale 

Art. 6. (1) La concursul de admitere la studii universitare de doctorat se pot înscrie absolvenţi ai 

studiilor universitare de master, dar şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, eliberate până 

în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 

288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare 

(învăţământ de lungă durată). 

(2) Programele de studii universitare de licenţă sau masterat absolvite de către candidatul la 

concursul de admitere la studii universitare de doctorat trebuie să fi fost acreditate sau autorizate la 

data înmatriculării candidatului la programele respective. 

(3) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul IOSUD – 

Academia de Poliţie, într-un domeniu de doctorat nu este condiţionată de domeniul în care a fost 

dobândită diploma de licenţă sau master. Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de 

licenţă şi master trebuie să corespundă obținerii a cel puţin 300 de credite de studiu transferabile 

(inclusiv în cazul echivalării diplomelor de master, potrivit legii). 

Art. 7. (1) La concursul de admitere la studii universitare de doctorat se pot înscrie şi cetăţeni 

care nu fac parte din U.E., Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană (extracomunitari), 

absolvenţi ai studiilor universitare de masterat sau absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai 

studiilor universitare de lungă durată (4, 5, 6 ani), în condițiile prevăzute în art 6 alin.(3). 

(2) Cetăţenii statelor membre ale U.E., ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai 

Confederaţiei Elveţiene pot participa la concursul de admitere la studii universitare de doctorat, în 

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

şcolarizare. 

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

Direcţia de specialitate din M.E.N. Fiecare candidat are obligaţia să prezinte la înscrierea la concursul 

de admitere atestatul de recunoaştere a studiilor. 

(3) Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în 

domeniile prevăzute la art. 2 se va face şi cu respectarea reglementărilor specifice elaborate de 

Ministerul Afacerilor Interne (denumit în continuare M.A.I.). 

(4) Cetăţenii străini care optează pentru desfăşurarea programului de studii doctorale în limba 

română au obligaţia să prezinte, la înscriere, un certificat de competenţă lingvistică care să facă dovada 

cunoaşterii limbii române, eliberat de către instituţii abilitate de către M.E.N. 

Secţiunea a II – a: Acte/documente necesare înscrierii candidaţilor la concursul de admitere la 

studii universitare de doctorat 

Art. 8. (1) Dosarul candidatului pentru concursul de admitere la studii universitare de doctorat 

trebuie să cuprindă: 

a) cerere de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de doctorat (Anexa nr. 1); 

b) fişa de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de doctorat, completată cu 

majuscule şi care să conţină toate datele cerute (Anexa nr. 2); 

c) curriculum vitae (în format Europass); 

d) cartea de identitate în original sau paşaportul în original (pentru cei care şi-au schimbat 

numele – copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui); 
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e)  certificatul de naştere în original; copia documentului, care va fi certificată cu originalul de 

către personalul desemnat şi se semnează de către acesta şi de candidat; în cazul în care se prezintă 

copia legalizată, aceasta se acceptă; 

f) certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, dacă este cazul; copia 

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

acesta şi de candidat; în cazul în care se prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă; 

g) diploma de bacalaureat, în original sau în traducere legalizată; copia documentului, care va 

fi certificată cu originalul de către personalul desemnat şi se semnează de către acesta şi de candidat; 

în cazul în care se prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă; 

h) diploma de licenţă sau echivalentul acesteia, în original sau în traducere legalizată; copia 

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

acesta şi de candidat; în cazul în care se prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă; 

i) diploma de studii universitare de  masterat (de studii postuniversitare), în original sau în 

traducere legalizată, cu anexele corespunzătoare; copia documentului care va fi certificată cu 

originalul de către personalul desemnat şi se semnează de către acesta şi de candidat; în cazul în care 

se prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă; 

j) lista lucrărilor publicate (minim 2 articole în calitate de autor sau coautor în domeniul de 

doctorat sau domenii conexe sau o monografie), întocmită și semnată de candidat, din care să rezulte 

titlurile articolelor și volumul în care au fost publicate; 

k) dovada publicării articolelor (xerocopii ale articolele publicate din care să reiasă calitatea de 

autor/coautor, precum și ale copertelor și cuprinsului publicațiilor respective, cu ISBN/ISSN, ori un 

exemplar al monografiei);  

l) atestatul de recunoaştere a studiilor (pentru cetăţenii străini); 

m) adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie din care să rezulte faptul că este 

apt pentru înscrierea la doctorat; 

n) chitanţă privind achitarea taxei de înscriere; 

o) 2 (două) fotografii color 3 x 4 cm (nu se acceptă fotografii la imprimantă); 

p) un dosar plic (Pe coperta exterioară a dosarului se înscriu următoarele: numele şi 

prenumele candidatului; numele şi prenumele conducătorului de doctorat; domeniul de doctorat, 

adresa de e-mail şi numărul de telefon ale candidatului). 

(2) Vor fi acceptate doar dosarele complete, corect întocmite și depuse în termenul 

prevăzut în prezenta metodologie. Dosarele cu actele depuse rămân pe toată perioada concursului de 

admitere la Secretariatul Departamentului de Studii Doctorale unde s-a făcut înscrierea. 

Art. 9. (1) Personalul Secretariatului Departamentului de Studii Doctorale verifică îndeplinirea 

criteriilor şi actele/documentele necesare înscrierii după care solicită candidatului completarea cererii 

şi a fişei de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de doctorat. 

(2) Cererea şi fişa de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se 

completează de fiecare candidat, aceştia asumându-şi responsabilitatea pentru datele înscrise. 

Art. 10. (1) Secretariatul Departamentului de Studii Doctorale întocmeşte lista candidaţilor 

înscrişi la concurs, pentru fiecare domeniu de studii universitare de doctorat în parte, şi lista cu 

opţiunile pentru limba străină (valabil pentru cetăţenii străini). 

(2) După încheierea perioadei de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de 

doctorat, opţiunile candidatului privind conducătorul de doctorat precum şi alte informaţii din fişa de 

înscriere nu mai pot fi modificate. 

Secţiunea a III – a: Taxa de înscriere la concurs 

Art. 11. (1) În vederea participării la concursul de admitere la studii universitare de doctorat, 

candidaţii sunt obligaţi să achite o taxă de înscriere la concurs în valoare de 950 lei. 

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

vederea înscrierii la concursul de admitere. 

(3) Taxa de înscriere la concurs nu se restituie. 
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CAPITOLUL III: 

COMISII CU SARCINI ŞI ATRIBUŢII ÎN ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 

CONCURSULUI DE ADMITERE 

Art. 12. (1) Pentru buna desfăşurare a sesiunii de admitere la studii universitare de doctorat sunt 

stabilite, prin Dispoziţia zilnică a rectorului Academiei, următoarele comisii: 

a) Comisia de admitere la nivelul I.O.S.U.D.; 

b) Comisii de admitere pentru fiecare specializare; 

(2) Toate comisiile se subordonează Comisiei de admitere la nivelul I.O.S.U.D. 

Art. 13. (1) Comisia de admitere la nivelul I.O.S.U.D coordonează sesiunea de admitere la 

studii universitare de doctorat şi este compusă din: 

a) 1 (unu) preşedinte; 

b) 3 (trei) membri; 

c) 1 (unu) secretar. 

(2) În componenţa comisiei de admitere la nivelul I.O.S.U.D pot fi numite numai cadre 

didactice care au gradul didactic de profesor universitar şi au calitatea de conducător de doctorat. 

(3) Comisia de admitere la nivelul I.O.S.U.D. are următoarele atribuţii: 

a) coordonează întreaga activitate de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere 

la studii universitare de doctorat; 

b) asigură aplicarea prezentei metodologii; 

c) stabileşte datele de desfăşurare a examenelor pentru comisiile de admitere pentru 

fiecare specializare; 

d) propune, dacă este cazul, modificări ale componenţei oricărei comisii de admitere; 

e) înaintează Consiliilor Şcolilor Doctorale și Consiliului pentru Studii Universitare de 

Doctorat pentru validare rezultatele concursurilor; 

f) răspunde de legalitatea desfăşurării concursului de admitere. 

Art. 14. (1) Comisia de admitere pentru fiecare specializare este compusă din: 

a) 1 (unu) preşedinte; 

b) 2 (doi) membri. 

(2) În componenţa comisiilor de admitere pentru fiecare specializare pot fi numite numai cadre 

didactice care au calitatea de conducător de doctorat. 

(3) Preşedintele comisiei de admitere pentru fiecare specializare este conducătorul de doctorat. 

Acesta face propuneri pentru ceilalţi membrii ai comisiilor pe care le înaintează pentru avizare 

Consiliului Şcolii Doctorale. 

(4) Comisia de admitere pentru fiecare specializare are următoarele atribuţii: 

a) verifică prin interviu nivelul de cunoaştere de către fiecare candidat a problematicii 

domeniului respectiv; 

b) verifică preocupările candidatului în raport cu domeniul de doctorat ales; 

c) în baza notelor acordate stabileşte ierarhia candidaţilor şi, dacă este cazul, aplică 

criteriile de departajare; 

d) stabileşte candidaţii declaraţi „admis” şi respectiv „respins”; 

e) întocmeşte Procesul – verbal cu rezultatele concursului pe care-l înaintează Comisiei 

de admitere la nivelul I.O.S.U.D. 

Art. 15. Tabelul nominal cu membrii comisiilor de admitere pentru fiecare specializare în parte, 

precum şi data şi locul în care se va desfăşura concursul de admitere de către fiecare comisie va fi 

întocmit de către Secretariatul Departamentului de Studii Doctorale. După întocmire acesta va fi afişat 

la avizierul Departamentului de Studii Doctorale. 

 

CAPITOLUL IV: 

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 

Secţiunea a I – a: Probele de concurs 

Art. 16. (1) Cunoştinţele specifice domeniului de studii universitare de doctorat se verifică, pe 

baza bibliografiei, prin concursul de admitere. 
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(2) Concursul de admitere la studii universitare de doctorat constă într-un interviu prin 

intermediul căruia comisia de concurs verifică nivelul de cunoaştere de către candidat a problematicii 

domeniului respectiv, a preocupării candidatului şi a orientării acestuia către domeniul ales.  

Secţiunea a II – a: Evaluarea şi notarea probei de concurs 

Art. 17. (1) După efectuarea interviului, atât președintele cât și fiecare  membru al comisiei de 

concurs, apreciază pregătirea candidatului cu note cuprinse între 1 (unu) şi 10 (zece). Atât 

președintele, cât și fiecare  membru al comisiei de concurs vor completa o Fişă de evaluare (Anexa nr. 

3). 

(2) Media minimă pe care trebuie să o obţină un candidat pentru a fi declarat admis este 8,00. 

Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire. 

Art. 18. Pentru departajarea candidaţilor care obţin media generală egală cu cea a candidatului 

admis pe ultimul loc scos la concurs se vor aplica în ordine următoarele criterii de departajare: 

a) media generală la masterat; 

b) media generală la licenţă; 

c) media generală de promovare a anilor de studii în facultate. 

Art. 19. (1) După desfăşurarea concursului şi eventual aplicarea criteriilor de departajare a 

candidaţilor, comisia de concurs întocmeşte un Proces – verbal cu rezultatele concursului, conform 

Anexei nr. 4 la prezenta metodologie. 

(2) Procesul – verbal cu rezultatele concursului de admitere se predă la Comisia de 

admitere la nivelul I.O.S.U.D. 

 

CAPITOLUL V: 

VALIDAREA ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR. ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR 

DECLARAŢI ”ADMIS” 

Secţiunea a I – a: Validarea şi afişarea rezultatelor 

Art. 20. Validarea rezultatelor admiterii la studiile universitare de doctorat se face de către 

Consiliul Şcolii Doctorale şi Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat. 

Art. 21. Rezultatele concursului de admitere la studiile universitare de doctorat se fac publice 

prin afişare la avizierul Departamentului de Studii Doctorale şi pe pagina web a Academiei de Poliţie. 

Art. 22. (1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, 

generându-se cel puţin două tipuri de liste: 

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

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

care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile. 

(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii: 

a) lista candidaţilor admişi; 

b) lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul. 

(3) Listele candidaţilor declaraţi admişi şi listele candidaţilor respinşi se afişează pe domenii de 

studii şi Şcoli Doctorale la avizierul Departamentului de Studii Doctorale. 

Art. 23. Eventualele contestaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 

se depun la Secretariatul Departamentului de Studii Doctorale. 

(2) Nu se admit contestaţii pentru probele orale şi nici cele care au la bază necunoaşterea 

metodologiei de admitere. 

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

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

(5) Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa Comisiei de admitere la nivelul 

I.O.S.U.D. Decizia comisiei este definitivă. 

Secţiunea a II – a: Înmatricularea candidaţilor declaraţi admis 

Art. 24. (1) Înmatricularea candidaţilor admişi se face cu data începerii anului universitar 2019-

2020. 

(2) Candidaţii declaraţi admişi achită, cel puţin, cuantumul taxei de studii corespunzătoare 

semestrului I al anului universitar 2019-2020 şi semnează contractul de studii. 
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(3) După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi 

înmatriculaţi. 

Art. 25. (1) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face 

prin Dispoziţia zilnică a Rectorului Academiei. 

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

număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul de studii la care au fost 

admişi. 

Art. 26. Eliberarea adeverinţelor din care să rezulte calitatea de student-doctorand se face de 

către Secretariatul Departamentului de Studii Doctorale numai după emiterea Dispoziţiei Rectorului de 

înmatriculare. 

 

CAPITOLUL VI: 

DISPOZIŢII FINALE 

Art. 27. Prezenta metodologie a fost elaborată de C.S.U.D. în ședința din data de 27.02.2019. 

Art. 28. După aprobare, metodologia se publică pe pagina web a Academiei. 
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ANEXE 

Anexa nr. 1:  

CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE      NECLASIFICAT 

ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”      Exemplar unic 

_______________________________________          Dosar nr.____ 

    (numele şi prenumele candidatului) 

 

          Nr......................din....................... 

 

 

RECTORULUI  

ACADEMIEI DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza” 

 

Vă rog să aprobaţi înscrierea mea la examenul de admitere la programul de studii universitare de 

doctorat în domeniul „………………..”, sesiunea......................................................., pe locurile scoase 

la concurs de conducătorul de doctorat ………………………………....................... 

Menţionez că sunt absolvent al studiilor universitare de licenţă cu durata de ...... ani, la instituția de 

învățământ superior ......................................................................................................., facultatea 

...................................................................................., specializarea ................................................ şi al 

studiilor universitare de master, cu durata de ...... ani, la instituția de învățământ superior  

............................................................................................., facultatea ............................................., 

specializarea ....................................................................... . 

Anexez dosarul de înscriere la concursul de admitere. 

 

 

 

    Semnătura 

.......................... 
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Anexa nr. 2:  

FIŞA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT 

    
      MINISTERUL AFACERILOR INTERNE     NECLASIFICAT 

ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”     Exemplar nr. ... 

 

Sesiunea (perioada) ................................................................... 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE 

a candidatului ______________________________________________ la concursul de 

admitere la studii universitare de doctorat 

Nr. 

crt. 
Câmpuri Subcâmpuri Observaţii 

Secţiunea 1 - Date personale ale candidatului 
1
 cu cetăţenie română/străină 

1. 
Numele de familie la naştere (din certificatul de 

naştere) 
  

2. 

 

Numele de familie actual (după căsătorie, 

înfiere, modificare la cerere, dacă este cazul, 

conform actului doveditor) 

  

3. Prenumele   

4. Iniţialele tatălui/mamei 
2 

  

5. CNP 
3 

  

6. Data naşterii 

Anul:   

Luna:   

Ziua:   

7. Locul naşterii 

Ţara de origine:   

Judeţul (Ţara  
4 
):   

Localitatea:   

8. Sexul F / M:  

9. Starea civilă 
5 

Căsătorit (ă):   

Necăsătorit (ă):   

Divorţat (ă)Văduv (ă):   

10. Starea socială 
6
  specială 

Orfan (de un părinte sau de ambii 

părinţi)/provenit din case de 

copii/provenit din familie 

monoparentală: 

 

11. Cetăţenia 

Română, cu domiciliul în România/în 

străinătate:  
 

Alte cetăţenii:   

Cetăţenie anterioară, dacă este cazul: 

 
 

12. Etnia 
7 

  

13. Domiciliul stabil 

Ţara:  

Judeţul 
8
/(Ţara 

9
):  

Oraşul /Comuna/Satul: 

 
 

Adresă (stradă, număr, bloc, scară, etaj, 

apartament, sector) 
10

:  

 

 

 

 

 

14. Actul de identitate/Documentul de călătorie
11 

Seria:  

Numărul:  

Eliberat:  

Data eliberării:  

Perioada de valabilitate: 

 
 

15. Alte date personale ale candidatului 
Telefon: 

Adresă de e-mail: 
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16. 
Candidat care se încadrează în categoria 

persoanelor cu dizabilităţi 

Se bifează numai de persoanele  aflate în 

această situaţie, pe bază de documente: 
 

Secţiunea 2 –Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de ciclu de învăţământ 

universitar) 

1. Studiile universitare de licenţă absolvite 

Ţara:  

Localitatea:  

Judeţul:  

Denumirea instituţiei de  învăţământ 

superior: 

 

 

Facultatea: 

 
 

Domeniul/Profilul: 

 
 

Programul de studii/Specializarea: 

 

 

 

Titlul obţinut: 

 
 

Forma de învăţământ(zi /FR /ID /seral):  

Forma de finanţare a 

studiilor(buget/taxă): 
 

Durata studiilor (număr de ani sau număr 

de semestre, după caz): 
 

Anul absolvirii:  

2. Datele de identificare ale actului de studii 

Tipul – denumirea (diplomă/diplomă de 

licenţă/echivalentă /diplomă de master): 

 

 

Seria:  

Numărul:  

Emitentul:  

Anul emiterii:  

Supliment diplomă / Foaia matricolă care 

însoţeşte actul de studii: 

 

 

3. Studiile universitare de master absolvite 

Ţara:  

Localitatea:  

Judeţul:  

Denumirea instituţiei de învăţământ 

superior: 

 

 

Facultatea: 

 

 

 

  

Programul de studii/Specializarea: 

 
 

Titlul obţinut:  

Forma de învăţământ(zi /FR /ID /seral):  

Forma de finanţare a studiilor 

(buget/taxă): 
 

Durata studiilor (număr de ani sau număr 

de semestre, după caz): 
 

Anul absolvirii:  

4. Datele de identificare ale actului de studii 

Tipul – denumirea (diplomă/diplomă de 

licenţă/echivalentă /diplomă de master): 

 

 

Seria:  

Numărul:  

Emitentul:  

Anul emiterii:  

Supliment diplomă / Foaia matricolă care 

însoţeşte actul de studii: 
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5.  Alte observaţii 

Vizarea / Recunoaşterea diplomei 

prezentate (Direcţia Generală Afaceri 

Europene, Schengen şi Relaţii 

Internaţionale – acorduri bilaterale / 

Direcţia generală învăţământ superior, 

echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi 

diplomelor) 

 

 

 

 

 

Nr./ Serie act de recunoaştere/echivalare 

(eliberat de Direcţia Generală Afaceri 

Europene, Schengen şi Relaţii 

Internaţionale / Direcţia generală 

învăţământ superior, echivalarea şi 

recunoaşterea studiilor şi diplomelor) 
12 

 

 

 

 

 

 

1 La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz). 
2 Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală). 
3 Sau alt cod de identificare personală, pentru candidaţii străini. 
4 Numai pentru candidaţii străini. 
5 Poate să nu fie declarată. 
6 Se aplică doar candidaţilor cu o situaţie socială specială. 
7 Numai pentru candidaţii români (poate să nu fie declarată). 
8 Numai pentru candidaţii români. 
9 Numai pentru candidaţii străini. 
10 Se solicită şi pentru candidaţii străini. 
11 Documentul de călătorie numai pentru candidaţii străini (act de identitate pentru cetăţenii UE/SEE sau paşaport 

pentru studenţii străini cu altă cetăţenie decât UE/SEE). 
12 Aplicabil pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau pentru candidaţii străini. 
 

 

Subsemnatul, declar că am înţeles semnificaţia tuturor datelor solicitate în această fişă şi mă 

oblig să anunţ imediat orice modificare a datelor declarate. 

 

 

 

Data:_____________   Semnătura candidatului: __________________ 

http://www.mai.gov.ro/index03_2_10.html
http://www.mai.gov.ro/index03_2_10.html
http://www.mai.gov.ro/index03_2_10.html
http://www.mai.gov.ro/index03_2_10.html
http://www.mai.gov.ro/index03_2_10.html
http://www.mai.gov.ro/index03_2_10.html
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Anexa nr. 3: FIŞA DE  EVALUARE A CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL DE 

ADMITERE LA DOCTORAT 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE      NECLASIFICAT 

ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”      Exemplar unic  

 

Președintele/Membrul comisiei: ......................................................... 

 

 

FIŞA DE EVALUARE 

LA CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT 

SESIUNEA – Septembrie 2019 

 

 

CANDIDAT: ...................................................................... 

DOMENIUL DE DOCTORAT: „................................................” 

 

Nr. 

crt. 
CRITERIUL 

PUNCTAJ 

MAXIM 

POSIBIL 

PUNCTAJ 

ACORDAT 

 

1. 

Cunoştinţe generale în domeniul de doctorat pentru care 

candidează (fundamente, concepte, procese, elemente principale, 

categorii, corelaţii). 

4 ......... 

2. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în domeniul de 

doctorat pentru care candidează: lucrări de cercetare ştiinţifică 

realizate ca responsabil de temă sau coautor; participarea la 

elaborarea unor regulamente, instrucţiuni, manuale, cursuri, 

îndrumare, memoratoare, metodologii, etc; comunicări susţinute 

la diferite manifestări ştiinţifice (sesiuni de comunicări, 

seminarii, simpozioane etc.) şi/sau articole publicate în reviste de 

specialitate recunoscute în domeniu. 

3 .......... 

3. 

Capacitatea de analiză, sinteză şi concepţie, de a întreprinde 

activităţi creative, de interpretare a informaţiilor, precum şi de 

formulare şi argumentare a opiniilor personale. 

3 .......... 

Punctaj maxim posibil: 10 .......... 

PUNCTAJ REALIZAT / NOTA FINALĂ ACORDATĂ ....... .......... 

 

Data: ...................................... (se completează olograf) 

 

Semnătura Președintelui/membrului comisiei......................................... 
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Anexa nr. 4: Proces - verbal cu rezultatele concursului de admitere 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE      NECLASIFICAT 

ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”      Exemplar unic 

Comisia de admitere la doctorat              Dosar nr. .... 

Sesiunea ................................................. 

Nr......................din................................................ 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi..............................., în urma desfăşurării concursului de admitere la doctorat, în 

domeniul „.....................................................................”. 

În baza deciziei Rectorului Academiei nr......... din........................ , comisia de admitere la 

doctorat formată din: 

Preşedinte : ........................................................................................... 

Membri: ................................................................................................ 

................................................................................................. 

a evaluat candidaţii înscriși la concurs. 

În urma evaluării, comisia a decis ca următorii candidaţi să fie declaraţi ADMIS / RESPINS, 

după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Nume, prenume conducător de 

doctorat 

Numărul de 

locuri scoase la 

concurs 

Nume, prenume 

candidat 

ADMIS / 

RESPINS 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

PREŞEDINTE:.................................................................   ......................................... 

      (nume , prenume)       (semnătura) 

MEMBRI: 

 

.................................................................     ......................................... 

(nume , prenume)         (semnătura) 

 

 

.................................................................     ......................................... 

(nume , prenume)         (semnătura) 

 

 

 

. 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          
              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527060 din 11.03.2019 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

În Şedinţa Senatului Universitar, s-a prezentat pentru dezbatere: Aprobarea 

cuantumului brut de 132 lei/oră – Curs Postuniversitar Managementul Strategic al 

Afacerilor Interne – CNAI- martie-iulie 2019. HCA nr. 12/2019, pct. nr. 5. 

 
 

În urma dezbaterii, Senatul Universitar  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

I. Se aprobă  cuantumul brut de 132 lei/oră, la Cursul Postuniversitar ”Managementul 

Strategic al Afacerilor Interne” organizat de către C.N.A.I – în perioada martie-iulie 2019. 

 
II. Documentele, în original, se arhivează la C.N.A.I, respectiv S.M.R.U sau Serviciul 

Financiar, după caz. 

 

III. S.M.R.U va întreprinde toate activitățile specifice, potrivit pct.nr. I, în vederea 

îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri.  

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

București, 11 martie. 

Nr. 40 
 

 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/11 martie 

 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          
              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527065 din 18.03.2019 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

I. Se aprobă Proiectul de Hotărâre a Senatului Universitar referitor la punerea în aplicare a 

Protocolului MAI  și MapN cu nr. 275032/01.02.2018, respectiv M7/11.01.2018, pentru examenul 

de admitere la Programul de Studii Universitare de Licență ”Drept”, Învățământ cu Frecvență, 

pentru un număr de 15 locuri alocate MApN după cum urmează: 

   În vederea punerii în aplicare a prevederilor prevăzute în Protocolul M.A.I. și MApN, cu nr. 

275032/01.02.2018, respectiv M7/11.01.2018 prin care Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” 

va organiza examenul de admitere la Programul de Studii Universitare de Licență ”Drept”, 

Învățământ cu Frecvență, pentru un număr de 15 locuri alocate MApN, se adoptă următoarele 

măsuri: 

Art. 1 

Dosarele candidaților se constituie, conform reglementărilor specifice MApN, și se transmit la 

Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” până la data 28.06.2019; 

Art.2 

Dispozițiile art. 17 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la 

studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” nr. 4527009 

din 17.01.2019, denumit în continuare Regulament, sunt aplicabile și candidaților recrutați de către 

MApN, în condițiile protocolului menționat; 

Art. 3 

Prevederile art. 19, alin 3, lit. d) și e) din Regulament – sunt aplicabile și candidaților recrutați de 

către MApN; 

Art. 4 

Documentele de recrutare stabilite de MApN prin reglementări proprii se completează, după caz, cu 

prevederile art. 14, alin. 1 din Regulament. 

Art. 5 

Prezenta Hotărâre de Senat se completează, în toate chestiunile incidente cu prevederile 

Regulamentului. 
 

II. Documentele justificative, în original, se arhivează la Facultatea de Științe Juridice și 

Administrative. 

III. S.M.R.U va întreprinde toate activitățile specifice, potrivit pct.nr. I, în vederea 

îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri.  

IV. În termen de două zile lucrătoare de la data adoptării, SACIM va publica textul 

prezentei hotărâri pe site-ul instituției.  

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

București, 18 martie. 

Nr. 42 
NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/18 martie 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          
              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527067 din 18.03.2019 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

I. Se aprobă suspendarea organizării examenului de admitere, pentru anul 

universitar 2019 – 2020, la  Programul de Studii Universitare de Licență ”Administrație 

Publică”.   

 

II. Documentele justificative, în original, se arhivează la Facultatea de Științe 

Juridice și Administrative – inițiatorul demersului. 

 

III. În termen de două zile lucrătoare de la adoptarea prezentei hotărâri, SACIM va 

publica prezenta hotărâre pe site-ul instituției. 
 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

București, 18 martie. 

Nr. 44 
 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/18 martie 
 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          
              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527068 din 18.03.2019 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

I. Se aprobă cuantumul taxei suplimentare privind prelungirea programului de studii 

universitare de doctorat, în anul universitar 2018-2019, după cum urmează: 

 

- pentru studenții înmatriculați în anul  2014 - 420 lei; 

- pentru studenții înmatriculați în anul 2015 - 495 lei; 

     

II. Documentele justificative, în original, se arhivează la Departamentul de Studii 

Doctorale – inițiatorul demersului, care le va pune și la dispoziția Serviciului Financiar, 

după caz. 

 

   III. În termen de două zile lucrătoare de la adoptarea prezentei hotărâri, Departamentul 

de Studii Doctorale va publica prezenta hotărâre pe site-ul instituției. 
 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

București, 18 martie. 

Nr. 45 
 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/18 martie 
 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          
              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527069 din 18.03.2019 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

I.HSU nr. 5243895 din 27.06.2018 – Regulamentul activității profesionale a studenților, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

I. Art. 139 alin.3, lit. (j) se reformulează: 

 ”Studenții ce provin din familii monoparentale, 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).” 
 

II. Prin grija SACIM, HSU nr. 5243895 din 27.06.2018 – Regulamentul activității 

profesionale a studenților, cu modificările și completările ulterioare, se republică și se afișează pe 

site-ul Academiei, în termen de 5 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

București, 18 martie. 

Nr. 46 
 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/18 martie 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          
              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527073 din 28.03.2019 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

I. În urma referatelor Comisiilor Senatului Universitar, se validează Raportul privind starea 

Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” în anul 2018, înregistrat cu numărul 4437437 din 

21.03.2019.  
 

II. Documentele justificative, în original, se arhivează la Senatul Universitar. 

 

III. În termen de două zile lucrătoare de la data adoptării, SACIM va publica textul 

prezentei hotărâri pe site-ul instituției.  

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

București, 28 martie. 

Nr. 47 
 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/28 martie 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          
              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527074 din 28.03.2019 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

I. Se avizează calificarea și competențel dobândite pentru cursul postuniversitar 

„Managementul Situațiilor de Criză”, după cum urmează: 

Calificarea: 

1. Calificarea Instalații pentru construcții – pompieri și introducerea în RNCIS a programului 

de studii postuniversitare aferent respectivei calificări; 

2. Competențe ce vor fi dobândite la finalul programului postuniversitar de dezvoltare și 

formare continuă „Managementul situațiilor de criză”: 

Denumirea competențelor (profesionale și/sau transversale) dezvoltate în cadrul calificării:  

C7 - Prevenirea situațiilor de urgență și gestionarea activităților de răspuns în situații de 

urgență; 

CT2 - Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă pluridisciplinară și 

aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei 

CT3 - Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și 

formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, 

cursuri on-line etc.) atât în limba română cât și într-o limbă de circulație internațională. 

 
 

II. Documentele justificative, în original, se arhivează la Facultatea de Pompieri. 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

București, 28 martie. 

Nr. 48 
 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/28 martie 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          
              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527075 din 28.03.2019 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

I. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a procesului de învățământ la 

Programul de studii universitare de licenţă în Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, potrivit 

anexei la prezenta hotărâre. 

 

II. Decanii facultăților au obligația de a prelucra cu studenții prevederile Regulamentului, 

în primele cinci zile lucrătoare ale fiecărui an  universitar. 

 

III. Documentele justificative, în original, se arhivează la SACIM. 

 

IV. SACIM are obligația de a publica pe site-ul Academiei textul anexei la prezenta 

hotărâre, în termen de cinci zile lucrătoare de la adoptare. 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

București, 28 martie. 

Nr. 49 
 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/28 martie 
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Anexă la HSU nr. 49/2019 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

Academia de Poliţie 

,,Alexandru Ioan Cuza” 

 

 

 
 

 

REGULAMENT 

de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ 

la ciclul de studii universitare de licenţă 

în Academia de Poliţie 

,,Alexandru Ioan Cuza” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 
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Capitolul I 

 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de studii 

universitare de licență este elaborat în conformitate cu: 

a) Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; 

b) Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

c) Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine 

examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate; 

d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005, privind asigurarea calităţii educaţiei, 

aprobată prin Legea nr. 87/2006; 

e) H.G. nr. 1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei 

domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora; 

f) Ordinul M.E.N. nr 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a 

examenelor de licență/diplomă și disertație, cu modificările și completările ulterioare; 

g) Metodologia de evaluare externă, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă 

ARACIS; 

h) Carta Universitară a  Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza’’; 

i) Regulamentul de ordine interioară al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. 

 

Art. 2  

(1) Prezentul Regulament este elaborat în scopul desfăşurării optime a procesului didactic pentru 

programul de studii universitare de licență, prin stabilirea unor reglementări proprii raportate la 

specificul instituţional al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, denumită în continuare 

Academia. 

(2) Regulamentul este elaborat în conformitate cu metodologia-cadru din ordinul nr 6125/2016 privind 

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și 

disertație, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea altor prevederi legale în vigoare. 

 

Art. 3 Recrutarea, selecţia şi înscrierea candidaţilor la concursul de admitere în cadrul programului de 

studii de licenţă, precum şi toate aspectele ce ţin de organizare, desfăşurarea şi stabilirea rezultatelor 

acestui concurs sunt supuse prevederilor imperative ale Regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de 

Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” adoptat anual de către Senatul Universitar și publicat pe site-ul 

instituţiei. 

 

Capitolul II 

 

ORGANIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

 

Art. 4  

(1) Calitatea de student în cadrul Programului de studii se dobândeşte prin înmatriculare şi se pierde, 

prin exmatriculare sau absolvire, în condiţiile legii, ale actelor administrative normative subsecvente 

adoptate la nivelul Academiei de Poliţie şi ale prezentului Regulament. 

(2) Înmatricularea studenţilor în anul I de studii se efectuează de către Secretariatul Facultăţii, prin 

Dispoziţia Rectorului, emisă până la data începerii fiecărui an universitar, document care stabileşte: 

a) seriile pe ani de învăţământ şi numărul de studenţi ce frecventează cursurile Academiei în anul 

universitar respectiv; 

b) organizarea formaţiunilor de studenţi; 

c) nominalizarea personalului didactic pentru funcţia de îndrumător şi repartizarea acestuia pe grupe de 

studenţi; 

d) alte aspecte pe care Senatul Universitar, Consiliul de Administraţie sau Consiliul facultăţii, le 

consideră necesare pentru buna desfăşurare a procesului instructiv educativ. 

(3) În cadrul Programului de licenţă pot fi înmatriculaţi ca studenţi: 

a) candidaţii declaraţi admis în urma susţinerii concursului de admitere; 
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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. 

(4) Studenţii înmatriculaţi în cadrul acestui Program de studii au un statut special, derivat din legislaţia 

în domeniu, conferit de natura obligaţiilor, precum şi de restrângerea unor drepturi şi libertăţi, potrivit 

reglementărilor în vigoare. 

(5) Fiecărui student i se întocmeşte un dosar personal, conform reglementărilor legale în vigoare, şi i se 

eliberează carnetul de student, precum şi celelalte documente individuale prevăzute de Regulamentul 

privind activitatea profesională a studenţilor din Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza’’, care 

reglementează regimul juridic. 

 

Art. 5  

(1) Frecvenţa studenţilor este obligatorie la toate activităţile didactice şi de pregătire profesională 

prevăzute în planurile anuale de învăţământ şi în celelalte document adoptate la nivelul Facultăţii sau 

al Academiei. 

(2) Evidenţa frecvenţei este consemnată în catalogul clasei respectiv în celelalte documente gestionate 

de către cadrele didactice/responsabilul desemnat care conduce sau coordonează activităţile prevăzute 

la alin.1. 

 

Art. 6  
(1) Studenţii nu pot repeta anii de studiu. 

(2) În cazul nepromovării din motive imputabile, se aplică prevederile Regulamentului privind 

activitatea profesională a studenţilor din Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”. 

 

Art. 7  
(1) Absenţele se motivează săptămânal, de către instructorul superior de an/comandant de batalion sau 

cadrul didactic îndrumător al clasei, după caz, pe propria răspundere. 

(2) Motivarea absenţelor se face prin încercuirea acestora, pe baza documentelor justificative 

prezentate de student, păstrate la persoana care efectuează activitatea prevăzută la alin. (1). 

(3) Se motivează absenţele determinate de: 

a) afecţiuni medicale, dovedite cu documente, eliberate de Centrul Medical al Academiei sau 

de alte instituţii sanitare, acestea din urma purtând avizul Medicului şef al Academiei; 

b)forţă majoră, dovedită prin orice mijloc de probă; 

c) participarea la activităţile ştiinţifice şi/sau culturare, 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; 

f) alte situaţii justificative, apreciate de către instructorul superior de an/comandantul de 

batalion sau cadrul didactic îndrumător al clasei. 

 

Art. 8 Stagiile de practică ale studenţilor se execută în Academie sau la instituţiile beneficiare, potrivit 

prevederilor corespunzătoare ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de 

practică ale studenţiilor la nivelul Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”. 

 

Art. 9  

(1) Programele de studii universitare de licenţă din Academia de Poliție se finalizează cu examen de 

licenţă pentru ciclul de studii universitare de licenţă sau cu examen de diplomă pentru învăţământul 

universitar de licenţă din domeniul ştiinţelor inginereşti, denumit în continuare examen de 

licenţă/diplomă, conform prevederilor din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ,,Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de 

licență/diplomă în Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, adoptat anual. 

(2) La învăţământul de zi, durata normală a studiilor universitare de licenţă este de 3-4 ani şi 

corespunde unui număr de 60 de credite de studiu transferabile pentru un an de studiu. Durata studiilor 

de licenţă pentru învăţământul tehnic este de 4 ani. 

(3) În Academia de Poliție durata studiilor universitare este de 3 ani pentru programele de studii 

organizate de Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – programul “Administrație Publică”, 

Facultatea de Poliție, Facultatea de Jandarmi, Facultatea Poliţie de Frontieră, Facultatea de Arhivistică 
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și Centrul de învăţământ cu frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă – programul „Ordine și 

Siguranță Publică”, și de 4 ani pentru Facultatea de Pompieri, Centrul de învăţământ cu frecvenţă 

redusă şi învăţământ la distanţă–programul “Drept”-ID şi Facultatea de Știinte Juridice și 

Administrative –programul „Drept”. 

(4) Academia de Poliție poate organiza, în funcție de solicitările de pe piața muncii și la cererea 

beneficiarilor săi, cu finanţare din resurse proprii sau ale M.A.I, şi studii în alte specializări decât cele 

prevăzute prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea procedurilor de autorizare şi acreditare. 

 

Art. 10 (1) Studiile universitare de licenţă asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei 

profesii în vederea inserției pe piața forței de muncă, prin cunoştinţe generale şi de specialitate 

corespunzătoare. 

(2) Studiile universitare de licență oferă cunoștințe și competențe largi, pe domenii de studii. 

 

Art. 11 (1) În Academia de Poliție se organizează studii universitare de licenţă la următoarele forme 

de învăţământ: cu frecvenţă (IF), cu frecvenţă redusă (IFR) şi la distanţă (ID). 

(2) Durata programelor de studii la IFR/ID este egală cu durata programelor similare la forma IF. 

(3) Studiile universitare de licenţă corespund unui număr de credite de studii transferabile cuprins între 

minimum 180 şi maximum 240, conform Sistemului european de credite transferabile. 

(4) În cadrul studiilor universitare de licenţă este obligatorie efectuarea unor stagii de practică. 

Art. 12 (1)Structura anului universitar se aproba de către Senatul universitar iar anul universitar 

începe, de regulă, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie și include două semestre. 

(2) Un semestru are, de regula, o durata de 14 săptămâni de activităţi didactice urmate, de regula, de 

minimum 3 săptămâni de examene şi 4 săptămâni de practică. 

 

Art. 13 Senatul universitar al Academiei aprobă anual, cu cel puţin trei luni înainte de începerea 

anului universitar - calendarul activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice de studiu. 

 

Art. 14 Modalitatea de evaluare a pregătirii studenţilor şi promovarea anului de studii se realizează 

potrivit ,,Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor din Academia de Poliţie 

,,Alexandru Ioan Cuza”. 

 

 

Art. 15  

(1) Diploma acordată după finalizarea studiilor universitare de licenţă atestă că titularul acesteia a 

dobândit cunoştinţe si competente generale si de specialitate, precum si abilitaţi cognitive specifice 

profesiei. 

(2) Cunoştinţele generale permit abordările ştiinţifice ale domeniului de specialitate, care sa asigure 

înţelegerea, inovarea si crearea de cunoştinţe noi, precum si comunicarea efectiva orala si scrisa în 

domeniul de specialitate si în contexte culturale diverse. 

(3) Cunoştinţele de specialitate se refera la procesele de cunoaştere, reproducere si înţelegere specifice 

domeniului de studiu considerat ca un tot, a modului de stabilire de relaţii cu cunoaşterea din alte 

discipline si arii profesionale, familiarizarea cu cele mai recente dezvoltări ale cunoaşterii siale 

aplicaţiilor profesionale din domeniu, precum si înţelegerea si aplicarea principiilor si metodelor 

fundamentale de investigare specifice. 

(4) Competentele generale se refera la: 

a) culegerea, analiza si interpretarea de date si de informaţii din punct devedere cantitativ si calitativ, 

din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale si din literatura în domeniu, 

pentru formularea deargumente, decizii si demersuri concrete; 

b) utilizarea unor moduri diverse de comunicare scrisa si orala, inclusiv într-o limba străină; 

c) utilizarea tehnologiilor informatice; 

d) asumarea responsabilităţii de a elabora un program personal de autoperfecţionare; 

e) conceperea si conducerea proceselor specifice domeniului. 

(5) Abilităţile cognitive specifice presupun: 

a) aplicarea conceptelor, teoriilor si metodelor de investigare fundamentale din domeniul de 

studiu, pentru formularea de proiecte si demersuri profesionale; 

b) capacitatea de sintetizare si interpretare a unui set de informaţii, de rezolvare a unor 

probleme de baza si de evaluare a concluziilor posibile; 
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c) analiza independenta a unor probleme si capacitatea de a comunica si a demonstra soluţiile 

alese; 

d) capacitatea de a evalua probleme complexe si de a comunica în mod demonstrativ 

rezultatele evaluării proprii; 

e) iniţiativa în analiza si rezolvarea de probleme. 

(6) Competentele de specialitate se stabilesc prin reglementari proprii fiecărui domeniu. 

 

Art. 16 

(1) Studiile universitare de licenţă pot fi continuate prin studii universitare de masterat. 

(2) În anumite domenii si specializări la care studiile universitare de licenţă nu sunt continuate de 

studii universitare de masterat, absolvenţii pot opta, în condiţiile stabilite de universităţi, pentru studii 

universitare de masterat organizate în alte domenii. 

 

Art. 17  
(1) În unele situaţii expres stabilite de lege, susţinerea examenului de finalizare a studiilor de licenţă 

de către studenţii absolvenți ai diferitelor programe de studiu din Academie se face pe baza încheierii 

unui protocol între Academia de Poliţie şi alte instituţii acreditate organizatoare ale examenului de 

licență/diplomă. 

(2) Absolvenţii programelor de studii autorizate provizoriu din Academia de Poliţie susţin examenul 

de licenţă/diplomă în cadrul altor instituţii de învăţământ superior acreditate, care şcolarizează 

programe identice sau similare, în baza unui protocol încheiat între cele două instituţii de învăţământ 

superior, cu aprobarea senatelor universitare, după avizul favorabil al consiliilor de administraţie. 

(3) Programele de studii "similare" sunt stabilite de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Superior (ARACIS). 

(4) Înscrierea absolvenţilor pentru examenul de licenţă/diplomă se realizează de către instituţia de 

învăţământ superior în care au urmat studiile, în baza protocolului încheiat între cele două instituţii de 

învăţământ superior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 

Art. 18  

(1) În situaţia în care, la nivel naţional, într-un domeniu de licenţă există numai programe de studii 

universitare de licenţă/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, absolvenţii acestor programe 

susţin examenul de licenţă/diplomă la instituţii de învăţământ superior acreditate care au programe de 

studii universitare de licenţă/specializări acreditate similare, stabilite de către Agenţia Română de 

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. 

(2) În situaţii excepţionale, temeinic argumentate, o instituţie de învăţământ superior acreditată poate 

organiza examene de finalizare a studiilor universitare la specializări autorizate să funcţioneze 

provizoriu unice în domeniul de licenţă din cadrul instituţiei respective, cu avizul Agenţiei Române de 

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. 

(3) Absolvenţii programelor de studii/specializărilor autorizate provizoriu sau acreditate lichidate, care 

nu mai funcţionează la nivel naţional şi care nu au susţinut sau nu au promovat examenele de 

finalizare a studiilor, pot susţine examenul de licenţă/diplomă la instituţii de învăţământ superior 

acreditate care au programe de studii universitare de licenţă/specializări acreditate similare, stabilite de 

către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. 

(4) Instituţiile de învăţământ superior acreditate, aflate în monitorizare specială, pot organiza examene 

de finalizare a studiilor pentru absolvenţii proprii, numai în cazul în care nu sunt emise reglementări 

restrictive în acest sens. 

(5) Instituţiile de învăţământ superior acreditate, intrate în lichidare, pot organiza examene de 

finalizare a studiilor pentru absolvenţii proprii, în condiţiile legii, până la finalizarea studiilor ultimei 

promoţii înmatriculate înainte de intrarea în lichidare. 

 

Art. 19 

(1) Finalizarea studiilor în Academia de Poliţie se realizează printr-un examen de licenţă/diplomă pe 

baza ,,Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licență/diplomă în 

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, adoptat anual. 

(2) O metodologie specifică va preciza, în funcţie de specificul fiecărui program, condiții specifice, 

numărul probelor şi modul de susţinere a acestora (oral, scris, probă practică). 
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Art. 20 Pentru un program de studii universitare/specializare acreditat, examenul de finalizare a 

studiilor se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii, indiferent de forma 

de învăţământ parcursă sau de instituţia de învăţământ superior absolvită. 

 

Art. 21 Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza în 3 sesiuni, în perioadele stabilite de 

senatele instituţiei organizatoare, din care două sesiuni în anul universitar curent şi o sesiune în luna 

februarie a anului universitar următor. 

 

Art. 22  

(1) Media finală a examenului de licență se calculează ca medie aritmetică a celor două probe. Media 

de promovare a examenului de licență trebuie să fie cel puțin 6.00, iar la fiecare probă nota de 

promovare trebuie să fie cel puțin 5.00. 

(2) Media unei probe, ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen, precum și media 

examenului de licență se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. Notele la probele orale de 

examen sunt numere întregi de la 1 la 10. 

Art. 23 Modalităţile de afişare a rezultatelor şi depunerea contestaţiilor sunt specificate în 

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă  în Academia de 

Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”,  

Art. 24 Consiliul de Administrație poate aviza, iar Senatul Academiei aprobă, la propunerea 

Consiliului Facultăţii, organizarea unei sesiuni speciale de susținere a examenului de licență, în 

aceleași condiții şi cu respectarea acelorași criterii, pentru studenții aflaţi, pe durata sesiunilor mai-sus 

amintite, în una din următoarele situaţii excepţionale: 

 graviditate, 

 participarea la competiţii sportive naţionale sau internaţionale sub egida federaţiilor de 

specialitate sau organismelor internaționale recunoscute, 

 participarea la competiţii artistice de înalt nivel, 

 handicap temporar, 

 spitalizări, 

 evenimente deosebite în familie (operaţii chirurgicale ale părinţilor, spitalizări urgente ale 

părintelui (în familii monoparentale), decese ale părinţilor, bunicilor, fraţilor/surorilor), 

 mobilităţi naţionale şi/sau internaţionale sub egida universităţii, 

 alte situaţii reglementate de legislaţia specifică. 

 

Art. 25 Facultatea organizatoare a examenului de licenţă păstrează în arhiva facultăţii dosarul 

absolventului declarat admis la examenul de licenţă. 

 

Capitolul III 

 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 27  

(1) Prezentul Regulament intră în vigoare în prima zi a anului universitar 2019-2020. 

(2) La data intrării în vigoare, orice dispoziție contrară se abrogă. 

 

 

 

     

   
 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          
              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527076 din 28.03.2019 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

I. Se aprobă Metodologia privind recunoașterea și echivalarea studiilor efectuate de 

studenții din cadrul  Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, potrivit anexei la prezenta 

hotărâre. 

 

II. Decanii facultăților au obligația de a prelucra cu studenții prevederile Regulamentului, 

în primele cinci zile lucrătoare ale fiecărui an  universitar. Pentru anul universitar în curs, 

obligația le revine decanilor în termen de cinci zile lucrătoare de la adoptare. 

 

III. Documentele justificative, în original, se arhivează la SACIM. 

 

IV. SACIM are obligația de a publica pe site-ul Academiei textul anexei la prezenta 

hotărâre, în termen de cinci zile lucrătoare de la adoptare. 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

București, 28 martie. 

Nr. 50 
 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/28 martie 
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Capitolul I 

 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1 Metodologia privind echivalarea studiilor efectuate de studenții Academiei de Poliţie 
„Alexandru Ioan Cuza”, denumit în continuare Metodologie, este elaborată în conformitate cu: 

a) Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

c) Sistemul European de Credite Transferabile; 

d) Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 

e)  OMEN nr. 3666 din 2012 -Codul drepturilor și obligațiilor studentului; 

f) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3677 din 4 aprilie 2012 (Ordinul 

3677/2012) privind echivalarea şi recunoasterea actelor de studii obtinute în străinătate care nu 

corespund celor 3 cicluri de studii universitare tip Bologna implementate în România, Publicat în 

Monitorul Oficial 244 din 11 aprilie 2012 (M. Of. 244/2012); 

g) Carta Universitară a Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”; 

h) Codul Studentului din Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”; 

i)  Regulamentul de ordine interioară al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; 

j) Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan 

Cuza”, în vigoare pentru anul universitar în curs; 

k) Regulamentul privind aplicarea Sistemului European de Credite Transferabile în Academia de 

Poliție; 

l) Regulamentul de recunoaștere a perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul 

mobilităților ERASMUS in Academia de Politie; 

m) Alte acte normative elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, denumit în continuare M.E.N. şi 

de către Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I. 

Art. 2  

(1)Prezenta Metodologie asigură continuitatea studiilor, prin stabilirea unor reglementări proprii, în 

concordanţă cu specificul instituţional al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, denumită în 

continuare Academia. 

(2) Activitățile și reglementările prezentei metodologii descriu procesul de echivalare a disciplinelor 

de studiu şi modul de acordare a creditelor corespunzătoare din Planurile de învăţământ al Facultăţilor 

din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în situațiile în care pentru diferite motive 

studentul a întrerupt studiile universitare. 

Art. 3 Echivalarea foloseşte ca sistem de referinţă standardele specifice privind structura şi denumirea 

disciplinelor stabilite de ARACIS pentru programele universitare de licenţă/masterat şi legislaţia în 

vigoare enumerată la art. 1. 

Art. 4 Pentru derularea  corespunzătoare  a  activităţilor  din  cadrul  procesului de echivalare a 

creditelor profesionale transferabile, se vor utiliza formulare tipizate conform anexelor, prin care 

beneficiarul solicită echivalarea. Formularele tipizate sunt:  

- cererea prin care beneficiarul solicită echivalarea disciplinelor și acordarea creditelor 

corespunzătoare (Anexa 1),  

- decizia Comisiei pentru  recunoașterea și echivalarea studiilor din cadrul Facultățíi (Anexa 2). 

Art. 5 Situațiile în care are loc suspendarea/întreruperea studiilor universitare sunt: 

a. cazurile medicale, atestate prin certificate medicale și avizate de către cabinetul medical din 

cadrul Academiei; 

b. concedii de maternitate, respectiv de creștere şi îngrijire a copilului; 

c. alte motive de natură personală. 

Art. 6 Principalele  activităţi desfășurate în procesul de echivalare a studiilor sunt: 

- Depunerea dosarului la Secretariatul Facultății; 

-   Verificarea actelor depuse în dosar; (în cazul nerespectării cerințelor, solicitantului i se va 

pune în vedere termenul de aducere a documentelor conform procedurii); 

- Înregistrarea cererii de echivalare; 

- Inaintarea dosarului Comisiei de echivalare; 

- Analizarea cererii de echivalare de către Comisia de echivalare a facultății; 

- Transmiterea rezultatului către conducerea Facultății; 

http://legestart.ro/Legea-288-2004-organizarea-studiilor-universitare-(Njg2OTM-).htm#art1000000
http://legestart.ro/Hotararea-536-2011-organizarea-functionarea-Ministerului-Educatiei-Cercetarii-Tineretului-Sportului-(NTg4MjEz).htm#art1000000
http://legestart.ro/Monitorul-Oficial-244-din-11.04.2012-(M.-Of.-244-2012-21646).htm
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- Aprobarea dosarului de către Decanul Facultății; 

- Validarea deciziei de echivalare în Consiliul Facultății; 

- Primirea deciziei din partea Comisiei de echivalare; 

- Trecerea notelor la disciplinele echivalate în Registrul matricol și arhivarea; 

- Comunicarea rezultatului recunoașterii și echivalării în termen de 24 ore de la încheierea 

procedurii de echivalare. 

Art. 7 Documentele pentru recunoașterea și echivalarea studiilor sunt: 

- Planurile de învățământ; 

- Fișele disciplinelor care urmează a fi echivalate, după caz; 

- Cererea prin care beneficiarul solicită recunoașterea/echivalarea disciplinelor și acordarea 

creditelor corespunzătoare; 

- Situația școlară, după caz, emisă de facultatea la care au fost parcurse studiile; 

- Decizia Comisiei pentru recunoașterea și echivalarea studiilor; 

- Procesul-verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii; 

- Suplimentul la diplomă. 

 

CAPITOLUL II 

 

SUSPENDAREA/RELUAREA ȘI ECHIVALAREA STUDIILOR 

 

Secțiunea 1 - Întreruperea studiilor universitare 

 

Art. 8 (1) Activitatea profesională a studentului din învăţământul universitar cu frecvenţă, frecvenţă 

redusă şi învăţământ la distanţă, de regulă, trebuie să fie continuă pe întreaga perioadă stabilită în 

planul de învăţământ.  

(2) Rectorul Academiei poate aproba pe parcursul studiilor, întreruperea sau prelungirea şcolarizării. 

 

Art. 9 Studentul care a întrerupt studiile, la reluarea acestora, va îndeplini eventualele obligaţii şcolare 

de diferenţă, rezultate în urma modificării planurilor de învăţământ, şi va beneficia de recunoaşterea 

examenelor de promovare, până la momentul întreruperii, în baza Sistemului de credite transferabile. 

 

Secțiunea 2 - Prelungirea studiilor universitare 

 

Art. 10 Prelungirea şcolarităţii din motive medicale se poate acorda numai în cazuri de îmbolnăviri 

grave, atestate prin certificat medical însumând cel puţin 60 de zile de concediu medical, atestate de 

către cabinetul medical din cadrul Academiei şi unităţilor specializate. 

Art. 11 Studenta gravidă beneficiază, în baza cererii şi a actelor doveditoare, de o perioadă de 

prelungire cu o durată echivalentă cu durata concediului acordat pentru creşterea şi îngrijirea copilului, 

stabilită de lege. 

 

Secțiunea 3 - Reluarea studiilor universitare 

 

Art. 12 

(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 fie prin repetarea anului universitar nepromovat, fie la începutul 

semestrului  al doilea din anul universitar nepromovat, conform reglementărilor prezentei metodologii 

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);  
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studentul/studenta este obligat/ă să parcurgă toate formele de verificare neabsolvite/diferenţe rezultate 

din compararea planurilor de învăţământ. 

Art. 13 

(1) De la data comunicării, prin poştă şi poşta electronică, a deciziei de susţinere a examenelor de 

diferenţă, solicitantul trebuie să declare în scris, în termen de două zile lucrătoare, acordul său cu 

privire la susţinerea examenelor de diferenţă. 

(2) Examenele susţinute la instituţia de învăţământ cât şi examenele susţinute ca măsuri compensatorii 

sunt consemnate într-un proces-verbal. 

(3) Susţinerea examenelor de diferenţă ca măsuri compensatorii se realizează în conformitate cu 

dispoziţiile din regulamentul universităţii privind perioada de susţinere a examenelor, respectiv a 

restanţelor, reexaminărilor şi cu achitarea taxelor corespunzătoare, stabilite la nivelul Facultății. 

 

Art. 14 

(1) 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. 

(2) Studentul care a întrerupt studiile, la reluarea acestora, va îndeplini eventualele obligații școlare de 

diferență, rezultate în urma modificării planurilor de învățământ, și va beneficia de recunoașterea 

examenelor promovate, până la momentul întreruperii, în baza Sistemului de credite transferabile. 

 

                                                           CAPITOLUL III 

 

RECUNOAŞTEREA PERIOADELOR DE STUDII EFECTUATE ȘI 

ECHIVALAREA STUDIILOR 

 

Art. 15 Academia de Poliție, instituţie de învăţământ superior acreditată, echivalează actele de studii 

care corespund celor 3 cicluri de studii universitare tip Bologna implementate în Romania, în vederea 

continuării studiilor în cadrul aceluiaşi ciclu de studii universitare.  

 

Art. 16 În procedura de evaluare în vederea recunoaşterii şi/sau a echivalării diplomelor, Comisia de 

echivalare analizează şi verifică:  

a) numărul de ani de studii/perioada de studii;  

b) numărul de credite/puncte transferabile acumulate;  

c) domeniul de studiu/profilul/programul de studiu/ specializarea/forma de învăţământ;  

d) curriculumul;  

e) volumul de muncă/rezultatele învăţării. 

 

Art. 17 Dosarul de recunoaştere/echivalare trebuie să conţină următoarele acte:  

1. Cererea de înscriere - formular tipizat care este disponibil pe pagina web a Academiei;  

2. Documentul original, care atesta situaţia şcolară pentru anii de studii absolviţi, care să conţină 

disciplinele, notele, numărul de credite/numărul de puncte şi numărul de ore de curs pentru fiecare 

disciplină, emis de instituţia de învăţământ superior; 

3. Fisa disciplinei, pentru disciplinele care se echivalează, după caz;  

4. Certificatul de competenţă lingvistică pentru limba de predare şi de examinare, dacă este cazul;  

5. Actul de identitate sau a paşaportului şi, după caz, traducerea legalizată în limba română;  

6. Copia legalizată a certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu 

coincide cu cel din actul de identitate, şi, dupa caz, traducerea legalizată; 

7. Declaraţie pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a 

exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică şi deontologie al universităţii de 

provenienţă.  

 

CAPITOLUL IV 

 

PROCEDURA DE ECHIVALAREA STUDIILOR UNIVERSITARE 
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Art. 18 (1) După primirea cererii și a dosarului de recunoaştere/echivalare a perioadei de studii –

Secretarul facultăţii verifică dacă dosarul cuprinde toate documentele prevăzute; 

(2) În cazul în care dosarul prezentat este incomplet, remite dosarul studentului în vederea completării 

lui, indicând actele lipsă; 

(3) După completarea dosarului și reverificarea acestuia și dacă a rezultat că toate actele sunt în 

conformitate cu preverile legale, Secretarul facultățiiînștiințează Decanul facultății în vederea 

constituirii Comisiei de echivalare. 

(4) Comisia echivalare este formată din 3 cadre didactice ale Facultății, propuse de Decanul Facultății 

și aprobate în Consiliul Facultății, într-o ședință ordinară sau extraordinară, în termen de cel mult 10 

zile de la acceptarea cererii de echivalare. 

(5) Din cadrul Comisiei nu pot face parte cadre didactice care sunt într-o situație de incompatibilitate. 

În Comisie vor fi desemnte persoane care au calificări şi competenţe profesionale în domeniul 

fundamental de ştiinţe căruia i se circumscrie specializarea ce face obiectul recunoaşterii/echivalării.  

(6) Comisia este convocată de către Decanul facultății în termen de două zile lucrătoare – de la 

aprobarea ei - și își începe activitatea de îndată. 

 

Art. 19 Evaluarea/echivalareacătre comisie a documentelor şcolare şi a actelor de studii în vederea 

recunoaşterii se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:  

1.verificarea statutului programului de studii şi al instituţiei de învăţământ superior care a emis 

documentele şcolare şi actele de studii supuse recunoaşterii, precum şi a nivelului programului de 

studii urmat în cadrul respectivei instituţii de învăţământ superior.  

(În cazul în care instituţia de învăţământ superior emitentă nu este recunoscută/acreditată în statul de 

origine, actele de studii depuse de solicitant nu se recunosc);  

2. retransmiterea către Secretariatul Facultății, pentru verificare, a documentelor şcolare depuse în 

dosar, în cazul în care există îndoieli asupra autenticităţii şi legalităţii emiterii unora dintre acestea;  

3. analizarea următoarelor elemente:  

a)numărul de credite de studiu transferabile şi acumulabile - ECTS sau punctele obţinute în 

cadrul studiilor efectuate în facultățile Academiei/instituţia de învăţământ superior;  

b)rezultatele obţinute pe parcursul şcolarităţii efectuate anterior, evidenţiate prin diferite 

sisteme de evaluare/notare;  

c)curriculum-ul parcurs în cadrul instituţiei de învăţământ superior;  

d)rezultatele examenelor şi referatelor ştiinţifice susţinute în cadrul studiilor efectuate;  

e)lista referatelor, articolelor şi lucrărilor didactice efectuate/susținute în cadrul studiilor 

universitare.  

Art. 20 În urma evaluării/echivalării membrii Comisiei de echivalare, pronunţă una dintre 

următoarele soluţii,după caz: 

a) recunoaşterea automată, în cazul în care nu se constată diferenţe substanţiale în ceea ce priveşte 

elementele menţionate mai sus şi solicitantului i se poate echivala numărul minim de credite de studiu 

necesar înmatriculării în anul universitar în curs, prevăzut în regulamentele Academiei;  

b) susţinerea de măsuri compensatorii, respectiv examenele de diferenţă, în cazul în care se constată 

diferenţe substanţiale, care trebuie susţinute în vederea înscrierii solicitantului în anul de studiu 

corespunzător. 

 

Art. 21 Diferenţele substanţiale pot consta în: 

a) numărul insuficient de credite/puncte de studiu transferabile necesare înmatriculării în anul de 

studiu corespunzător pe care le-ar fi obținut dacă și-ar fi continuat studiile cu seria de învățământ la 

care a fost înmatriculat după admitere;  

b) numărul insuficient de discipline de specialitate studiate de solicitant în cadrul instituţiei de 

învăţământ, raportat la numărul celor din planul de învăţământ al programului la care solicită 

reînscrierea/reluarea studiilor;  

c)nepromovarea tuturor examenelor necesare, după caz, pentru continuarea studiilor. 

 

Art. 22 

(1) La analiza dosarului vor fi avute în vedere numărul de credite obţinute, numărul orelor semestriale 

de activităţi şi conţinutul (descriptorii) din programa analitică, acestea trebuind să corespundă cel puţin 

în proporţie de 75% cu cele din planul de învăţământ şi programele analitice pe baza cărora se va face 

recunoaşterea şi echivalarea. 
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(2) Echivalarea disciplinelor are în vedere similaritatea termenilor folosiţi în denumirea disciplinelor. 

Această similaritate se interpretează în mod flexibil. Atunci când există unele diferenţe, se are în 

vedere măsura în care acestea afectează conţinutul fundamental al disciplinei ce urmează a fi 

echivalată.  

(3) Disciplinele se echivalează indiferent de anul şi semestrul în care sunt planificate. 

(4) Echivalarea se face prin verificarea tuturor disciplinelor studiate pe parcursul întregii perioade 

școlare, identificarea disciplinelor neparcurse și stabilirea diferențelor de susținut, echivalarea și 

recunoașterea creditelor, astfel încăt aceastea la final să fie de minim 180 ECTS. 

 

Art. 23  

(1)Disciplinelefundamentale neparcurse cuprinse în planurile de învățământ nu se pot echivala, ele 

trebuind să fie în mod obligatoriu susținute prin examene de diferență. 

(2) Studenții care nu reușesc să finalizeze examenele (promoveze examenele de diferență) în perioada 

stabilită de Comisia de echivalare și astfel să acumuleze creditele prevăzute în planul de învățământ 

vor fi exmatriculați.  

 

Art. 24 

(1) După finalizarea procesului de recunoaștere și echivalare, numărul final total de credite obținute de 

studenți în cauză, nu poate fi mai mic de 180 credite.  

(2) Studenții beneficiari ai procesului de recunoaștere și echivalare vor parcurge toate 

disciplinele/materiile din planul de învățământ al seriei în care și-au reluat studiile, în aceleși condiții 

și criterii. 

(3) Suplimentul la diploma va cuprinde situația școlară așa cum a fost ea parcursă de student, respectiv 

cu disciplinele și creditele obținute potrivit seriei scolare inițiale, iar pentru perioada ulterioară reluării 

studiilor suplimentul va avea consemnat disciplinele și creditele potrivit seriei în care și-au continuat și 

finalizat studiile. 

 

CAPITOLUL V 

DISPOZIŢII FINALE ȘI TRANZITORII 
 

Art. 25 

 (1) Disciplinele studiate peste programa școlară specifice seriei de studiu la care studentul a reluat 

activitatea de învățământ vor fi consemnate în Suplimentul la Diplomă, cu indicarea lor și a numărului 

de credite obținut. 

(2) În cazul în care suplimentul la diplomă/foaia matricolă/situaţia şcolară nu precizează numărul de 

credite pentru fiecare disciplină, acesta se stabileşte pe baza proporţionalităţii cu numărul orelor 

semestriale de activităţi. 

(3)În cazul în care anumite discipline nu pot fi echivalate, acestea vor fi recunoscute şi menţionate în 

Suplimentul la Diplomă. 

 

Art. 26 Suplimentul la diploma de licenţă şi la diploma de master se completează, în urma 

echivalării/recunoaşterii perioadei de studii efectuate, la secţiunea a 5-a "Informaţii suplimentare", cu 

următoarele informații: 

- anii de studii echivalaţi,  

- instituţia de învăţământ superior de provenienţă,  

- menţiunea privind susţinerea examenelor de diferenţă sau a examenelor de selecţie, după caz,  

- precum şi documentul eliberat de către Academie/Facultate privind aprobarea 

continuării/reluării studiilor (Hotărărea Senatului Academiei/Consiliului Facultății, după caz). 

 

Art. 27  

(1) Rezolvarea eventualelor situaţii neprevăzute/conflicte/contestații se va realiza de către Consiliul 

Facultății, în prima ședință a acestuia, dar nu mai tărziu de 10 zile, situație în care se convoacă o 

ședință extraordinară. 

(2)  În termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de recunoaştere şi echivalare, Secretariatul 

facultăţii comunică studentului rezultatul final al recunoaşterii şi echivalării. 

(3) Studentul solicitant este obligat să se prezinte la Secretariatul facultăţii pentru a i se înainta o copie 

a extrasului procesului-verbal al şedinţei Consiliului facultăţii. 

 



8 

 

Art. 28 Anexele 1- 2 constituie parte integrantă din prezenta metodologie. 

 

Art. 29  

(1) Prezenta metodologie intră în vigoare pe data de 01 aprilie 2019. 

(2) La data intrării în vigoare, orice altă dispoziție contrară se abrogă. 

(3) Metodologia se publică pe pagina de internet a Academiei, www.academiadepolitie.ro. 

(4) Prevederile Metodologiei vor fi aduse la cunoştinţa studenţilor de către decani, prin 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 cinci zile ale anului universitar, pe bază de semnătură. 

 

 

 

http://www.academiadepolitie.ro/
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Anexa nr. 1 

 

CERERE PENTRU ECHIVALAREA DISCIPLINELOR ŞI  

ACORDAREA CREDITELOR CORESPUNZĂTOARE 

 

DOMNULE/DOAMNĂ DECAN, 

 

 Subsemnatul(a), ................................................................................., născut(ă) în anul 

..........., luna............................., ziua.........., în localitatea 

…………………….................................., 

judeţul/sectorul................................................................, legitimat cu ……..seria 

…………….....,nr.………………, domiciliat(ă) în localitatea ………………………….., jud. 

……………..……., str. …………….........……., nr. ….. bl. ...., sc. …, ap. …, student în 

anul............la Facultatea de ……………………………………..., vă rog să aprobați 

echivalarea notelor și a creditelor obținute la disciplinele menționate în tabelul alăturat (se vor 

înscrie numele disciplinelor promovate) pe timpul perioadei de școlarizare la Academia de 

Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, 

Facultatea…………………............................................................,învățământ cu 

frecvență/frecvență redusă. 
 

Nr. 

crt. 

Disciplina pentru care se solicită echivalarea Nota Credite 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Declar pe propria răspundere că datele furnizate mai sus sunt conforme realității.  

 

Data            Semnătura,  

 

 

       Domnului/Doamnei Decan al/a Facultăţii de ……………. 
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Anexa nr. 2 

 

DECIZIA 

Comisiei pentru recunoaşterea şi echivalarea studiilor  

 

În data de ______________, Comisia pentru recunoaşterea şi echivalarea studiilor din 

cadrul Facultăţii ………………………………………….., formată din: 

 

1. Preşedinte __________________________ 

2. Membru ____________________________ 

3. Membru ____________________________ 

a decis: 

 

SE ECHIVALEAZĂ DISCIPLINA ________________________________ pentru 

următorii studenţi: 

Nr. crt. Nume, prenume student Nota Credite 

 

 

   

 

 

   

 

NU SE ECHIVALEAZĂ DISCIPLINA ________________________________ pentru 

următorii studenţi: 

Nr. crt. Nume, prenume student Motivul 

 

 

  

 

 

  

 

Semnături comisie:          Data 

1. ___________________ 

2. ____________________       

 _________ 

3. ____________________ 

 
 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          
              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527079 din 28.03.2019 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 

I. Se aprobă baza de calcul pentru plata cu ora – 70 lei brut, la Cursul Postuniversitar 

CBRN, organizat de către CNAI.  

 

 

II. Documentele justificative, în original, se arhivează la CNAI. 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

București, 28 martie. 

Nr. 53 
 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/28 martie 
 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          
              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527080 din 28.03.2019 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 I.  În vederea punerii în aplicare a prevederilor prevăzute în Protocolul M.A.I. și MApN, cu nr. 

275032/01.02.2018, respectiv M7/11.01.2018 prin care Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” 

va organiza examenul de admitere la Programul de Studii Universitare de Licență ”Drept”, 

Învățământ cu Frecvență, pentru un număr de 15 locuri alocate MApN, se adoptă următoarele 

măsuri: 

 

Art.1. Dosarele candidaților recrutați și selecționați de Ministerul Apărării Naționale, constituite 

conform art. 22 din Instrucțiunile privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în 

cariera militară în Armata României (aprobate prin Ordinul M.Ap.N. nr. M30/2012) se completează 

cu dovada promovării probelor psihologice și fizice, 2 fotografii color 3/4 cm și fotocopii ale 

documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie, hotărâri judecătorești), după 

caz, și se transmit la Academia de Poliție „Al. I. Cuza” până cel târziu la data de 28.06.2019.  

Art.2. Înscrierea candidaților recrutați și selecționați de Ministerul Apărării Naționale pe locurile 

aprobate acestui beneficiar se realizează în condițiile art. 17 din Regulamentul nr. 4.527.009 din 

17.01.2019 privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de 

licență în facultățile Academiei de Poliție „Al. I. Cuza” în anul 2019, denumit, în continuare, 

Regulamentul. 

Art.3. Scutirea de la plata taxei de înscriere se acordă, pe baza documentelor doveditoare, și 

candidaților recrutați și selecționați de Ministerul Apărării Naționale care:  

- se află într-una din situațiile prevăzute la art. 19 alin. (3) lit. a)-c) din Regulament; 

- sunt copii ai personalului M.Ap.N. în activitate/pensionat/decedat; sau  

- sunt absolvenți ai colegiilor naționale militare din rețeaua M.Ap.N. 

Art.4. Prevederile art. 3 alin. (3)-(4) din Regulament se aplică și candidaților recrutați și selecționați 

de Ministerul Apărării Naționale, pentru locurile aprobate acestui beneficiar. 

Art. 5 

Prezenta Hotărâre de Senat se completează, în toate chestiunile incidente cu celelalte prevederi ale 

Regulamentului. 
 

Art. 6  
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Art. 7 

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HSU nr.42/2019 se abrogă. 
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II. Documentele justificative, în original, se arhivează la SMRU, care va întreprinde toate 

activitățile specifice, potrivit pct.nr. I, în vederea îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri. 

  

III. În termen de trei zile lucrătoare de la data adoptării, SACIM va publica textul prezentei 

hotărâri pe site-ul instituției.  

 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

București, 28 martie. 

Nr. 54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/28 martie 
 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          
              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527084 din 04.04.2019 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 I. Se validează Raportul de evaluare internă a domeniilor de studii universitare de 

doctorat din cadrul I.O.S.U.D al Academiei.  

 

II. Documentele justificative, în original, se arhivează la Departamentul de Studii 

Doctorale, care va întreprinde toate activitățile specifice, în vederea înaintării 

documentului la ARACIS, precum și pentru publicarea acestuia pe site-ul Academiei de 

Poliție. 
 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

București, 04 aprilie 2019. 

Nr. 55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/04 aprilie 
 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          
              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527085 din 04.04.2019 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

I. Se validează lista posturilor didactice/de instructor de poliție/militar scoase la concurs, potrivit 

HCA nr. 18/2019,  după cum urmează: 

 
FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE 

 

Departamentul de drept penal 

Asistent universitar I (ofițer de poliție) – poziția 183 din statul de funcții – disciplinele: Drept 

penal. Partea specială/Criminologie. 

 

Departamentul de drept public și administrație publică 

  

1. Asistent universitar – poziția 223 din statul de funcții – disciplinele: Protecția Juridică a 

drepturilor omului, Drept Administrativ; 

2. Lector universitar – poziția 219 din statul de funcții – disciplinele: Contencios Administrativ, 

Drept Administrativ. 

 

FACULTATEA DE POLIȚIE 

 

Departamentul de Educație Fizică 

Poziția 71, lector universitar, Disciplina „Educație fizică”; 

 

Departamentul de Criminalistică 

 

1.Poziția 52, lector universitar, Disciplinele „Tactică criminalistică” și „Metodologie 

criminalistică”; 

2.Poziția 54, instructor de poliție principal I, Disciplinele „Tehnică criminalistică”, „Tactică 

criminalistică” și „Metodologie criminalistică”; 

 

Departamentul de Științe Comportamentale 

 

1.Poziția 35, conferențiar universitar, Disciplinele „Comunicare interpersonală în poliția 

națională” și „Tehnici de comunicare și soluționare a conflictelor în penitenciare”; 

2.Poziția 39, lector universitar, Disciplinele „Informatică aplicată în sistemul de ordine și 

siguranță publică” și „Etică și integritate”. 

 

FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ 

 

Poziția 284, șef lucrări (lector universitar), Disciplinele: „Limba izvoarelor:greaca”, 

„Paleografie greacă”, ”Istorie medievală a românilor”, ”Gestiunea arhivelor medievale”. 
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II. Se validează lista posturilor didactice și/sau de instructor de poliție/militar/detașament scoase la 

concurs, potrivit HCA nr. 18/2019,  după cum urmează: 

 

           FACULTATEA DE POLIȚIE DE FRONTIERĂ 

 

Poziţia 112 – Instructor de poliţie principal I (licenţa OSP), la disciplinele:  

- Tactica poliţiei de frontieră 3 (anul III OSP IF şi IFR,  anul III Drept IF); 

- Tactica poliţiei de frontieră 1 (anul I OSP IF) 

- Analiza de risc (anul II OSP IF) 

 

Şef detaşament instructor de poliţie I, poziţia 132 – Formaţiunea de Studenţi, pentru 

semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019. 

 

FACULTATEA DE POMPIERI 

 

Instructor militar principal V – poziția 256 din Statul de funcții al personalului didactic 

pentru anul universitar 2018-2019, la disciplinele – Rezistența materialelor; Pregătire militară VII; 

Pregătire militară VIII, Antrenamente de specialitate I și Utilizarea calculatoarelor I. 

 

FACULTATEA DE JANDARMI 

 

Departamentul de Jandarmi - postul didactic de Instructor militar I, poziţia 149, post prevăzut cu 

gradul militar de maior la disciplinele Tactici, tehnici şi procedee de intervenţie, Tactica 

Jandarmeriei şi Cercetarea şi documentarea misiunilor 

 

Formaţiunea de studenţi – instructori militari: 

- comandant companie (instructor militar I), prevăzut la poziţia 161 din statul de 

organizare; 

 

- comandant pluton (instructor militar IV), prevăzut la poziţia 163 din statul de organizare. 

 

 

III. Documentele justificative, în original, se arhivează la facultăți.  
 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

București, 04 aprilie 2019. 

Nr. 56 

 
NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/04 aprilie 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          
              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527086 din 04.04.2019 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

I. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din Statul de funcții 2018-2019                          

nr. 5196456 din 20.07.2018, pagina 3, nr.crt. 11, poziția 71 – lector universitar – Facultatea 

de Poliție. 

 

II. Documentele justificative, în original, se arhivează la Facultatea de Poliție, care 

va efectua și modificările necesare.  
 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

București, 04 aprilie 2019. 

Nr. 57 

 
NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/04 aprilie 
 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          
              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527089 din 09.04.2019 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 I. Se validează lista posturilor didactice scoase la concurs, potrivit HCA nr. 19/2019,  după cum 

urmează: 

 
FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE 

 

Departamentul de drept privat 

 

1. Conferențiar universitar – poziția 198 din statul de funcții – disciplinele: „Drept 

comercial”, „Drept civil. Drepturi reale. Teoria obligațiilor”; 

 

2. Asistent universitar – poziția 204 din statul de funcții – disciplinele:„Drept civil. 

Teoria generală. Persoanele”, „Dreptul muncii”. 

 

 

II. Documentele justificative, în original, se arhivează la Facultatea de Științe 

Juridice și Administrative.  
 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

București, 09 aprilie 2019. 

Nr. 58 

 
 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/09 aprilie 
 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          
              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527091 din 09.04.2019 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

I Hotărârea Senatului Universitar nr. 48 /2019 se modifică, după cum urmează: 

 

”....Denumirea competenţelor (profesionale şi/sau transversale) dezvoltate în cadrul 

calificării:  

C1 - Identificarea şi utilizarea resurselor în managementul situaţiilor de criză 

C2 - Prevenirea situaţiilor de criză şi gestionarea activităţilor de răspuns în situaţii de criză; 

C3 - Adaptarea acţiunilor la dinamica situaţiilor de criză 

CT1 - Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea 

de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

CT3 - Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare 

profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-

line etc.) atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională..”. 

 

II. Hotărârea nr. 48/2019 se republică. 

 

III. Documentele justificative, în original, se arhivează la Facultatea de Pompieri. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

București, 09 aprilie 2019. 

Nr. 60 

 
 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/09 aprilie 



2 

 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          
              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527074 din 28.03.2019 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

(republicată, în temeiul HSU nr. 60/2019) 

 

I. Se avizează calificarea și competențele dobândite pentru cursul postuniversitar 

„Managementul Situațiilor de Criză”, după cum urmează: 

Calificarea: 

1. Calificarea Instalații pentru construcții – pompieri și introducerea în RNCIS a programului 

de studii postuniversitare aferent respectivei calificări; 

2. Competențe ce vor fi dobândite la finalul programului postuniversitar de dezvoltare și 

formare continuă „Managementul situațiilor de criză”: 

 

Denumirea competenţelor (profesionale şi/sau transversale) dezvoltate în cadrul 

calificării:  

C1 - Identificarea şi utilizarea resurselor în managementul situaţiilor de criză 

C2 - Prevenirea situaţiilor de criză şi gestionarea activităţilor de răspuns în situaţii de criză; 

C3 - Adaptarea acţiunilor la dinamica situaţiilor de criză 

CT1 - Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea 

de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

CT3 - Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare 

profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-

line etc.) atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională. 

 
 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

București, 28 martie. 

Nr. 48 
 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/09 aprilie 

 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          
              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527092 din 09.04.2019 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

       I.Se avizează Oferta educațională a Facultății de Pompieri pentru anul universitar 

2019-2020, potrivit Adresei Facultății de Pompieri cu nr. 4484192 din 08.04.2019. 

 
 

II. Documentele justificative, în original, se arhivează la Facultatea de Pompieri. 

 
 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

București, 09 aprilie 2019. 

Nr. 61 
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Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/09 aprilie 
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                                            Anexă la HSU nr. 61/2019 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIȚIE ”Alexandru Ioan Cuza” 

FACULTATEA DE POMPIERI 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2019 
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STATUTUL FACULTĂȚII DE POMPIERI 
 

Facultatea de Pompieri este o instituție de învățământ superior acreditată din 
cadrul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, cu o durată a studiilor de licenţă de 4 
ani, acreditată prin H.G.R. nr. 535/1999, reacreditată în anul 2003, în specializarea 
„instalaţii pentru construcţii – pompieri”, acreditare reconfirmată de H.G.R. nr 
635/2008. 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” este înfiinţată prin H.G.R- nr. 
137/1991, cu modificările şi completările ulterioare iar în prezent îşi desfăşoară 
activitatea în conformitate cu H.G.R. nr. 294/21.03.2007, cu modificările și completările 
ulterioare. În urma evaluării instituţionale a ARACIS, desfăşurată în anul 2015, 
Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” i s-a menținut calificativul „Grad de 
încredere ridicat”. 

 
 

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În anul 2015, Facultatea de Pompieri a fost supusă evaluării periodice de către 

ARACIS, pentru programul de studii universitare de licenţă instalaţii pentru construcţii 
– pompieri, decizia Consiliului ARACIS fiind cea de menţinere a acreditării. 
 

MISIUNEA FACULTĂȚII DE POMPIERI 
 
Misiunea Facultăţii de Pompieri are caracter didactic şi de cercetare ştiinţifică, 

fiind structurată pe trei dimensiuni principale, după cum urmează: 
 formarea specialiştilor cu pregătire superioară prin studii de lungă durată de 

licenţă pentru Ministerul Afacerilor Interne, respectiv pentru structurile 
subordonate I.G.S.U. 

 perfecţionarea şi specializarea, prin masterat, a specialiştilor militari şi civili 
conform specializărilor acreditate de A.R.A.C.I.S., potrivit legii; 

 cercetarea ştiinţifică în specializarea „instalaţii pentru construcţii – pompieri”, 
potrivit solicitărilor Ministerului Afacerilor Interne, instituţiilor publice, 
operatorilor economici, programelor proprii de cercetare precum şi 
participarea în programele naţionale de cercetare-dezvoltare. 
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Formarea viitorilor ofițeri în Facultatea de Pompieri are un caracter complex şi 
original care nu se suprapune cu nici un program de pregătire din alte instituţii de 
învăţământ superior de stat sau particular din ţară. 

 
Facultatea de Pompieri este o instituţie militară de învăţământ superior care 

asigură formarea şi perfecţionarea cadrelor cu studii superioare pentru unităţile 
operative ale I.G.S.U. (Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă), studiile fiind 
organizate pe două cicluri: 

– Ciclul I: licenţă, forma de învăţământ: cu frecvenţă, 4 ani, 240 credite; 
– Ciclul II: masterat, forma de învăţământ: cu frecvenţă, 3 semestre (1 an şi ½), 90 

credite. 

Această instituţie de învăţământ este singura de profil din ţară şi continuă 
tradiţia de formare a profesioniştilor pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de 
Urgenţă. 

Procesul complex de învăţământ, orientat şi perfecţionat continuu funcţie de 
cerinţele realităţii sociale, conferă studenţilor cunoştinţele, abilităţile şi deprinderile 
necesare exercitării atribuţiilor de serviciu caracteristice sistemului naţional de 
management al situaţiilor de urgenţă, respectiv Inspectoratului General pentru Situaţii 
de Urgenţă. 

Corpul profesoral este format din cadre cu o vastă experienţă şi pregătire în 
ingineria instalaţiilor, precum şi în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

Procesul de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică este realizat de către personal 
didactic titular, personal didactic asociat, precum şi de către specialişti din sistemul de 
management al situaţiilor de urgenţă. 

Activitatea de cercetare științifică este orientată spre cercetări fundamentale, 
aplicative, dezvoltări tehnologice, proiectare, consultanță și alte servicii asociate acestor 
domenii și în cadrul căreia își desfășoară activitatea atât cadrele didactice cât și studenții 
din Facultatea de Pompieri. Facultatea organizează, atât pentru cadre cât și pentru 
studenți, o conferință anuală, internaţională, lucrările manifestărilor științifice fiind 
publicate în volume recunoscute de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior (CNCSIS). 
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RESURSELE MATERIALE 
 
Baza materială a facultății corespunde standardelor în vederea desfășurării unui 

învățământ de calitate. Cursurile se predau în săli de curs proprii, facultatea având în 
componență două amfiteatre cu 60 de locuri și opt săli de clasă cu un număr de 26 de 
locuri.  

În ceea ce privește dotarea cu laboratoare, facultatea deține: 
- laborator de hidraulică și instalații de stingere a incendiilor,  
- laborator de electrotehnică, mașini electrice, instalații electrice și automatizări,  
- laborator de termohidraulică,  
- laborator de instalații de detecție și semnalizare la incendiu, 
- laborator informatică, 
- laborator de chimie și materiale de instalații,  
- laborator de pregătire de specialitate pentru situații de urgență, 
- poligon de antrenament pentru stingerea incendiilor, 
- cabinet de specialitate, descarcerare și acordare a primului ajutor medical.  
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Pentru activităţile de educaţie fizică, în cadrul facultății există un teren de fotbal-
gazon, poligon destinat pregătirii psihofizice și de specialitate pompieri, un teren de 
tenis/handbal/baschet – pe suprafață de ciment și o sală de sport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De asemenea în dotarea Facultății de Pompieri se găsește Modulul (standul) 

multifuncţional pentru cercetări în domeniul ingineriei securităţii la incendiu care are în 
componență echipamente, mijloace tehnice şi materiale pentru măsurarea, înregistrarea 
şi prelucrarea parametrilor monitorizaţi și pentru protecţia personalului.  

 

  
 
Tot în dotarea facultății, din 2016, există și Sistemul modular multifuncțional, pilot 

pentru cercetarea științifică a stresului profesional survenit în operațiuni de căutare-
salvare a persoanelor din medii ostile vieții, utilizat în procesul de pregătire, formare 
profesională și dezvoltare a resurselor umane specializate, în cadrul Facultății de 
Pompieri, precum și pentru desfășurarea de lucrări practice la disciplinele specifice 
pregătirii studenților pompieri, activități pentru dezvoltarea unor noi tehnici de 
intervenții la incendii, experimente de cercetare în domeniu, precum și pentru testarea 
unor echipamente și mijloace tehnice de intervenție. 
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Biblioteca facultăţii, cu statut de bibliotecă universitară de specialitate, este 
dotată cu un fond de carte ce conţine aproximativ 3738 titluri în 10162 de volume din 
domeniul disciplinelor fundamentale de profil şi de specialitate instalaţii pentru 
construcţii şi din alte domenii, inclusiv pregătire militară şi protecţie civilă, reviste şi 
publicaţii de specialitate. 

 

EXAMENUL DE ADMITERE ÎN FACULTATE 
 
Recrutarea candidaților pentru a participa la concursul de admitere se asigură de 

către structurile subordonate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. 
La ciclul I de licenţă, examenul de admitere constă în susţinerea unor probe, după 

cum urmează: 
– probe eliminatorii (testare psihologică, examinare medicală şi verificarea 

aptitudinilor fizice); 
– probe de evaluare a cunoştinţelor la: Algebră şi analiză matematică şi Fizică, sub 

formă de teste grilă. 

La ciclul II de masterat, examenul de admitere constă în susţinerea unui test grilă 
corespunzător fiecărui masterat, în conformitate cu tematica și bibliografia afișate pe 
site-ul instituției. 

Informaţii detaliate referitoare la: numărul de locuri (licenţă şi masterat), condiţii 
de admitere, cerinţe, probe, criterii de departajare vor fi publicate în timp util pe site-ul 
facultăţii, respectiv al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” - 
www.academiadepolitie.ro. 

 

ORGANIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

CICLUL I - LICENŢĂ 
Puțini dintre cei care susțin admiterea la Facultatea de Pompieri și, bineînțeles o 

promovează, au cunoștințe în ceea ce privește oportunitățile oferite de această facultate, 
motivația alegerii acestei facultăți fiind, inițial, statutul și onoarea de a fi cel ce poartă o 
uniformă militară, respectul celor cu care lucrezi și al oamenilor  pe care ai șansa să îi 
ajuți și, nu în ultimul rând, poziția socială, care tinde să aibă cote din ce în ce mai mari pe 
un grafic al încrederii, stimei și respectului din partea populației. 

Tinerii care aleg cariera militară în domeniul situațiilor de urgență, îndrăgostiți 
fiind de această nobilă profesie, reușesc prin voință și devotament să ”debarce” din 
cuibul familial și facă trecerea la tânărul cu responsabilități și principii. Experiența 
anilor de studenție la Facultatea de Pompieri se poate rezuma ca fiind o realitate 
definitorie pentru orice student: ca om, ca viitor ofițer, instructor, manager și 
profesionist pentru situații de urgență.  

Pe timpul anilor de studii, studenţii Facultăţii de Pompieri, beneficiază de 
servicii educaţionale gratuite, dar şi de alte drepturi specifice instituțiilor militare 
(cazare, hrănire, echipament, asistență medicală și soldă), conform reglementărilor 

http://www.academiadepolitie.ro/
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în vigoare. Facultatea de Pompieri acordă,în condiţiile legii,burse de merit şi burse de 
performanţă științifică, artistică sau sportivă. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenţii de la învăţământul de licenţă încheie un angajament pe o perioadă 
determinată în conformitate cu reglementările în vigoare, prin care se obligă să îşi 
desfăşoare activitatea în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul General 
pentru Situaţii de Urgenţă. 

Viața proaspătului student al Facultății de Pompieri începe cu perioada de 
pregătire militară compactă, desfășurată într-o tabără de pregătire militară, acolo unde 
se învață ABC-ul vieții cu specific militar, adică: ordine de executat la timp, instrucție de 
front, defilări, plantoane, pregătire fizică, deci o incontestabilă disciplină. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
După depunerea Jurământului militar, călăuziți de profesori şi instructori, 

studenții deprind an de an cunoştinţele specifice etapei de studiu parcurse. Pe timpul 
activităților practic aplicative, studenții au șansa de a cunoaște pompierii profesioniști, 
de a interacționa cu realitatea operativă, de a descifra modul în care un viitor comandant 
relaţionează cu subordonaţii.  

Această paletă de activități o regăsim pe timpul misiunilor, pe timpul participării 
la competițiile naționale ale pompierilor, sau pe timpul al stagiilor de practică.  

Stagiul de practică,desfășurat în cadrul subunităţilor operative din subordinea 
Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă judeţene și Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă București-Ilfov,cuprinde un număr de 8 săptămâni de practică anual, 4 
săptămâni la sfârșitul semestrului I, respectiv 4 după sesiunea a doua de examene. 
Misiunea practicii este reprezentată de îmbunătăţirea şi consolidarea elementelor de 
competenţă (cunoştinţe, abilităţi şi atitudini) ale studenţilor, iar scopul practicii a fost 
formarea unor absolvenţi competenţi, în ceea ce priveşte activităţile desfăşurate la nivel 
de subunitate de intervenţie/ inspecţie de prevenire.  
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Facultatea reprezintă un cadru deosebit pentru desfășurarea de activități 

extracuriculare, unde se îmbină armonios elemente ce susțin dezvoltarea culturii 
organizaționale, prin evenimentele desfășurate pe diferite paliere, cum ar fi cele cu 
caracter militar, sportiv, cultural-artistic, științific, recreere, sau cu caracter divers, alese 
în funcție de perspectivele și dorințele de evoluție ale fiecărui student în parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitățile extracuriculare organizate cu și pentru studenți sunt diverse, iar una 
la care studenții participă în fiecare an este vizitarea Muzeului Național al Pompierilor 
„Foișorul de Foc”, fiind locul simbolic de transfer a ștafetei între generațiile de pompieri 
trecute și viitoare, locul în care în sufletul tânărului student se nasc profunde sentimente 
de onoare și dragoste față de profesia aleasă. Studenții au posibilitatea de a participa la 
concursurile culturale adresate artiștilor amatori, organizate pentru studenții și elevii 
din instituțiile de învățământ ale MAI. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
Studiile Facultăţii de Pompieri se finalizează cu: 
- diplomă de inginer în domeniul fundamental: ştiinţe inginereşti, domeniul studiilor 

universitare de licenţă: ingineria instalaţiilor, specializarea: instalaţii pentru 
construcţii-pompieri şi  
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- diplomă de ofiţer care le conferă absolvenţilor dreptul de a activa ca ofiţeri activi în 
M.A.I. respectiv I.G.S.U. 

 

La absolvirea facultăţii, se acordă 
gradul militar de ofiţer de pompieri 
(sublocotenent), iar repartiţia tinerilor 
absolvenţi se asigură în totalitate în 
unităţile și subunitățile de pompieri 
(situaţii de urgenţă) şi se face în raport cu 
dinamica resurselor umane în I.G.S.U., 
media de absolvire, cât şi în funcţie de 
opţiunile acestora. 

Ca și avantaje sociale la absolvire 
se regăsesc: loc de muncă asigurat prin 
repartiție, salariu decent și un statut 
social deosebit. În schimb, sunt și unele 
restricții datorate naturii profesiei. 

 

CICLUL II - MASTERAT 
Pentru Facultatea de Pompieri au fost acreditate, de către ARACIS., două 

masterate a câte 3 semestre fiecare, intitulate astfel: 
– Managementul situaţiilor de urgenţă; 
– Ingineria Securității la Incendiu. 

Studiile de masterat se desfăşoară la sediul facultăţii timp de 3 semestre (1 an şi 
½) şi se adresează cadrelor cu studii universitare cu diplomă de licenţă din M.A.I. dar şi 
din exterior (valabil doar pentru masteratul Ingineria Securității la Incendiu). 
 

COOPERARE INTERNAŢIONALĂ 
 

Facultatea de Pompieri derulează, anual, acţiuni de cooperare internaţională cu 
instituţii similare din alte ţări europene. Anual, se desfăşoară schimburi de studenţi şi 
stagii de practică în Franţa şi Polonia. Sunt în stadiu de finalizare şi alte acorduri de 
cooperare cu Bulgaria şi Grecia. Din anul 2007, Facultatea de Pompieri face parte din 
Asociația Europeană a Colegiilor Serviciilor de 
Pompieri / European Fire Service Colleges’ Association 
– EFSCA (www.efsca.org), fapt care contribuie foarte 
mult la creşterea nivelului de formare şi educaţie a 
studenţilor facultăţii.  

De asemenea, Facultatea de Pompieri realizează 
mobilități ERASMUS+, având un Acord de cooperare 
inter-instituțional semnat cu Școala Principală a 
Serviciului de Pompieri din Varșovia, Polonia și având 
în vedere semnarea a încă două acorduri cu Academia 
de Pompieri din Grecia și cu Facultatea de Securitate la 
Incendiu și Protecție Civilă din Bulgaria. 

http://www.efsca.org/
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DATE DE CONTACT 
 

 
 

Facultatea de Pompieri 
Șos. Morarilor nr. 3, sector 2, Bucureşti 

Telefon: 021/317.55.23 ; Fax: 021/255.56.63 

 
Pentru a ajunge la sediul Facultăţii de Pompieri puteţi să folosiţi următoarele 

mijloace de transport: 
- de la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” : autobuzul 301 până la Piaţa 

Aviatorilor; de la Piaţa Aviatorilor metroul până la staţia Ing. Costin Georgian; 
- de la Gara de Nord: troleibuzul 79 până la staţia Lucreţiu Pătrăşcanu sau 

metroul până la staţia Ing. Costin Georgian; 
 
Mijloace de transport: 

 Troleibuze: 70, 79  
 Autobuze: 102, 253 – Staţia RATB - Facultatea de Pompieri 
 Tramvaie: 14, 46, 55  
 Metrou: Staţia Ing. Costin Georgian 

 
Informaţii suplimentare pe: www.academiadepolitie.ro 

 
 

 
 

 

http://www.academiadepolitie.ro/


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          
              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527095 din 15.04.2019 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 

 

În situația unei cereri adresate Senatului Universitar, potrivit Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informațiile de interes public, pot fi transmise doar documentele 

publicate pe site-ul Academiei.  

În situația în care solicitantul dorește să-i fie transmise și alte documente, trebuie să 

precizeze acest lucru, prin utilizarea modelului de cerere aflat pe site-ul Academiei, 

respectându-se prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR), 

respectiv ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. 

 
 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

           

          Comisar-şef de poliţie 

          Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoş Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

 

București, 11 aprilie 2019. 

Nr. 62 

 
 

 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2019/11 aprilie 



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          
              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4527100 din 23.04.2019 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 
 
I.Se aprobă modificarea HSU nr. 5244025 din 26.10.2018 - Anexe Standarde minimale 

posturi didactice de asistent și lector universitar, astfel:  

 

            1.   Facultatea de Poliție 

    Domeniul Educație fizică – asistent și lector universitar -se aplică standardele minimale 

pentru Domeniul ”Științe Militare, Informații și Ordine Publică. 

            

             2.  Facultatea de Poliție de Frontieră 

Pentru Domeniul Filologie – lector universitar- condițiile minime obligatorii să fie 

reprezentate doar de publicarea a 5 articole în reviste recunoscute ... (pct.4 din tabelul cu Criterii).  

   

           II. Prevederile pct. nr. I alin.2 din cadrul prezentei hotărâri sunt aplicabile și Facultății de 

Arhivistică. 

 

          III. Documentele justificative, în original, se păstrează la facultățile inițiatoare ale 

demersului. 
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HOTĂRÂRE 

 

 

 
I. Se aprobă modificarea Regulamentului Comisiei de Etică și Deontologie Universitară, cu 

modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 

1.Art. 3 alin. (2) va avea următoarea formulare: 

 În momentul desemnării ca membru al Comisiei, persoanele respective vor semna o 

declaraţie de confidenţialitate. Aceeași obligație îi revine și Secretarului Comisiei. 

 

2. Art. 5 alin.(6) va avea următoarea formulare: 

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. Oricare 

dintre membrii Comisiei are dreptul de a declara în scris sau verbal, înainte de începerea ședinței, 

că se abține.  

3. Art. 6 alin. (1), lit. d) – se abrogă. 

4. Art. 6 alin.(1), lit. e) va avea următoarea formulare: 

trei reprezentanţi ai studenţilor/cursanților. 

5. La art. 6 se introduce un alineat - (4
1
), cu următoarea formulare: 

(4
1
) Consilierul juridic al instituției poate participa la ședințele Comisiei. 

6. Art. 16 alin.(3) va avea următoarea formulare: 

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 3 

sau 5 persoane, dintre care una va fi reprezentant al studenților/cursanților, respectându-se 

prevederile legale privind incompatibilitățile sau conflictele de interese.  

7. Art. 19 alin.(4) va avea următoarea formulare: 

În cazul în care sesizarea privește abateri de la buna conduită în cercetarea științifică, 

dezvoltarea tehnologică și inovare, săvârșite de către personalul de cercetare-dezvoltare, astfel cum 

este definit de Legea nr. 319/2013 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, ori de către 

alte categorii de personal ce beneficiază de fonduri publice de cercetare-dezvoltare, raportul 

comisiei de analiză este avizat pentru legalitate de consilierul juridic al instituţiei. Răspunderea 

juridică pentru hotărârile şi activitatea comisiei de analiză revine instituţiei. 

8. Art. 19 alin.(6) va avea următoarea formulare: 

După primirea raportului de analiză a cazului, avizat, după caz, de  către consilierul juridic al 

instituţiei, 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. 

Avizul conform poate fi însoțit de observațiile consilierului juridic. Răspunderea pentru hotărârile 

Comisiei de etică revine instituţiei. 
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9. Art. 19 alin.(7) va avea următoarea formulare: 
 În urma unei sesizări, Comisia demarează procedurile stabilite de Legea nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare și Codul de etică și deontologie universitară, pentru 

abaterile reclamate în sarcina personalului didactic, respectiv de Legea nr. 206/2004, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru sesizările privind personalul prevăzut la art. 19, 

alin.4. Comisia răspunde autorului sesizării în termen de 30 zile de la primirea sesizării și îi 

comunică acestuia rezultatul procedurilor, după încheierea acestora. 

 

II. Inițiatorul va trebui să efectueze modificările în actul normativ de bază, să întreprindă toate 

demersurile legale pentru intrarea în vigoare a acestora, iar ulterior să posteze actul normativ 

republicat pe site-ul Academiei.  
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Nr. 4527102 din 24.04.2019 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 
I. Se aprobă modificarea Regulamentului Comisiei de Etică și Deontologie Universitară, cu 

modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 

1.Art. 3 alin. (2) va avea următoarea formulare: 

 În momentul desemnării ca membru al Comisiei, persoanele respective vor semna o 

declaraţie de confidenţialitate. Aceeași obligație îi revine și Secretarului Comisiei. 

 

2. Art. 5 alin.(6) va avea următoarea formulare: 

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. Oricare 

dintre membrii Comisiei are dreptul de a declara în scris sau verbal, înainte de începerea ședinței, 

că se abține.  

3. Art. 6 alin. (1), lit. d) – se abrogă. 

4. Art. 6 alin.(1), lit. e) va avea următoarea formulare: 

trei reprezentanţi ai studenţilor/cursanților. 

5. La art. 6 se introduce un alineat - (4
1
), cu următoarea formulare: 

(4
1
) Consilierul juridic al instituției poate participa la ședințele Comisiei. 

6. Art. 16 alin.(3) va avea următoarea formulare: 

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 3 

sau 5 persoane, dintre care una va fi reprezentant al studenților/cursanților, respectându-se 

prevederile legale privind incompatibilitățile sau conflictele de interese.  

7. Art. 19 alin.(4) va avea următoarea formulare: 

În cazul în care sesizarea privește abateri de la buna conduită în cercetarea științifică, 

dezvoltarea tehnologică și inovare, săvârșite de către personalul de cercetare-dezvoltare, astfel cum 

este definit de Legea nr. 319/2013 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, ori de către 

alte categorii de personal ce beneficiază de fonduri publice de cercetare-dezvoltare, raportul 

comisiei de analiză este avizat pentru legalitate de consilierul juridic al instituţiei. Răspunderea 

juridică pentru hotărârile şi activitatea comisiei de analiză revine instituţiei. 

8. Art. 19 alin.(6) va avea următoarea formulare: 

După primirea raportului de analiză a cazului, avizat, după caz, de  către consilierul juridic al 

instituţiei, 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. 

Avizul conform poate fi însoțit de observațiile consilierului juridic. Răspunderea pentru hotărârile 

Comisiei de etică revine instituţiei. 
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9. Art. 19 alin.(7) va avea următoarea formulare: 
 În urma unei sesizări, Comisia demarează procedurile stabilite de Legea nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare și Codul de etică și deontologie universitară, pentru 

abaterile reclamate în sarcina personalului didactic, respectiv de Legea nr. 206/2004, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru sesizările privind personalul prevăzut la art. 19, 

alin.4. Comisia răspunde autorului sesizării în termen de 30 zile de la primirea sesizării și îi 

comunică acestuia rezultatul procedurilor, după încheierea acestora. 

 

II. Inițiatorul va trebui să efectueze modificările în actul normativ de bază, să întreprindă toate 

demersurile legale pentru intrarea în vigoare a acestora, iar ulterior să posteze actul normativ 

republicat pe site-ul Academiei.  
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Anexa la Hotărârea Senatului Universitar nr.    32   din 01.03. 2019 
 

  

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” 

            

 

 

 

  
 

 

 

 

 

REGULAMENT
*
 

privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licență/diplomă   

 în Academia de Poliţie  

,,Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2019 

                                                                

 

 

 

 
 

 

 

* Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licență/diplomă în Academi 

de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”- în anul 2019, este întocmit în baza legislaţiei în vigoare 

incidente domeniului şi a experienţei sesiunilor de admitere anterioare. În măsura în care, până 

la desfăşurarea licenței, sunt adoptate noi dispoziţii/măsuri legale specifice, acestea vor fi 

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

 

  

http://www.academiadepolitie.ro/
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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;  

– O.M.E.N. nr. 5643/2017 privind modificarea O.M.E.N.C.Ș. nr 6125/2016 privind aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și 

disertație; 

– Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27  aprilie 

2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date cu modificările și completările ulterioare.  

 

Art. 3 

(1) Examenul de licenţă/diplomă are ca scop verificarea cunoştinţelor fundamentale şi 

de specialitate, precum şi a competenţelor profesionale ale absolvenţilor. 

(2) Examenul de licenţă/diplomă se desfăşoară, de regulă, în două sesiuni: de vară 

(iulie 2019) şi de iarnă (februarie 2020). 

(3) Calendarul examenului se stabileşte de Consiliul facultăţii, se avizează de către 

Consiliul de Administraţie şi se aprobă de către Senatul Universitar. 

            

Art. 4 

La examenul de licenţă/diplomă se pot prezenta numai absolvenţii din promoţia 2019 

ai facultăţii care organizează examenul, precum şi absolvenți din promoţiile anterioare, care 

au realizat toate activităţile obligatorii şi au promovat examenele cuprinse în planurile de 

învăţământ. 

 

Art. 5 

(1) În vederea înscrierii la examenul de licenţă/diplomă absolvenţii programului de 

Administraţie Publică trebuie să promoveze examenul de competenţă lingvistică. 

(2) Departamentul de Limbi Străine din Academie este responsabil cu organizarea 

acestui examen. 

(3) Aprecierea se face cu calificativul „admis” sau „respins”. 

(4) Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative eliberează absolvenţilor declaraţi 

„admis” înscrisul doveditor al promovării examenului de competență lingvistică. 

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=201712&diez=A5&link=0
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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 

și, respectiv la secretariatul la C.I.F.R.I.D. pentru forma de învățământ cu frecvență redusă 

și forma de învățământ la distanță, împreună cu un exemplar tipărit al lucrării de 

licenţă/proiectului de diplomă, acolo unde este cazul, 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); 

- foaie matricolă (copie); 

- acolo unde este cazul, lucrare de licenţă/ proiect de diplomă, cu referatul conducătorului 

ştiinţific; 

- înscrisul doveditor al promovării examenului de competență lingvistică; 

- certificat de naştere şi, după caz, căsătorie (copie); 

- 2 fotografii ¾ cm. color;                                                                     

- dovada achitării taxei pentru susținerea examenului de licență; 

- dosar plic. 

(3) Documentele solicitate în copie se prezintă în original de către absolvent pentru 

realizarea copiilor de către persoanele responsabile de înscriere în vederea certificării pentru 

conformitate și semnării de către acestea și de către absolvent. Originalul documentelor 

prezentate se restituie absoventului după realizarea copiilor. Documentele menționate pot fi 

depuse și în copie legalizată, situație în care nu se mai realizează copii de către persoanele 

responsabile.   

(4) Absolvenţii promoţiilor 1994 şi 1995 care au finalizat studiile conform art. 2 din 

H.C.M. nr. 2740/1968 şi au primit diplomă de absolvire, vor depune, la înscriere această 

diplomă. 

(4) La Facultatea de 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”, pe care o prezintă Decanului pentru aprobare şi o 

afişează la avizierul facultăţii şi pe pagina web a Academiei (www.academiadepolitie.ro), în 

conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 Parlamentului European şi al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

Art. 7 

Pentru absolvenţii de la specializarea Drept (forma de învățământ cu frecvență și 

forma de învățământ la distanță), din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi 

Administrative, examenul de licenţă constă într-o singură probă (lucrare scrisă) şi anume la 

disciplinele: Instituţii de drept civil şi procesual civil şi Instituţii de drept penal şi procesual 

penal – scris, lucrare de tip grilă,  conţinând 90 de întrebări, după cum urmează:  

- 11 întrebări din disciplinele: Teoria generală și Persoanele; 

- 12 întrebări din disciplinele: Drepturile reale și Teoria obligatiilor;                                           

- 11 întrebări din disciplina: Contracte speciale și Succesiunile; 

http://www.academiadepolitie.ro/
https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=201712&diez=A5&link=0
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- 11 întrebări din disciplina Drept procesual civil; 

- 15 de întrebări din disciplina  Drept penal. Partea generală; 

- 15 de întrebări din disciplina  Drept penal. Partea specială; 

- 15 de întrebări din disciplina  Drept procesual penal; 

Nota se calculează după formula: 

 nota = punctaj obţinut x 0.1 + 1 

            Proba se desfăşoară pe durata a 4 ore. 

Întrebările sunt stabilite/selectate de către Comisia de elaborare a subiectelor pentru 

disciplinele fundamentale și de specialitate din tematica şi bibliografia stabilite de Consiliul 

Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative. 

Fiecare întrebare va avea trei variante de răspuns, dintre care numai o singură variantă 

va fi corectă.   

Nota finală se va calcula fără rotunjire. 

Având în vedere că Academie nu este autorizată instituțional pentru a organiza 

examen de licență la specializarea Administrație Publică, pentru absolvenții acestei 

specializări se vor aplica prevederile cuprinse în regulamentele universităților la care aceștia 

se vor înscrie, ulterior promovării examenului de competență lingvistică, pentru a susține 

examenul de licență. 

 

Art. 8 

Pentru absolvenţii de la specializarea Ordine şi Siguranţă Publică, din cadrul 

Facultăţii de Poliţie, examenul de licenţă constă într-o singură probă (lucrare scrisă), 

respectiv: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, care constă în rezolvarea 

unui chestionar tip „test grilă”, cu 90 de întrebări, astfel:  

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 Integritate și prevenirea corupției;  

* 10 întrebări din disciplina Psihologie judiciară;  

* 10 întrebări din disciplina Tactică criminalistică;  

* 10 întrebări din disciplina Metodologie criminalistică; 

 

II. Specializarea Penitenciare: 

* 6 întrebări din disciplina Drept penal. Partea generală; 

* 7 întrebări din disciplina Drept penal. Partea specială; 

* 7 întrebări din disciplina Drept procesual penal; 

* 15 întrebări din disciplinele Teorie şi tactică penitenciară I; 

* 15 întrebări din disciplina Teorie şi tactică penitenciară II; 

* 15 întrebări din disciplina Teorie şi tactică penitenciară III; 

* 5 întrebări din disciplina Management penitenciar; 

* 10 întrebări din disciplina Tactică criminalistică;  

* 10 întrebări din disciplina Metodologie criminalistică; 

 

Întrebările sunt stabilite/selectate de către Comisia de elaborare a subiectelor pentru 

disciplinele fundamentale și de specialitate din tematica şi bibliografia stabilite de Consiliul 

Facultăţii de Poliţie. 
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Fiecare întrebare va avea trei variante de răspuns, dintre care numai o singură variantă 

va fi corectă.  

Nota se calculează astfel: 

– se acordă 0,10 puncte pentru fiecare întrebare la care s-a răspuns corect; 

– se acordă 1,00 puncte din oficiu; 

– nota finală: 0,10 puncte x N + 1,00 puncte din oficiu (N = numărul de întrebări la 

care s-a răspuns corect). 

Nota finală se va calcula cu două zecimale. 

Proba se desfăşoară pe durata a 3 ore. 

 

Art. 9 

Pentru absolvenţii Facultăţii de Poliţie de Frontieră de la specializarea Ordine şi 

Siguranţă Publică (Poliție de Frontieră și Imigrări), examenul de licenţă constă într-o 

singură probă (lucrare scrisă), respectiv: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de 

specialitate, care constă în rezolvarea unui chestionar tip „test grilă”, cu 90 de întrebări, astfel:  

I. Poliție de Frontieră: 

* 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 Management organizaţional; 

*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. 

II. Imigrări: 

* 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 Management organizaţional; 

*15 întrebări din disciplina Legislație și proceduri privind migrația (I); 

* 15 întrebări din disciplina Legislație și proceduri de azil și integrare (I); 

*15 întrebări din disciplina Legislație și proceduri privind migrația (II); 

* 15 întrebări din disciplina Legislație și proceduri de azil și integrare (II). 

Întrebările sunt selectate de către Comisia de elaborare a subiectelor pentru 

disciplinele fundamentale și de specialitate din tematica şi bibliografia stabilite de Consiliul 

Facultăţii Poliţie de Frontieră. 

Fiecare întrebare va avea trei variante de răspuns, dintre care numai o singură variantă 

va fi corectă.  

Nota se calculează astfel: 

o se acordă 0,10 puncte pentru fiecare întrebare la care s-a răspuns corect; 

o se acordă 1,00 puncte din oficiu; 

o nota finală: 0,10 puncte x N + 1,00 puncte din oficiu (N = numărul de întrebări la 

care s-a răspuns corect). 

Nota finală se va calcula cu două zecimale. 

Proba se desfăşoară pe durata a 3 ore. 

 

 

Art. 10 
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    Pentru absolvenţii de la specializarea Ordine şi Siguranţă Publică, din cadrul 

Facultăţii de Jandarmi, examenul de licenţă constă într-o singură probă (lucrare scrisă), 

astfel:  

Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, care constă în 

rezolvarea unui chestionar tip „test grilă”, cu 90 de întrebări, astfel:  

* 6 întrebări din disciplina Drept penal. Partea generală;  

* 7 întrebări din disciplina Drept penal. Partea specială;  

* 7 întrebări din disciplina Drept procesual penal;  

* 10 întrebări din disciplina Instrucţia tragerii; 

* 10 întrebări din disciplina Pregătire militară generală;  

* 10 întrebări din disciplina Operații multinaționale”;  

* 10 întrebări din disciplina Management organizaţional;  

* 30 întrebări din disciplina de specialitate, respectiv: Tactica jandarmeriei.  

Întrebările sunt stabilite/selectate de către Comisia de elaborare a subiectelor pentru 

disciplinele fundamentale și de specialitate din tematica şi bibliografia stabilite de Consiliul 

Facultăţii de Jandarmi.  

Fiecare întrebare va avea trei variante de răspuns, dintre care numai o singură variantă 

va fi corectă.  

Nota se calculează astfel:  

– se acordă 0,10 puncte pentru fiecare întrebare la care s-a răspuns corect;  

– se acordă 1,00 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 

(1) Comisia centrală de organizare şi coordonare a examenului de licenţă/diplomă la 

nivelul Academiei, decide în condițiile unității tematice și de conținut al disciplinei, ca 

întrebările formulate de cadrele didactice ale Facultății de Științe Juridice și Administrative la 

disciplinele fundamentale să fie identice pentru toți absolvenții de la specializarea Ordine şi 

Siguranţă Publică din cadrul Facultății de Poliție, al Facultății de Poliție de Frontieră și al 

Facultății de Jandarmi.  

(2) În acest sens, vor fi elaborate întrebările aferente disciplinelor menționate (2 

variante propuse) în cadrul uneia dintre Facultățile menționate, întrebări care vor fi preluate la 

celelalte două Facultăți prin grija secretarului Comisiei de elaborare a subiectelor pentru 

disciplinele fundamentale și de specialitate și a celorlalte persoane implicate, cu asigurarea 

strictă a confidențialității întrebărilor.  

Art. 12 

 Studenții de la forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR) vor susține 

examenul de licență după cum urmează: 

a.  studenții înscriși pe locurile pentru specializarea Ordine și Siguranță Publică 

(Poliție – Învățământ cu Frecvență Redusă) vor susține examenul în conformitate cu 

prevederile art.8. 

b. studenții înscriși pe locurile pentru specializarea Ordine şi Siguranţă Publică 

(Poliție de Frontieră - IFR) vor susține examenul în conformitate cu prevederile art. 9; 
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c. studenții înscriși pe locurile pentru specializarea Ordine şi Siguranţă Publică 

(Jandarmi - IFR) vor susține examenul în conformitate cu prevederile art. 10. 

 

Art. 13 

(1) Pentru absolvenţii de la specializarea Instalaţii pentru construcţii - pompieri 

din cadrul Facultăţii de Pompieri, examenul de diplomă constă în două probe, astfel: 

a) Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor: 

o Discipline fundamentale: Bazele hidraulicii; Bazele Termotehnicii; Bazele electrotehnicii – 

test grilă; 

o Discipline de specialitate: Inginerie sanitară sau Instalaţii de ventilare şi climatizare; 

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. 14 
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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 stabilite/selectate de către Comisia de elaborare a subiectelor pentru 

disciplinele fundamentale și de specialitate din tematica şi bibliografia pentru examenul de 

finalizare a studiilor. Ponderea dintre subiectele de istorie şi cele de arhivistică va fi egală, 

respectiv câte 4,5 puncte, 1 punct acordându-se din oficiu. 

o Proba se desfăşoară pe durata a 4 ore. 

  b) Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.  

o Timpul alocat prezentării şi susţinerii lucrării este de maxim 15 minute pentru fiecare 

absolvent. 

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. 15 

Nu este recunoscută o probă susţinută şi promovată într-o sesiune anterioară 

organizată de către facultate. 

 

Art. 16 

(1) Tematica şi bibliografia se aduc la cunoştinţă celor interesaţi, prin afişare la 

avizierul facultăţii şi pe pagina web a Academiei (www.academiadepolitie.ro), conform 

anexelor din prezentul Regulament.  

(2) Nu vor fi afişate la avizierul facultăţii şi pe pagina web a Academiei 

(www.academiadepolitie.ro) disciplinele de specialitate care conţin informaţii clasificate, 

tematica şi bibliografia aferente acestora urmând să fie aduse la cunoştinţa celor interesaţi de 

către departamentele de specialitate, prin titularii disciplinelor, pe bază de semnătură. 

 

Art. 17 

Pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă/diplomă se constituie 

următoarele comisii: 

a) Comisia centrală de organizare şi coordonare a examenului de licenţă/diplomă la 

nivelul Academiei; 

b) Comisia de organizare a examenului de licenţă/diplomă la nivelul facultăţii; 

c) Comisia de elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale și de specialitate; 

d) Comisii de verificare şi notare a lucrărilor scrise/testelor grilă; 

e) Comisii pentru prezentarea şi susţinerea lucrărilor de licenţă/proiectelor de diplomă; 

f) Comisii pentru analiza şi soluţionarea contestaţiilor. 

 

Art. 18 

           (1) Componența comisiilor enumerate la art.17 din prezentul Regulament inclusiv 

supleanții, precum și numărul membrilor acestora nu se modifică pe durata examenelor de 

finalizare a studiilor și se stabilesc prin Dispoziţie Zilnică a Rectorului, la propunerea 

Consiliului Facultăţii, cu aprobarea Senatului Universitar. 

(2) Componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă şi disertaţie şi a 

comisiilor pentru soluţionarea contestaţiilor se publică pe pagina web a Academiei 

(www.academiadepolitie.ro)   

http://www.academiadepolitie.ro/
http://www.academiadepolitie.ro/
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(3) Preşedintele comisiei trebuie să fie cadru didactic cu gradul cel puțin de lector 

universitar. Membrii comisiei trebuie să facă parte din personalul didactic titular (cadre 

didactice și instructori de predare).  

(3) Secretarul comisiei poate fi asistent universitar sau instructor de predare. 

(4) Unul dintre supleanți trebuie să îndeplinească toate condițiile necesare calității de 

președinte al respectivei comisii.  

(5) Membrii comisiilor enumerate la art.17 din prezentul Regulament nu pot fi, între ei 

sau în raport cu cei examinaţi soţi, rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv, conform 

legii. Personalul desemnat pentru a face parte din comisiile enumerate la art.17 din prezentul 

Regulament va semna declarații pe propria răspundere că nu se află în vreuna din situațiile 

descrise la acest alineat.  

(6) Toți participanții la organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă/diplomă au 

obligația de a păstra deplina confidențialitate în legătura cu informațiile la care au acces pe 

durata desfășurării activitățiilor specifice.  

 

Art. 19 

Comisia centrală de organizare şi coordonare a examenului de licenţă/diplomă la 

nivelul Academiei este formată din: 

- preşedinte;  

- vicepreşedinte; 

- trei membri; 

- un secretar; 

- cel puțin un membru supleant, după caz. 

 

Art. 20 

Comisia de organizare a examenului de licenţă/diplomă la nivelul facultăţii este 

formată din: 

- preşedinte; 

- doi membri; 

- un secretar; 

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

 

Art. 21 

(1) Pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă/diplomă va fi desemnat 

un secretariat tehnic la nivel de facultate, aflat în subordinea Comisiei de organizare a 

examenului de licență/diplomă la nivelul facultății, numit prin Dispoziţie Zilnică a Rectorului, 

la propunerea Consiliului Facultăţii, cu aprobarea Senatului Universitar.  

(2) Atribuţiile Secretariatului tehnic la nivel de facultate sunt următoarele: 

- stabileşte capacitatea sălilor de examen şi repartiţia studenţilor pe săli; 

- multiplică, ştampilează, înseriază chestionarele (imprimatele) de răspuns; 

-stabileşte repartizarea chestionarelor (imprimatelor) pe săli în funcţie de 

specialitate/armă; 

- asigură transportul în condițiile de securitate și cu obligativitatea respectării deplinei 

confidențialități a subiectelor în vederea multiplicării, în dimineața susținerii probei, la 

Compartimentul multiplicare din cadrul Secretariatului Academiei de Poliție;  

- distribuie pe bază de proces-verbal mapele cu subiectele responsabililor de sală, la 

locul de multiplicare a subiectelor, cu maxim 30 de minute înainte de ora începerii 

examenului;  

- editează lista cu rezultatele obţinute de absolvenţi; 
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- execută alte sarcini tehnico-administrative și de asigurare logistică stabilite prin 

Planul de măsuri aprobat de către Decanul facultății.  

 

Art. 22 

(1) La Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, specializarea DREPT, Comisia 

de elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale și de specialitate va fi formată  

din: 

- preşedinte; 

- membri -  cel puţin două cadre didactice din departamentele de profil juridic (”Drept 

penal”, ”Drept privat”);  

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

- un secretar - din departamentele de profil juridic (”Drept penal”, ”Drept privat”). 

(2) Comisiile de verificare şi notare a testelor grilă sunt formate din cadrele didactice 

responsabili de săli şi supraveghetori, prin tragere la sorţi dintre cele propuse de Consiliul 

facultăţii şi numite prin Dispoziţie Zilnică. 

(3) Cadrele didactice care stabilesc subiectele nu pot face parte şi din comisia de 

verificare şi notare a lucrărilor scrise. 

 

Art. 23 

(1) La Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră şi Facultatea de 

Jandarmi – specializarea O.S.P., se constituie câte o Comisie de elaborare a subiectelor 

pentru disciplinele fundamentale și de specialitate care va fi formată din: 

- preşedinte; 

- membri - cel puţin două cadre didactice din cadrul Departamentului de Drept Penal 

al Facultății de Științe Juridice și Administrative ; 

- membri – cadre didactice/instructori de predare din departamentele de specialitate; 

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

- un secretar - din departamentele de specialitate. 

(2) Membrii Comisiei de elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale și 

de specialitate au obligația de a păstra deplina confidențialitate în legătură cu informațiile la 

care au acces pe durata desfășurării activităților specifice elaborării subiectelor. În încăperea 

în care se întocmesc subiectele, membrii Comisiei de elaborare a subiectelor pentru 

disciplinele fundamentale și de specialitate au posibilitatea de a consulta în format tipărit și 

electronic tematica și bibliografia aprobate de Consiliul Facultății pentru disciplinele de 

examen. Tematica și bibliografia în format electronic vor fi puse la dispoziția Biroului 

informatică și comunicații de către Secretarul Comisiei de elaborare a subiectelor, înainte de 

data stabilită pentru începerea activității de elaborare a subiectelor, pentru a fi verificate și 

implementate de către personalul Biroului informatică și comunicații pe stațiile individuale de 

lucru.  

(3) În încăperea în care se elaborează subiectele, membrilor comisie de stabilire a 

subiectelor le este interzis accesul cu aparate de fotografiat, filmat, înregistrat audio-video 

(telefon, tabletă, smart-watch, memory-stick etc) precum și cu orice alte materiale care ar 

putea servi la copierea, distribuirea sau transmiterea subiectelor.  

(4) Subiectele/întrebările vor fi elaborate cu maxim 48 de ore înainte de începerea 

probei de Evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate de către Comisia de 

elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale și de specialitate într-o încăpere 

supravegheată audio-video stabilită la nivelul fiecărei facultăți.  

(5) În încăperea în care se elaborează subiectele, este interzis accesul persoanelor 

străine care nu sunt implicate în activitatea de elaborare a subiectelor.  
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(6) 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. 24   

(1) La Facultatea de Arhivistică, pentru Proba 1, Comisia de elaborare a subiectelor 

pentru disciplinele fundamentale și de specialitate va fi formată din: 

- preşedinte; 

- membri - 5 cadre didactice; 

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

- secretar – 1 cadru didactic cu o altă specializare decât tematica stabilită pentru 

examenul de licenţă; 

(2) Comisia de elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale și de 

specialitate prevăzută la alin. (1) efectuează verificarea şi notarea lucrărilor. 

 

Art. 25 

(1) La Facultatea de Pompieri, pentru Proba 1, Comisia de elaborare a subiectelor 

pentru disciplinele fundamentale și de specialitate vor fi formate din: 

- preşedinte; 

- un membru – cadru didactic; 

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

- secretar. 

(2) Comisiile de verificare şi notare a testelor grilă, precum şi a lucrărilor scrise sunt 

formate din cadrele didactice responsabili de săli şi supraveghetori, prin tragere la sorţi dintre 

cadrele numite prin Dispoziţie Zilnică la propunerea Consiliului facultăţii. 

 

Art. 26 

(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 2 cadre didactice; 

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

- 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; 

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

- secretar. 

 

Art. 27  
Comisia pentru analiza şi soluţionarea contestaţiilor pe facultate va fi formată din: 

- preşedinte; 

- membri - 2 cadre didactice; 

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

- secretar. 

Capitolul II 

DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ/DIPLOMĂ  

 

Secţiunea a I-a  
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PROBA 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate  

 

Art. 28  

(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. 29  
(1)  Repartizarea pe săli a personalului de supraveghere se face prin grija secretariatelor 

tehnice ale facultăţilor. 

(2)  Repartizarea pe săli a absolvenților se stabilește la propunerea Comisiei de 

organizare a examenului de licenţă/diplomă la nivelul facultăţii, de către Comisia centrală de 

organizare şi coordonare a examenului de licenţă/diplomă la nivelul Academiei, astfel încât să 

se asigure o repartizare adecvată pe săli, adică cel puțin un loc liber între 2 (doi) absolvenți. 

(3) Pentru fiecare sală se numeşte un responsabil de sală şi un număr suficient de 

supraveghetori, dar nu mai puţin de 2 persoane.  

(4) Înainte de susţinerea primei probe, secretariatul tehnic al facultăţii va afişa tabelele 

cu repartizarea absolvenţilor pe serii şi săli.  

(5) Responsabilii de săli primesc de la secretariatele tehnice ale facultăţilor, pe bază de 

proces - verbal, următoarele documente: 

- cataloagele de prezenţă şi de predare a lucrărilor, în care sunt menţionaţi absolvenţii 

care au dreptul să se prezinte la examen în sălile respective; 

- colile-tip de examen; 

- colile ştampilate pentru ciorne; 

- instructajul/instrucțiunile pentru responsabilul de sală/corector 2/supraveghetor; 

- procesul – verbal de predare - primire a imprimatelor de răspuns valide şi a 

borderourilor de examen; 

- foliile transparente 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. 30  

(1) Subiectele/întrebările formulate în strictă concordanţă cu tematica aprobată, 

asigură cuprinderea echilibrată a acestei tematici, posibilitatea de a putea fi rezolvate în limita 

de timp preconizată şi trebuie să permită aprecierea răspunsurilor pe baza unui barem exact. 

(2) Pentru disciplinele la care proba se va administra sub formă de „test grilă”, la 

stabilirea subiectelor pentru examenul de licenţă/diplomă pe specializări se vor lua măsurile 

necesare pentru realizarea întrebărilor, într-un număr care să acopere întreaga tematică pentru 

fiecare specializare. 
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(3) Se va evita repetarea subiectelor de la examenul de licență precedent desfășurat în 

cadrul facultăilor Academiei de Poliție ”Al.I.Cuza”.  

(4) Comisia de elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale și de 

specialitate propune 2 (două) variante cu întrebări, pentru fiecare disciplină în parte.  

(5) Membrii Comisiei de elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale și 

de specialitate vor elabora subiectele pe stații de lucru individuale fără conexiune la internet 

folosind conturi individuale de utilizator și parole de acces, suportul tehnic fiind asigurat de 

către Biroul Comunicații și Informatică. După elaborarea subiectelor la fiecare disciplină în 

parte, acestea vor fi printate (la imprimanta aflată în încăperea supravegheată audio-video) și 

semnate de către membrii Comisiei de elaborare a subiectelor pentru disciplinele 

fundamentale și de specialitate, fiind introduse în plicuri sigilate, care vor fi păstrate în 

încăperea supravegheată audio-video, urmând a fi introduse în dulapuri încuiate și sigilate.  

(6) Secretarul Comisiei de elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale și 

de specialitate, sub coordonarea Președintelui Comisiei de stabilire a subiectelor, va proceda 

la definitivarea subiectelor (chestionarele cu întrebări, prin integrarea tuturor întrebărilor 

elaborate de către membrii Comisiei de elaborare a subiectelor pentru disciplinele 

fundamentale și de specialitate în cuprinsul Chestionarului tip test grilă. Președintele și 

secretarul Comisiei de elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale și de 

specialitate au acces, cu obligativitatea respectării deplinei confidențialități, la toate subiectele 

stabilite/selectate de către membrii Comisiei în vederea definitării subiectelor și întocmirii 

Chestionarului tip test grilă. După definitivarea subiectelor, secretarul Comisiei de elaborare a 

subiectelor pentru disciplinele fundamentale și de specialitate întocmește procesul verbal care 

va fi semnat de membrii Comisiei de elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale 

și de specialitate.  

(7) Variantele de subiecte ( chestionarele cu întrebări) se introduc după definitivare de 

către Secretarul Comisiei de elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale și de 

specialitate, în  plicuri sigilate (în format scris pe hârtie și pe suport magnetic) și se înaintează 

cu maxim 12 ore înaintea susținerii probei scrise Comisiei de organizare a examenului de 

licență/ diplomă la nivelul facultății. Acest lucru va fi consemnat într-un proces-verbal 

întocmit de Secretarul Comisiei de elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale și 

de specialitate și semnat de Președintele Comisiei de elaborare a subiectelor pentru 

disciplinele fundamentale și de specialitate și Comisia de organizare a examenului de 

licență/diplomă la nivelul facultății. Dupa predarea subiectelor către Comisia de organizare a 

examenului de licență/diplomă la nivelul facultății, acestea vor rămâne în aceeași încăpere 

supravegheată audio-video, prevăzută cu încuietoare și sigilată.  

(8) Comisia de organizare a examenului de licență/ diplomă la nivelul facultății va 

proceda la extragerea uneia dintre variante (chestionar cu întrebări) în dimineața zilei 

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

diplomă la nivelul facultății. Dupa extragere, secretarul Comisiei de organizare a examenului 

de licență/ diplomă la nivelul facultății întocmește un proces-verbal în care consemnează 

varianta care a fost aleasă în acest mod. Procesul-verbal va fi semnat de către toate persoanele 

prezente la extragere. 

(9) Președintele Comisiei de organizare a examenului de licență/diploma la nivelul 

facultății înmânează varianta extrasă pe bază de proces-verbal secretariatului tehnic pe 

facultate în vederea multiplicării subiectelor. După extragere, subiectele, chestionarele şi 

grilele de răspuns se multiplică într-un număr de exemplare corespunzător numărului de 

absolvenţi, pe specialităţi, profile şi săli şi se introduc apoi în plicuri (mape) care se sigilează 

de către secretariatul tehnic. Pe plicuri vor fi menţionate: numărul sălii, ora la care se 

deschide, numărul de exemplare (în cazul în care acestea se distribuie fiecărui absolvent), 

disciplinele de examen şi timpul afectat pentru rezolvare. 
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(10) Elaborarea subiectelor şi a grilei de evaluare, a grilelor de corectare şi a 

baremelor de răspuns se realizează într-o încăpere destinată în acest scop, monitorizată cu 

tehnică de înregistrar audio-video montată de către Biroul comunicații și informatică. 

(11) Întreg personalul implicat în elaborarea subiectelor de licență are obligaţia de a  

respecta regulile de confidenţialitate şi îi este interzis accesul cu aparate de fotografiat, filmat, 

înregistrat audio-video (telefon, tabletă, smartwatch, memory stick etc.), precum şi cu orice 

alte materiale care ar putea servi la copierea, distribuirea sau transmiterea subiectelor. 

 

 

C. Comunicarea subiectelor şi elaborarea lucrărilor 

 

Art. 31  

(1) Accesul absolvenţilor în sala de examen este permis cu cel mult o oră înainte de 

începerea acestuia şi se face numai pe baza legitimaţiei de student şi/sau a actului de 

identitate. 

 (2) Accesul absolvenţilor în săli se face sub supravegherea responsabilului de sală, în 

ordinea alfabetică prevăzută în tabel. 

 (3) În cazuri deosebite, preşedintele comisiei de organizare şi coordonare a 

examenului de licenţă/diplomă la nivelul Academiei poate decide asupra accesului lor, după 

verificarea actelor existente la dosarul de absolvent.  

 (4) Actul de identitate rămâne pe masa de lucru, la vedere, pe toată durata probei de 

examen. 

 (5) Absolvenţii nu au voie să introducă în sălile de examen niciun fel de materiale 

(cărţi, caiete, însemnări etc.), care i-ar putea ajuta la rezolvarea subiectelor, cu excepţia 

studenţilor Facultăţii de Pompieri, unde pentru rezolvarea subiectelor de la disciplinele de 

specialitate sunt admise şi unele materiale stabilite de comisia de elaborare a subiectelor. 

 (6) Se interzice intrarea în sala de examen cu aparatură electronică şi telefoane mobile. 

 (7) Secretariatele tehnice distribuie responsabililor de săli, înainte de a se deplasa la 

sălile de examen, pe bază de proces-verbal, mapa cu următoarele: 

- 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;  

 Borderoul de examen ce conține lista alfabetică a absolvenților repartizați în sala 

respectivă. 

 

Art. 32  

 După realizarea accesului absolvenţilor în sala de examen, responsabilul de sală 

desfăşoară următoarele activităţi: 

- stabileşte sarcinile ce le revin supraveghetorilor; 

- face prezenţa absolvenţilor, consemnează prezenţa sau absenţa acestora; 

- înmânează fiecărui absolvent câte un imprimat/chestionar /grilă de răspuns (după caz 

şi hârtie pentru ciorne);  
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- precizează absolvenţilor să înscrie cu majuscule, numele, prenumele, grupa, 

specializarea, profilul şi eventual alte date cu privire la completarea imprimatului / 

chestionarului / grilei de răspuns; 

- precizează absolvenţilor condiţiile de desfăşurare a probei şi de predare a lucrărilor; 

- atrage atenţia absolvenţilor că frauda, inclusiv tentativa, atrag eliminarea din 

examen; 

- atrage atenţia absolvenţilor care renunţă să mai continue examenul că au obligaţia să 

predea materialele primite la sala de examen şi să semneze în borderoul de examen ce conține 

lista alfabetică a absolvenților repartizați în sala respectivă. 

 

Art. 33  

 (1) Mapele cu subiecte vor fi distribuite responsabililor de sală pe bază de proces-

verbal de către membrii Secretariatului tehnic, la locul de multiplicare a subiectelor, cu 

maxim 30 de minute înainte de ora începerii examenului.  

 (2) Responsabilii de sală verifică integritatea mapelor şi se deplasează la sălile de 

examen. 

 (3) La ora stabilită de comisia de stabilire a subiectelor pentru  examenul de 

licenţă/diplomă, responsabilii de sală prezintă absolvenţilor integritatea mapelor cu subiecte, 

după care le desigilează şi, după caz, transcriu subiectele pe tablă ori distribuie, prin 

supraveghetori, chestionarele/grilele de răspuns multiplicate.  

 

Art. 34  

 (1) Din momentul desigilării plicurilor este interzis accesul în sală al oricărui 

absolvent, iar ieşirea din sală se poate face numai odată cu predarea lucrării. 

 (2) În cazuri deosebite (de exemplu: necesităţi fiziologice), când un absolvent este 

nevoit să părăsească sala în timpul desfăşurării probei, acesta va fi însoţit de unul dintre 

supraveghetori până în momentul revenirii în sală.  

 (3) Absolvenţii care renunţă să mai continue examenul au obligaţia să predea 

materialele primite la sala de examen şi să semneze în borderoul de examen ce conține lista 

alfabetică a absolvenților repartizați în sala respectivă.  

 

Art. 35  

 (1) Pentru redactarea răspunsurilor se vor folosi numai stilouri sau pixuri cu cerneală 

sau pastă de culoare albastră.  

 (2) Se interzice folosirea unor instrumente de calcul (rigle, calculatoare etc.) sau altor 

coli de hârtie pentru ciorne decât cele ştampilate, cu excepţia Facultăţii de Pompieri, unde 

pentru rezolvarea subiectelor sunt necesare instrumente de calcul şi alte materiale 

 (3) Responsabilii de sală şi supraveghetorii nu au voie să dea indicaţii cu privire la 

modul de rezolvare a subiectelor (cu excepţia instructajului asupra modului de completare a 

formularului de răspuns) şi vor interzice absolvenţilor să se consulte între ei. 

            Art. 36 

           (1) La terminarea redactării răspunsului sau la expirarea timpului alocat probei, fiecare 

candidat predă grila de răspuns responsabilului de sală/corector 1 sau supraveghetorului 

stabilit, semnând în borderoul de examen ce conține lista alfabetică a absolvenților repartizați 

în sala respectivă pentru a certifica predarea la rubrica „semnătură”. 

          (2) Candidaţii care nu au terminat de completat grila de răspuns o predau în faza în care 

se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit pentru proba respectivă. 

          (3) Penultimul candidat va rămâne în sală până la predarea lucrării de către ultimul 

candidat. 
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Art. 37  

(1) Eventualele fraude sau tentative de fraudă vor atrage eliminarea absolvenţilor în 

cauză din examen se constată de responsabilul de sală sau oricare dintre membrii personalului 

de supraveghere, consemnându-se acest fapt în procesul-verbal şi borderourile de predare a 

grilelelor de răspuns din sala respectivă de către responsabilul de sală. 

(2) Absolventul eliminat din examen pentru fraudă sau tentativă de fraudă va semna în 

borderoul de examen ce conține lista alfabetică a absolvenților repartizați în sala respectivă şi 

în procesul - verbal de fraudă, iar materialele incriminatorii vor fi anexate la imprimatul de 

răspuns şi la procesul-verbal ce se încheie cu această ocazie. În cazul în care absolventul 

refuză să semneze în borderou, responsabilul de sală va face această menţiune şi va chema un 

alt absolvent în calitate de martor. 

         (3) În cazul în care se constată că, la o întrebare nu a fost marcat niciun răspuns ori au 

fost marcate mai multe răspunsuri sau au fost marcate necorespunzător, se va anula acel 

răspuns prin bararea cu o linie orizontală de culoare roşie, pe formularul de răspuns şi se va 

solicita absolventului să semneze de luare la cunoştinţă în dreptul liniei. Motivul anulării se va 

consemna într-un proces verbal semnat de către responsabilul de sală. 

        (4) Tentativa de fraudă constă în punerea în executare a intenției de a frauda examenul, 

executare care a fost întreruptă sau care nu și-a produs efectul. Tentativa de frauda este 

asimilata fraudei. 

       (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 (chestionarele/grilele de răspuns) anulate se strâng separat. 

(2) Responsabilul de sală predă, grilele de răspuns valide secretarilor comisiilor de 

organizare a examenului de licenţă/diplomă la nivelul facultăţii, pe bază de proces-verbal, iar 

în cazul lucrărilor scrise acesta le verifică şi le numerotează. 

(3) Chestionarele/grilele de răspuns nefolosite, cele anulate, grilele de corectare, ciornele, 

cataloagele de prezenţă şi orice alte documente se predau, pe bază de proces-verbal, 

secretariatului tehnic de examen pe facultate. 

 

Art. 39 

            (1) Pe timpul desfăşurării probei preşedintele comisiei centrale, precum şi preşedinţii 

comisiilor pe facultăţi, însoţiţi de cadrele didactice de specialitate care au participat la 

formularea subiectelor, verifică respectarea regulilor stabilite pentru desfăşurarea examenului 

şi dau explicaţii privind eventualele neclarităţi în formularea subiectelor în toate sălile de 

examen.  

 (2) Elaborarea baremelor de corectare se va realiza de către Comisia de elaborare a 

subiectelor pentru disciplinele fundamentale și de specialitate în aceeași încăpere 

supravegheata audio-video în care au fost elaborate subiectele, în ziua desfășurării probei de 

Evaluare a cunostințelor fundamentale și de specialitate. Membrii Comisiei de elaborare a 

subiectelor pentru disciplinele fundamentale și de specialitate au obligația de a păstra deplina 

confidențialitate în legătura cu informațiile la care au acces pe durata desfășurării activitățiilor 

specifice elaborării baremelor de corectare. În încăperea în care se elaboreaza baremele de 

corectare, membriilor comisilor de stabilitare a subiectelor le este interzis accesul cu aparate 

de fotografiat,filmat înregistrat audio-video (telefon,tabletă, smartwatch, memory stick etc.) 

precum și cu orice alte materiale care ar putea servi la copierea, distribuirea sau transmiterea 

baremelor de corectare. 

(3) Secretarul Comisiei de elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale și 

de specialitate va întocmi grila de corectare aferentă fiecărui chestionar cu întrebări, aceasta 
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fiind semnată de către membrii comisiei de stabilire a subiectelor. Grilele de corectare vor fi 

introduse în plicuri sigilate fiind păstrate în cadrul încăperii supravegheata audio-video. După 

expirarea timpului alocat examenului, Secretarul Comisiei de elaborare a subiectelor pentru 

disciplinele fundamentale și de specialitate va preda grilele de corectare în plicuri sigilate pe 

bază de proces-verbal responsabililor de sală la sălile de examen. Cu aceeași ocazie, dupa 

expirarea timpului alocat examenului, Secretarul Comisiei de elaborare a subiectelor pentru 

disciplinele fundamentale și de specialitate afișează la sălile de examen Baremul de corectare 

întocmit de Comisia de elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale și de 

specialitate pentru proba de Evaluare a cunoștintelor fundamentale și de specialitate.  

 (4) Responsabilul de sală/corector 1 şi supraveghetorii iau măsuri pentru ca niciun 

candidat să nu părăsească sala fără a preda lucrarea şi a semna de predarea ei. 

 (5) În cazul în care 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); 
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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) În cazul în care candidatul refuză să semneze, se va consemna acest lucru în 

dreptul răspunsului anulat (exemplu „Refuză”) şi semnează responsabilul de sală. 

(7) Grilele de răspuns anulate se strâng separat. 

(8) Pentru ca un răspuns să fie considerat corect trebuie să conţină un singur X, iar 

celelalte trei căsuţe să fie barate cu o linie orizontală aşa cum apare în exemplele de mai jos. 
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Art. 41  

(1) Corectarea grilelor de răspuns se face de către doi corectori, din personalul de 

supraveghere din fiecare sală.  

(2) La sălile de examen  în care sunt repartizaţi mai mult de 50 de absolvenţi, se pot 

organiza  mai multe comisii de corectare. 

(3) Corectarea grilelor de răspuns se va face după expirarea timpului alocat 

examenului.   

(4) Evaluarea se face, în prezenţa absolvenţilor, astfel: 

a) după expirarea timpului alocat pentru examen toţi absolvenţii vor fi rechemaţi în sala de 

examen pentru corectarea grilelor de răspuns; 

b) se invită la catedră, în ordinea strictă prevăzută în borderou, absolventul a cărui lucrare 

urmează a fi corectată, în cazul în care absolventul părăseşte sala fără a preda lucrarea acesta 

este trecut absent în catalogul de prezenţă; 

c) se aplică grila de corectare şi se calculează de cei doi corectori punctajul obţinut, în 

prezenţa absolventului şi a unui martor asistent (de regulă următorul absolvent în ordine 

alfabetică de pe borderoul de prezenţă); 

d) se consemnează de către corectori atât în borderou, cât şi pe imprimatul de răspuns, 

punctajul obţinut de absolvent; 

e) cei doi corectori şi absolventul semnează în borderou  în dreptul punctajului înscris. 

(5) În cazul în care absolventul al cărui imprimat de răspuns urmează să fie corectat nu 

este prezent în sală pentru corectare, este chemat un alt absolvent (martor), căruia i se 

consemnează numele, prenumele, seria şi numărul actului de identitate urmând ca acesta să 

semneze. 

(6) La încheierea corectării, borderourile se semnează de responsabilul de sală, după 

confruntarea punctajelor scrise pe formularele de răspuns cu cele din borderou după care, 

însoţit de supraveghetori se deplasează la Comisia de organizare a examenului de licenţă pe 

facultate, unde predă sub semnătură, borderourile şi formularele de răspuns evaluate. 

            (7) Secretarul comisiei de organizare a examenului de licenţă pe facultate aplică 

formula de calcul pentru transformarea punctajului obţinut în notă şi va completa catalogul cu 

note astfel obţinute. Catalogul se predă Secretariatului tehnic pe facultate.  

  

 Art. 42  

(1) Secretariatul tehnic pe facultate, pentru Proba 1 (lucrare scrisă), va edita ,,Lista cu 

rezultatele obţinute de absolvenţi”. 

(2) Lista se avizează de preşedintele Comisiei de organizare a examenului de 

licenţă/diplomă  la nivelul facultăţii, se contrasemnează de secretarul 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 

Academiei (www.academiadepolitie.ro), în cel mult 48 de ore de la data suţinerii acesteia. 
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Art. 43  

(1) Contestaţiile în legătură cu rezultatele la Proba 1 se depun numai pentru propria 

lucrare, la secretariatul tehnic pe facultate, care va organiza evidenţa acestora.  

(2) Termenul de depunere este de cel mult 24 ore de la comunicarea/afişarea 

rezultatelor şi se rezolvă în termen de cel mult 48 de ore de la încheierea depunerii 

contestaţiilor.  

(3) Contestaţiile se soluţionează de Comisia de analiză și soluționare a contestațiilor 

de la nivelul facultăţii. Deciziile Comisiei de analiză și soluționare a contestațiilor sunt 

definitive.  

(4) Reverificarea formularelor de răspuns, care fac obiectul unei contestații, se face de 

către Comisia de contestații de la nivelul facultății în prezența absolventului în cauză. În 

situația în care absolventul care a depus o contestație nu se prezintă la data și ora fixată, 

reverificarea formularului de răspuns se va face în lipsa acestuia, iar rezultatul se va afișa la 

avizierul facultății și pe pagina web a Academiei (www.academiadepolitie.ro). 

(5) Daca la verificarea formularelor de răspuns noul punctaj este diferit de punctajul 

inițial, se acordă punctajul rezultat în urma reverificării. 

(6) În situația în care, urmare soluționării contestațiilor la barem, se anulează una sau 

mai multe întrebări din textul grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă 

tuturor absolvenților.  

(7) În ipoteza în care, urmare soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că 

răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în barem, se corectează 

baremul și se va acorda punctaj corespunzător întrebării respective numai absolvenților care 

au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv. 

(8) În situația în care, urmare soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că 

răspunsul indicat ca fiind corect în baremul inițial nu este singurul răspuns corect, punctajul 

corespunzător întrebării respective se acordă pentru oricare dintre variantele de răspuns 

stabilitate ca fiind corecte prin baremul definitiv. 

 (9) Rezultatul se consemnează de către Comisia de contestații de la nivelul facultății 

într-un proces-verbal, care rămâne definitiv şi se afişează la avizierul facultăţii şi pe pagina 

web a Academiei (www.academiadepolitie.ro).  

 

 

Secţiunea a II-a   

PROBA 2 – Prezentarea şi susţinerea 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. 

http://www.academiadepolitie.ro/


Page 21 of 120 

 

 

 

 

(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. 

 

Art. 48  

     (1) Rezultatele fiecărei probe, se comunică prin afișare, în termen de cel mult 48 de ore de 

la data susținerii acesteia, la avizierul facultății organizatoare și pe pagina de web a 

Academiei (www.academiadepolitie.ro). 

  (2) Listele cu rezultatele finale obţinute de absolvenţi la examenul de licenţă/diplomă se 

întocmesc pe facultăţi şi se vor afişa pe două categorii – promovaţi şi nepromovaţi, în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

27  aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 

Capitolul IV 

DISPOZIŢII FINALE 

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=201712&diez=A5&link=0
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Art. 49 

Activitățile de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă în Academie, 

în oricare dintre sesiunile de licență organizate în cursul aceluiași an universitar (de ex: 

sesiunea iunie-iulie, sesiunea februarie-martie) sunt monitorizate cu tehnică de supraveghere 

audio-video, în funcție de posibilitățile logistice.   

 

Art. 50  

 Facultăţile vor informa absolvenţii despre perioadele de susţinere, condiţiile de 

înscriere, tematica, bibliografia şi componenţa comisiilor, prin afişare la sediul acestora şi pe 

pagina web a  Academiei (www.academiadepolitie.ro).  

 

Art. 51  

(1) Absolvenţii se prezintă la susţinerea probelor la datele şi orele prevăzute în 

graficele întocmite de secretariatele facultăţilor.  

(2) Examenul de licenţă/diplomă se organizează şi se desfăşoară în condiţiile 

prezentului Regulament. 

 

Art. 52 

Pe timpul examenului ştampila se va păstra numai de către preşedintele comisiei de 

organizare a examenului de licenţă/diplomă la nivelul facultăţii sau o altă persoana desemnată 

de acesta.  

 

Art. 53 

Absolvenţilor care promovează examenul de licenţă/diplomă li se eliberează Diplomă 

de licenţă/Diplomă de inginer, în specializările acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu, 

conform legii. 

 

Art. 54   

Media generală de absolvire se va calcula ca fiind 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  

http://www.academiadepolitie.ro/
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Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă în 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” -2019-  a fost dezbătut şi aprobat în şedinţa 

Senatului Academiei din data de .................2019.   

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

          

Comisar-şef de poliţie  
 

                Conf. univ. dr. Dragoş -Andrei IGNAT  

         

AVIZAT, 
în şedinţa Consiliului de Administraţie  

din data de ................. 

 

PREŞEDINTELE 

CONSILIULUI, 

  

          Chestor  de poliţie  

 

         Prof. univ. dr. Adrian IACOB 



Page 24 of 120 

 

 

 

 

 

  Anexa 1  

(Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative,  

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

 

 

 

ACADEMIA DE POLIŢIE “ALEXANDRU IOAN CUZA” 

FACULTATEA DE ………………………………………. 

 

 

 

       Aprob, 

                                                                           DECANUL FACULTĂŢII 

 

 

 

CERERE   

  de înscriere la examenul de licenţă 

 

Subsemnatul(a)……………………………………………........................, student(ă) la  

Facultatea de ….......................................……….., învăţământ cu frecvenţă /frecvenţă redusă, 

specializarea…………………………………………...……………….., promoţia……………, 

vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la examenul de licenţă în sesiunea 

………………...................................................... 

 

 Prezentei cereri îi anexez copia xerox a certificatului de naştere. 

 

 

 
Data                                                                                                     Semnătura 

        

 

Date de contact: 

Telefon.............................................................. 

Adresa de email................................................. 

 

 

Verificat, 

Secretar 

………………………………………………….. 
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  Anexa 2  

 

ACADEMIA DE POLIŢIE “Alexandru Ioan Cuza” 

FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ 

 

 

                                                                   Aprob, 

                                                                  DECANUL FACULTĂŢII 

       

 

CERERE 

de înscriere la examenul de licenţă/diplomă 

 

 

Subsemnatul(a)………………................................…………………………………….

student(ă) la  Facultatea de Arhivistică, învăţământ cu frecvenţă, specializarea 

……………………………………, promoţia………….……, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea 

la examenul de licenţă/diplomă în sesiunea …………………..……, la următoarele discipline: 

– ………………………………………………………………………………………; 

– ………………………….. ………………………………………………………….; 

 

Depun un exemplar tipărit din lucrarea de licenţă cu tema: 

……………………………...........................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Coordonator ştiinţific:…….…………………………………………………………………….. 

  

Cererea este însoţită de referatul coordonatorului ştiinţific şi copia xerox a 

certificatului de naştere. 

 

Declar pe proprie răspundere că lucrarea de licenţă depusă este scrisă de mine, toate 

sursele utilizate pentru documentare, inclusiv cele de pe Internet, sunt  menţionate în 

bibliografie iar lucrarea îmi aparţine în întregime şi a fost redactată cu respectarea strictă a 

regulilor de evitare a plagiatului. Mă oblig ca lucrarea cu tema de mai sus, concepută şi 

elaborată de mine, să nu o înstrăinez către o altă persoană, cu titlu oneros sau gratuit, în 

conformitate cu art. 143 alin. (5) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Data                                                                                                     Semnătura 

        

Date de contact: 

Telefon.............................................................. 

Adresa de email................................................. 

 

Verificat, 

Secretar 

............................................................. 
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Anexa 3 

 

ACADEMIA DE POLIŢIE “Alexandru Ioan Cuza” 

FACULTATEA DE POMPIERI 

 

 

                                                                   Aprob, 

                                                                  DECANUL FACULTĂŢII 

       

 

CERERE 

de înscriere la examenul de licenţă/diplomă 

 

 

Subsemnatul…………………………................................………………………….…

student la  Facultatea de Pompieri, învăţământ cu frecvenţă, specializarea 

…………………………………………, promoţia………….……, vă rog să-mi aprobaţi 

înscrierea la examenul de licenţă/diplomă în sesiunea ……………….., la următoarele 

discipline: 

– Disciplina fundamentală: ……………………………..……………………………; 

– Disciplina de specialitate: ………………………………………………………….; 

– Ingineria securităţii la incendiu. 

Depun un exemplar tipărit din lucrarea de diplomă cu tema: 

……………………………...........................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Coordonator ştiinţific:…….…………………………………………………………………….. 

  

Cererea este însoţită de referatul coordonatorului ştiinţific şi copia xerox a 

certificatului de naştere. 

 

Declar pe proprie răspundere că lucrarea de diplomă depusă este scrisă de mine, toate 

sursele utilizate pentru documentare, inclusiv cele de pe Internet, sunt  menţionate în 

bibliografie iar lucrarea îmi aparţine în întregime şi a fost redactată cu respectarea strictă a 

regulilor de evitare a plagiatului. Mă oblig ca lucrarea cu tema de mai sus, concepută şi 

elaborată de mine, să nu o înstrăinez către o altă persoană, cu titlu oneros sau gratuit, în 

conformitate cu art. 143 alin. (5) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Data                                                                                                     Semnătura 

        

Date de contact: 

Telefon.............................................................. 

Adresa de email................................................. 

 

Verificat, 

Secretar 

............................................................. 
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           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). 
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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. 
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                       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 examenului , grilele de examen în număr egal 

cu numărul candidaţilor din sală plus o rezervă, ciornele etc.); 

5. Asigură accesul candidaţilor în sala de examen şi verifică identitatea acestora pe baza 

actului de identitate şi a legitimaţiei de examen; 

6. Dispune aranjarea în sală a candidaţilor în ordinea de pe borderou, lăsând libere 

locurile absenţilor; 

7. În dreptul candidaţilor absenţi consemnează în borderou cu „Absent”, la rubrica 

„Observaţii”; 

8. Face candidaţilor următorul instructaj: 

- se interzice intrarea în sala de examen cu aparatură electronică, telefoane mobile, 

materiale scrise (cărţi, caiete, însemnări etc.), precum şi cu orice alte materiale 

care ar putea servi la rezolvarea subiectelor; 

- se interzice folosirea unor instrumente de calcul (rigle, calculatoare etc.) sau a altor 

coli de hârtie pentru ciorne decât cele ştampilate; 

- pentru redactarea răspunsurilor se vor folosi numai stilouri sau pixuri cu cerneală 

sau pastă de culoare albastră; 

- frauda sau tentativa de fraudă se constată da responsabilul de sală sau oricare 

dintre membrii personalului de supraveghere şi atrage eliminarea din examen a 

candidatului în cauză; 

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

participanţi în examen; 

- 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; 
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15. Aprobă părăsirea sălii pentru necesităţi fiziologice şi ia măsuri ca această părăsire să 

se facă numai cu însoţitor; 

16. Verifică fiecare lucrare predată împreună cu titularul grilei de răspuns; 

17. Dacă în urma verificării constată unele nereguli cu privire la modul de completare a 

grilei de răspuns, va lua măsuri în consecinţă, mergând până la anularea unor 

răspunsuri. În vederea anulării unui răspuns, responsabilul de sală are obligaţia de a-l 

atenţiona pe candidat cu privire la neregulile constatate şi de a-l înştiinţa, de îndată, pe 

preşedintele Comisiei de admitere pe facultate, solicitând prezenţa acestuia în sala de 

examen; 

18. În vederea evaluării lucrărilor, desfăşoară următoarele activităţi: 

- cheamă la catedră, în ordinea strictă din borderou, 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 examen 

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 

examen (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 examen . Semnează la rubrica „responsabil de 

sală/corector 1” de pe borderoul în care se consemnează rezultatele examenului; 

20. Completează procesele-verbale de predare-primire a grilelor valide de răspuns către 

secretarul comisiei pe facultate, a grilelor nefolosite şi anulate şi a procesului-verbal 

de fraudă, dacă este cazul, către Secretariatul tehnic general; 

21. Efectuează predarea documentelor de examen în prezenţa unui candidat; 

22. Ultima grilă de răspuns pentru transcrierea lucrării se va înmâna cel mai târziu cu 15 

minute înainte de expirarea timpului alocat probei scrise. 

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 

examen, 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 examen.  

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; 
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4. Verifică şi confruntă documentele de identitate ale candidaţilor la intrarea în sala de 

examen, dispune aranjarea în sală a candidaţilor şi informează responsabilul de sală în 

legătură cu eventualele probleme constatate; 

5. Ajută responsabilul de sală şi corectorul 2 la verificarea corectitudinii modalităţii de 

completare a grilei de examen. 
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Anexa nr. 6 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ 

PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ SESIUNEA IULIE 2019  

- specializarea DREPT - 
  

 

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. 

                

 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 
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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  

10. 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 

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. 

 

 

 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 
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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 

 

 DREPTUL PROCESUAL CIVIL 

1. Principiile fundamentale ale procesului civil 

2. Acţiunea civilă 

- condiţiile de exerciţiu ale acţiunii civile; 

- clasificarea acţiunilor civile; 

3. Participanţii la procesul civil 

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

participarea terţilor la judecată); 

- modalităţi de participare a procurorului în procesul civil; 

4. Actele şi termenele de procedură 

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

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

termen); 

5. Judecata în primă instanţă 

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

cererea reconvenţională); 

- judecata (excepţiile procesuale, suspendarea judecăţii, actele procesuale de 

dispoziţie ale părţilor); 

- deliberarea şi pronunţarea; 

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

lămurirea şi completarea hotărârilor); 

6. Căile extraordinare de atac 

- recursul; 

7. Procedurile speciale 

- procedura ordonanţei preşedinţiale. 

 

 

 

http://www.ujmag.ro/autori/florin-motiu/
http://www.ujmag.ro/Editura-Universul-Juridic/
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BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 

1. Noul Cod de procedură civilă cu modificările ulterioare, inclusiv Legea nr. 310/2018 

publicată în M. Of. nr. 1074 din 18 decembrie 2018; 

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

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

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

2015.  

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

procesual civil. Ediția a II-a, revăzută și adăugită de Traian Cornel Briciu, Claudiu 

Constantin Dinu, Editura National, București, 2018. 

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

Bucureşti; 

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

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

Bucureşti, 2013; 

8. Gabriel Boroi, Mirela Stancu, Drept procesual civil, Ediția a IV-a, Editura Hamangiu, 

Bucureşti, 2017; 

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

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

2010. 

11.  Verginel Lozneanu, Drept procesual civil – note de curs, anul universitar 2017-2018. 
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Anexa nr. 7 

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 

PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ SERIA 2015-2019 DREPT 

- AN UNIVERSITAR 2018-2019 – 

INSTITUŢII DE DREPT PENAL ŞI DREPT PROCESUAL PENAL 

 
A. Tematica 

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 

- 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 
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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 

- 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  
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- 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 

- 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  
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- 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 

d) Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei 

e) Reluarea urmăririi penale 

f) Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală 

 

B. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ: 

- Codul penal adoptat în 2009 (Legea nr.286/2009), publicat în M.Of. nr.510/24 iulie 2009, cu 

modificările şi completările ulterioare 
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- 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. 
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Anexa nr. 8 

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 

PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ SERIA 2016-2019 OSP 

(FACULTATEA DE POLIŢIE, FACULTATEA DE POLIŢIE DE FRONTIERĂ, 

FACULTATEA DE JANDARMI) 

- AN UNIVERSITAR 2018-2019- 

 

Instituţii de drept penal şi drept procesual penal 

A. TEMATICA 

I. Drept penal. Partea generală 

1. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii 

2. Conţinutul constitutiv al infracţiunii 

3. Actele pregătitoare 

4. Tentativa  

5. Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului 

6. Infracţiunea continuă 

7. Infracţiunea continuată 

8. Infracţiunea complexă 

9. Infracţiunea de obicei 

10. Concursul de infracţiuni 

11. Recidiva 

12. Legitima apărare 

13. Starea de necesitate 

14. Consimţământul persoanei vătămate 

15. Constrângerea fizică 

16. Cazul fortuit 

17. Intoxicaţia 

18. Autoratul şi coautoratul 

19. Complicitatea  

20. Instigarea 

 

I. Drept penal. Partea specială 

I. Infracţiuni contra persoanei  

1. Infracţiuni contra vieţii 

- Omorul. 

- Omorul calificat.  

- Uciderea la cererea victimei. 

- Uciderea din culpă. 

2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii 

- Lovirea sau alte violenţe 

- Vătămarea corporală 

- Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte 

- Vătămarea corporală din culpă 

3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie 

- Violenţa în familie 

- Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă 

4. Infracţiuni contra libertăţii persoanei 

- Lipsirea de libertate în mod ilegal 
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- Ameninţarea 

- Şantajul  

5. Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile. 

- Traficul de persoane 

- Traficul de minori 

-Proxenetismul 

6. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale 

- Violul 

- Agresiunea sexuală 

- Actul sexual cu un minor 

7. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private 

- Violarea de domiciliu 

- Violarea sediului profesional 

II. Infracţiuni contra patrimoniului  

1. Furtul 

- Furtul  

- Furtul calificat 

- Furtul în scop de folosinţă 

2. Tâlhăria  

- Tâlhăria 

- Tâlhăria calificată 

- Tâlhăria urmată de moartea victimei 

3. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii 

- Abuzul de încredere 

- Înşelăciunea 

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

- Frauda informatică  

5. Distrugerea  

-  Distrugerea 

- Distrugerea calificată 

- Distrugerea din culpă 

III. Infracţiuni contra autorităţii 

- Ultrajul  

- Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri 

-  Ruperea de sigilii 

-  Sustragerea de sub sechestru 

IV. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei  

- Nedenunţarea  

- Omisiunea sesizării 

- Favorizarea făptuitorului 

- Tăinuirea 

- Mărturia mincinoasă 

- Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri  

- Cercetarea abuzivă 

- Ultrajul judiciar 

- Evadarea 

- Înlesnirea evadării 

V. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu  

1. Infracţiuni de corupţie 

- Luarea de mită 
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- Darea de mită 

- Traficul de influenţă 

-  Cumpărarea de influenţă 

2. Infracţiuni de serviciu  

-  Delapidarea  

- Purtarea abuzivă 

- Abuzul în serviciu 

- Neglijenţa în serviciu  

VI. Infracţiuni de fals. Falsuri în înscrisuri 

- Falsul material în înscrisuri oficiale 

- Falsul intelectual  

- Falsul în înscrisuri sub semnătură privată 

- Uzul de fals 

- Falsificarea unei înregistrări tehnice 

- Falsul informatic 

- Falsul în declaraţii 

- Falsul privind identitatea 

 

III. Drept procesual penal 

1. Etapele desfăşurării acţiunii penale 

2. Subiecţii procesuali principali 

3. Părţile în procesul penal 

4. Audierea suspectului sau a inculpatului 

5. Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente 

6. Audierea martorilor 

7. Percheziţia 

8. Reţinerea 

9. Sesizarea organelor de urmărire penală 

10. Începerea urmăririi penale 

11. Suspendarea urmăririi penale 

12. Clasarea și renunțarea la urmărirea penală 

13. Terminarea urmăririi penale 

14. Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei  

14. Reluarea urmăririi penale 

15. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală 

 

B. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ: 

- 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 
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-  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. 
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Anexa nr. 9 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 

PENTRU DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ  

SESIUNEA IULIE 2019, LA FACULTATEA DE POLIȚIE, SPECIALIZAREA 

„ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ”, ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ ȘI 

ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ 

EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE, 

SERIA 2016-2019, POLIȚIE, PENITENCIARE 

 

A. POLIȚIE 

 
I. INSTITUŢII DE DREPT PENAL ŞI DREPT PROCESUAL PENAL 

TEMATICA 

I. Drept penal. Partea generală 

1. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii 

2. Conţinutul constitutiv al infracţiunii 

3. Actele pregătitoare 

4. Tentativa  

5. Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului 

6. Infracţiunea continuă 

7. Infracţiunea continuată 

8. Infracţiunea complexă 

9. Infracţiunea de obicei 

10. Concursul de infracţiuni 

11. Recidiva 

12. Legitima apărare 

13. Starea de necesitate 

14. Consimţământul persoanei vătămate 

15. Constrângerea fizică 

16. Cazul fortuit 

17. Intoxicaţia 

18. Autoratul şi coautoratul 

19. Complicitatea  

20. Instigarea 

 

II. Drept penal. Partea specială 

I. Infracţiuni contra persoanei  

1. Infracţiuni contra vieţii 

- Omorul. 

- Omorul calificat.  

- Uciderea la cererea victimei. 

- Uciderea din culpă. 

2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii 

- Lovirea sau alte violenţe 

- Vătămarea corporală 

- Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte 

- Vătămarea corporală din culpă 

3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie 
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- Violenţa în familie 

- Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă 

4. Infracţiuni contra libertăţii persoanei 

- Lipsirea de libertate în mod ilegal 

- Ameninţarea 

- Şantajul  

5. Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile. 

- Traficul de persoane 

- Traficul de minori 

- Proxenetismul 

6. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale 

- Violul 

- Agresiunea sexuală 

- Actul sexual cu un minor 

7. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private 

- Violarea de domiciliu 

- Violarea sediului profesional 

II. Infracţiuni contra patrimoniului  

1. Furtul 

- Furtul  

- Furtul calificat 

- Furtul în scop de folosinţă 

2. Tâlhăria  

- Tâlhăria 

- Tâlhăria calificată 

- Tâlhăria urmată de moartea victimei 

3. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii 

- Abuzul de încredere 

- Înşelăciunea 

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

- Frauda informatică  

5. Distrugerea  

-  Distrugerea 

- Distrugerea calificată 

- Distrugerea din culpă 

III. Infracţiuni contra autorităţii 

- Ultrajul  

- Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri 

- Ruperea de sigilii 

- Sustragerea de sub sechestru 

IV. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei  

- Nedenunţarea  

- Omisiunea sesizării 

- Favorizarea făptuitorului 

- Tăinuirea 

- Mărturia mincinoasă 

- Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri  

- Cercetarea abuzivă 

- Ultrajul judiciar 

- Evadarea 
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- Înlesnirea evadării 

V. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu  

1. Infracţiuni de corupţie 

- Luarea de mită 

- Darea de mită 

- Traficul de influenţă 

-  Cumpărarea de influenţă 

2. Infracţiuni de serviciu  

-  Delapidarea  

- Purtarea abuzivă 

- Abuzul în serviciu 

- Neglijenţa în serviciu  

VI. Infracţiuni de fals. Falsuri în înscrisuri 

- Falsul material în înscrisuri oficiale 

- Falsul intelectual  

- Falsul în înscrisuri sub semnătură privată 

- Uzul de fals 

- Falsificarea unei înregistrări tehnice 

- Falsul informatic 

- Falsul în declaraţii 

- Falsul privind identitatea 

 

III. Drept procesual penal 

1. Etapele desfăşurării acţiunii penale 

2. Subiecţii procesuali principali 

3. Părţile în procesul penal 

4. Audierea suspectului sau a inculpatului 

5. Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente 

6. Audierea martorilor 

7. Percheziţia 

8. Reţinerea 

9. Sesizarea organelor de urmărire penală 

10. Începerea urmăririi penale 

11. Suspendarea urmăririi penale 

12. Clasarea și renunțarea la urmărirea penală 

13. Terminarea urmăririi penale 

14. Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei  

14. Reluarea urmăririi penale 

15. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 

- 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 
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- 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. 

 

 

II. TACTICĂ POLIȚIENEASCĂ 

 

TEMATICA 

1. Tactica poliţienească – ramură de bază a învăţământului juridic de specialitate 

2. Poliţia română instituţie fundamentală a statului de drept, organizare şi atribuţii. 

3. Drepturile şi obligaţiile generale de serviciu ale poliţistului. 

4. Cunoaşterea şi analiza situaţiei operative poliţieneşti  

5. Prevenirea infracţiunilor şi a altor fapte antisociale – latură fundamentală a activităţii 

poliţieneşti. 

6. Competenţa Poliţiei Române pe linia asigurării şi menţinerii ordinii şi liniştii publice 

7. Tactica intervenţiei poliţiei pentru prevenirea săvârşirii faptelor antisociale şi menţinerea   

ordinii publice. 

8. Transferarea şi escortarea arestaţilor preventiv, reţinuţilor sau condamnaţilor la pedeapsa 

închisorii. 

9. Organizarea şi funcţionarea locurilor de reţinere şi arest preventiv în cadrul unităţilor de 

poliţie. 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 

1. Dispoziţia IGPR nr.123/2012, privind Concepţia unitară de organizare, funcţionare şi 

acţiune a structurilor de ordine publică ale Poliţiei Române. 

2. Constantin Eugeniu-Ciprian, Tactică poliţienească, Editura Sitech, Craiova, 2014. 

3. Iacob Adrian, Draghici Ion, Frunzulică Telu, Moldovan Viorica, Constantin Ciprian şi 

Găucan Vlad - Tratat de Tactică Poliţienească, volumele I şi II, Editura M.A.I. 2012. 

 

 

III. METODE ȘI TEHNICI OPERATIVE 

 

TEMATICA 

1. Supravegherea tehnică. 

2. Utilizarea investigatorilor sub acoperire şi a colaboratorilor. 

3. Participarea autorizată la anumite activități. 

4. Livrarea supravegheată.  

5. Protecția martorilor. 

6. Combinația informativă. 

7. Jocul operativ. 

8. Managementul informatorilor profilați. 

9. Procedura dării în urmărire. 

10. Protecția martorilor și a colaboratorilor. 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 

1. Codul de procedură penală, actualizat; 
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2. Chipăilă Ion și colaboratorii – Bazele activității informative, editura MIRA, 2008; 

3. Popescu Gheorghe și colaboratorii – Metode și Tehnici Operative, editura MAI, 2013; 

4. Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, actualizată; 

5. Legea 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, actualizată; 

6. Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, actualizată. 

 

IV. COOPERARE POLIȚIENEASCĂ INTERNAȚIONALĂ 

 

TEMATICA 

1. Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională – atribuţii, organizare, funcţionare 

2. Principiile cooperării poliţieneşti internaţionale 

3. Cererea de asistenţă poliţienească internaţională 

4. Cooperarea prin intermediul ataşaţilor de afaceri interne şi ofiţerii de legătură 

5. Unitatea Naţională EUROPOL 

6. Urmărirea internaţională 

7. Sistemul de Informaţii Schengen şi contribuţia României în furnizarea de date şi 

informaţii de interes Schengen 

8. Cazuri de persoane şi bunuri ce pot face obiectul semnalărilor în Sistemul de Informaţii 

Schengen 

9. Baze de date de interes Schengen 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103 din 13 decembrie 2006 (republicată în 

Monitorul Oficial nr. 150 din 28 februarie 2014) privind unele măsuri pentru facilitarea 

cooperării poliţieneşti internaţionale; 

2. Legea nr. 302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie 

penală (**republicată**) publicată în Monitorul Oficial nr. 377 din 31 mai 2011; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 30 din 27 august 2013 pentru crearea cadrului instituţional 

necesar în vederea funcţionării Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, publicată 

în Monitorul Oficial nr. 551 din 30 august 2013; 

4. Legea nr. 56 din 6 martie 2018 privind cooperarea autorităţilor publice române cu 

Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), 

Monitorul Oficial nr. 211 din 8 martie 2018; 

5. Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 mai 

2016 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii 

(Europol); 

6. Legea nr. 141 din 12 iulie 2010 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la 

Sistemul de Informaţii Schengen*), publicată în Monitorul Oficial nr. 240 din 3 aprilie 

2014. 

 

V. INTEGRITATE ȘI PREVENIREA CORUPȚIEI 

 

TEMATICA 

1. Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane, în scopul 

prevenirii faptelor de corupţie, prevăzute de Legea nr. 78/2000; 

2. Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 78/2000 (Capitolul III – Infracţiuni); 

3. Strategia Naţională Anticorupţie pe perioada 2016-2020. Valori şi principii (Capitolul 2 – 

Valori şi principii); 
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4. Conflictul de interese privind funcţionarii publici (Titlul IV, Capitolul II, Secţiunea a 4-a 

din Legea nr. 161/2003); 

5. Incompatibilităţi privind funcţionarii publici (Titlul IV, Capitolul III, Secţiunea a 5-a din 

Legea nr. 161/2003); 

6. Declararea averii şi a intereselor (Titlul I, Capitolul I din Legea nr. 176/2010); 

7. Implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese 

(Titlul I, Capitolul II din Legea nr. 176/2010); 

8. Evaluarea averii (Titlul II, Capitolul I, Secțiunea a 2-a din Legea nr. 176/2010); 

9. Evaluarea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor (Titlul II, Capitolul I, Secțiunea 

a 3-a din Legea nr. 176/2010); 

10. Principiile care guvernează protecţia avertizării în interes public (Capitolul II din 

Legea nr. 571/2004); 

11. Avertizarea privind fapte de încălcare a legii (Capitolul III din Legea nr.571/2004); 

12. Protecţia funcţionarilor publici, a personalului contractual şi a altor categorii de 

personal (Capitolul IV din Legea nr. 571/2004); 

13. Procedura de testare a integrităţii profesionale a personalului Ministerului Afacerilor 

Interne. 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 

1. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 

completarea altor acte normative, publicată în Monitorul oficial nr.621 din 2 septembrie 

2010, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile 

publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, publicată în Monitorul 

oficial nr. 1214 din 17 decembrie 2004; 

3. 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, publicată în Monitorul oficial nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu 

modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, 

publicată în Monitorul oficial nr. 219 din 18 mai 2000, cu modificările și completările 

ulterioare; 

5. Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei nationale anticorupţie pe 

perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate 

obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor 

de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, 

precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public, publicată în 

Monitorul oficial nr. 644 din 23 august 2016; 

6. Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 256/2011 privind procedura de 

testare a integrităţii profesionale a personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, 

publicată în Monitorul oficial nr. 836 din 25 noiembrie 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gi4dknzzgi4a/activitati-de-informare-si-instruire-anticoruptie-a-personalului-mai-ordin-62-2018?dp=gi3dcnjugiytgmq
https://lege5.ro/Gratuit/gi4dknzzgi4a/activitati-de-informare-si-instruire-anticoruptie-a-personalului-mai-ordin-62-2018?dp=gi3dcnjugiytgmq


Page 51 of 120 

 

 

 

 

VI. PSIHOLOGIE JUDICIARĂ 

 

TEMATICA 

1. Caracteristicile personalității diferitelor tipuri de infractori: 

- Escrocii; 

- Hoții; 

- Tâlharii; 

- Violatorii; 

- Pedofilii; 

- Incestuoșii; 

- Asasini – ucigași; 

- Asasini în serie; 

- Asasini plătiți; 

- Infractori de crimă organizată; 

- Infractori care comit acte de corupție; 

- Infractori care comit acte de terorism; 

2. Elemente de psihologia martorului; 

3. Elemente de psihologia martorului protejat; 

4. Elemente de morfopsihologie; 

5. Tăcerea voită în activitatea judiciară; 

6. Probarea vinovăției prin diferite metode psihologice: 

- Utilizarea probelor proiective pentru realizarea profilului psihologic al persoanelor 

bănuite de comiterea unor infracțiuni; 

- Identificarea autorilor de infracțiuni cu ajutorul tehnicii de detecție a 

comportamentului simulat (poligraf); 

- Identificarea infractorilor cu ajutorul portretului psihologic al autorului. 

BIBLIOGRAFIE  

1. Marius-Florin MIHĂILĂ – Psihologie judiciară (ediție revizuită și adăugită), Editura 

Sitech, Craiova, 2017 

 

 

VII. TACTICĂ CRIMINALISTICĂ 

 

TEMATICA 

1. Tactica efectuării cercetării la faţa locului. 

2. Audierea persoanelor în cadrul anchetei penale. 

3. Tactica efectuării percheziţiei.  

4. Tactica efectuării confruntării. 

5. Tactica efectuării reconstituirii. 

6. Tactica identificării de persoane şi obiecte. 

 

BIBLIOGRAFIE  

1. Constituţia României; 

2. Codul de procedură penală al României. 

3. Marin Ruiu, Criminalistica – Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 

2017. 

4. Emilian Stancu - Tratat de criminalistică, ediţia a VI-a, Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2016. 
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VIII. METODOLOGIE CRIMINALISTICĂ 

 

TEMATICA 

1. Metodologia investigării criminalistice a infracţiunii de omor. 

2. Metodologia investigării criminalistice a infracţiunii de furt. 

3. Metodologia investigării criminalsitice a infracţiunii de tâlhărie. 

 

BIBLIOGRAFIE  

1. Constituţia României 

2. Codul penal al României. 

3. Codul de procedură penală al României. 

4. Emilian Stancu – Tratat de criminalistică, Ediția a VI-a, Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2015. 

5. Marin Ruiu – Metodologie Criminalistică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013. 

6. Marin Ruiu – Metodologie Criminalistică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014. 

 

 

 

 

B. PENITENCIARE 
 

 

I. INSTITUŢII DE DREPT PENAL ŞI DREPT PROCESUAL PENAL 

 

TEMATICA 

I. Drept penal. Partea generală 

1. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii 

2. Conţinutul constitutiv al infracţiunii 

3. Actele pregătitoare 

4. Tentativa  

5. Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului 

6. Infracţiunea continuă 

7. Infracţiunea continuată 

8. Infracţiunea complexă 

9. Infracţiunea de obicei 

10. Concursul de infracţiuni 

11. Recidiva 

12. Legitima apărare 

13. Starea de necesitate 

14. Consimţământul persoanei vătămate 

15. Constrângerea fizică 

16. Cazul fortuit 

17. Intoxicaţia 

18. Autoratul şi coautoratul 

19. Complicitatea  

20. Instigarea 
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II. Drept penal. Partea specială 

I. Infracţiuni contra persoanei  

1. Infracţiuni contra vieţii 

- Omorul. 

- Omorul calificat.  

- Uciderea la cererea victimei. 

- Uciderea din culpă. 

2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii 

- Lovirea sau alte violenţe 

- Vătămarea corporală 

- Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte 

- Vătămarea corporală din culpă 

3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie 

- Violenţa în familie 

- Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă 

4. Infracţiuni contra libertăţii persoanei 

- Lipsirea de libertate în mod ilegal 

- Ameninţarea 

- Şantajul  

5. Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile. 

- Traficul de persoane 

- Traficul de minori 

- Proxenetismul 

6. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale 

- Violul 

- Agresiunea sexuală 

- Actul sexual cu un minor 

7. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private 

- Violarea de domiciliu 

- Violarea sediului profesional 

II. Infracţiuni contra patrimoniului  

1. Furtul 

- Furtul  

- Furtul calificat 

- Furtul în scop de folosinţă 

2. Tâlhăria  

- Tâlhăria 

- Tâlhăria calificată 

- Tâlhăria urmată de moartea victimei 

3. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii 

- Abuzul de încredere 

- Înşelăciunea 

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

- Frauda informatică  

5. Distrugerea  

- Distrugerea 

- Distrugerea calificată 

- Distrugerea din culpă 

III. Infracţiuni contra autorităţii 
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- Ultrajul  

- Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri 

-  Ruperea de sigilii 

-  Sustragerea de sub sechestru 

IV. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei  

- Nedenunţarea  

- Omisiunea sesizării 

- Favorizarea făptuitorului 

- Tăinuirea 

- Mărturia mincinoasă 

- Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri  

- Cercetarea abuzivă 

- Ultrajul judiciar 

- Evadarea 

- Înlesnirea evadării 

V. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu  

1. Infracţiuni de corupţie 

- Luarea de mită 

- Darea de mită 

- Traficul de influenţă 

- Cumpărarea de influenţă 

2. Infracţiuni de serviciu  

-  Delapidarea  

- Purtarea abuzivă 

- Abuzul în serviciu 

- Neglijenţa în serviciu  

VI. Infracţiuni de fals. Falsuri în înscrisuri 

- Falsul material în înscrisuri oficiale 

- Falsul intelectual  

- Falsul în înscrisuri sub semnătură privată 

- Uzul de fals 

- Falsificarea unei înregistrări tehnice 

- Falsul informatic 

- Falsul în declaraţii 

- Falsul privind identitatea 

 

III. Drept procesual penal 

1. Etapele desfăşurării acţiunii penale 

2. Subiecţii procesuali principali 

3. Părţile în procesul penal 

4. Audierea suspectului sau a inculpatului 

5. Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente 

6. Audierea martorilor 

7. Percheziţia 

8. Reţinerea 

9. Sesizarea organelor de urmărire penală 

10. Începerea urmăririi penale 

11. Suspendarea urmăririi penale 

12. Clasarea și renunțarea la urmărirea penală 
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13. Terminarea urmăririi penale 

14. Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei  

14. Reluarea urmăririi penale 

15. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală 

 

BIBLIOGRAFIE 

- Codul penal adoptat în 2009 (Legea nr.286/2009), publicat în M.Of. nr.510/24 iulie 2009, cu 

modificările şi completările ulterioare 

- Codul de procedură penală adoptat în 2010 (Legea nr.135/2010), publicat în M.Of. 

nr.486/15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare 

- I. A. Barbu, Drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, București, 2016. 

- M. Gorunescu, I. A. Barbu, M. Rotaru, Drept penal. Partea generală, conform noului cod 

penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014. 

- 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. 

 

 

II. TEORIE ŞI TACTICĂ PENITENCIARĂ 

 

Teorie şi Tactică Penitenciară I 

 

TEMATICA 

Respectarea Drepturilor Omului în locurile de deţinere din România 

1.Definirea drepturilor Omului; 

2.Funcţia recuperatorie a instituţiei penitenciare şi drepturile deţinuţilor; 

3.Semnificaţia unor concepte şi norme referitoare la drepturile omului; 

4.Rapoarte ale unor organisme internaţionale privind respectarea drepturilor persoanelor 

aflate în detenţie; 

5.Societatea – beneficiarul funcţiei recuperatorii a penitenciarului; 

Rolul şi locul Administrţiei Naţionale a Penitenciarelor în înfăptuirea actului de justiţie. 

1.Cadrul normativ general de organizare şi funcţionare al sistemului penitenciar; 

2.Principalele atribuţii ale Administrţiei Naţionale a Penitenciarelor; 

3. Organizarea executării pedepselor privative de libertate; 

4.Structura organizatorică a Administrţiei Naţionale a Penitenciarelor; 

5.Dispunerea unităţilor subordonate Administrţiei Naţionale a Penitenciarelo; 

6.Structura organizatorică a unui loc de deţinere; 

7. Penitenciarele cu rol de coordonare a locurilor de deţinere dintr-o zonă geografică; 

Atribuţiile acestora; 

Primirea şi repartizarea condamnaţilor la pedepse privative de libertate în locurile de 

deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 

1.Asigurarea legalităţii deţinerii; 

2.Documentele pe baza cărora se primesc deţinuţii în penitenciar şi minorii în centrele 

educative şi de detenţie; 
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3.Dosarul individual al persoanei condamnate; 

4. Organizarea spaţiilor pentru primirea persoanelor private de libertate; 

5. Măsurile ce se dispun la primirea în penitenciar; 

6.Principalele activităţi desfăşurate cu ocazia primirii şi repartizării deţinuţilor în 

penitenciar; 

7. Recoltarea probelor biologice; 

Carantina penitenciară. 

1.Noţiunea de carantină; 

2.Scopurile carantinei; 

3.Regulile de bază ale carantinei; 

4.Măsuri specifice perioadei de carantină; 

5.Activităţile medico-sanitare ce se desfăşoară în perioada de carantină; 

Reglementări interne şi internaţionale privind siguranţa locului de deţinere 

1.Recomandări internaţionale privind siguranţa locului de deţinere; 

2.Reglementări interne privind siguranţa locului de deţinere 

3.Înfiinţarea locurilor de deţinere; 

Siguranţa materială a unui aşezământ de deţinere   

1.Noţiunea siguranţei materiale a unui loc de deţinere; 

2.Arhitectura penitenciară; 

3.Structura organizatorică a unui loc de deţinere; 

4.Principii, metode şi misiuni de realizare a siguranţei locurilor de deţinere; 

5. Mijloacele siguranţei de ordin material a locului de deţinere: 

Documentele de planificare, organizare, conducere şi executare a sarcinilor specifice de 

pază, escortare, însoţire, supraveghere şi intervenţie; 

- planul de pază şi apărare a locului de deţinere;  

- planul de alarmare a locului de deţinere;  

-  planul de cooperare regional ori inter-regional;  

- planul de acţiune pentru îndeplinirea în comun a misiunilor cu unităţi subordonate 

Ministerului Administraţiei şi Internelor;  

- mapa documentară a şefului de tură;  

- raportul de recunoaştere a punctului de lucru;  

- raportul de înfiinţare şi funcţionare a punctului de lucru;  

- registrul pentru planificarea personalului în serviciul de pază şi supraveghere;  

- registrul pentru planificarea personalului în serviciul de escortare;  

- registrul pentru evidenţa dotării personalului cu armament, muniţie, mijloace de 

imobilizare şi mijloace de legătură;  

- registrul de procese verbale de apel;  

- registrul de procese–verbale pentru predarea şi primirea serviciului;  

- fişa postului;  

- carnetul postului;  

- manualul de proceduri utilizat de negociatori în gestionarea incidentelor critice;  

- manualul pentru gestionarea incidentelor: volumul I - gestionarea incidentelor 

operaţionale şi volumul II - gestionarea incidentelor critice;  

- manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, 

constrângere şi control precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare;  

- planuri de prevenire şi reacţie la situaţii de urgenţă;  

- documente privind informarea şi autorizarea aplicării mijloacelor de imobilizare;  

- formularul privind istoricul escortării persoanei private de libertate;  

Siguranţa dinamică a locului de deţinere 

1. Noţiunea de siguranţă dinamică a unui aşezământ de deţinere; 
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2. Conţinutul siguranţei dinamice: 

 a. atribuţiunile personalului destinat siguranţei locului de deţinere; 

                         - Atribuţii specifice unor categorii de personal 

                         - Atribuţiile şefului de tură 

                         - Atribuţiile şefului de secţie 

                         - Atribuţiile personalului de la dispecerat 

                         - Atribuţiile personalului din centrul de supraveghere electronică  

            b. aptitudini şi comportamente ale personalului destinat realizării siguranţei 

locului de deţinere; 

3. Modul de realizare a siguranţei dinamice; 

4. Regulamentul de ordine interioară dintr–un aşezământ de deţinere -  Noţiune şi 

structură 

5. Importanţa cunoaşterii situaţiei operative într–un loc de deţinere şi modul de realizare 

a acestei activităţi; 

Organizarea serviciului de pază a locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor 

1.Dispozitivul de pază – Scop şi organizare noţiune, cerinţe, condiţii, elemente; 

2.Elementele de serviciu-componente ale dispozitivului de pază: postul de pază, patrula, 

postul de observare; 

3.  Amenajarea şi dotarea perimetrelor; 

4. Amenajări şi mijloace suplimentare de pază; 

Executarea serviciului de pază a locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor 

1.Instruirea personalului din serviciul de pază; 

2.Predarea-primirea serviciului de pază; 

3.Îndatoriri şi sarcini specifice.  

4.Uzul de armă; 

5.Îndatoririle personalului din serviciul de pază: 

      - şef de schimb 

      - agent de pază  

      - agent patrulă 

      - agent post de observare 

      - post de pază cu cîini 

Accesul în penitenciar 

1. Reguli generale privind accesul în penitenciar-scop şi organizare; 

2.Caracteristicile postului control (amenajare, dotare, documente); 

3. Persoanele care au acces în penitenciar în baza calităţii şi competenţei conferite de 

lege şi în baza funcţiei şi a prerogativelor conferite de aceasta, precum şi pentru îndeplinirea 

atribuţiilor profesionale; 

4.Persoanele care au acces în penitenciar pentru îndeplinirea atribuţiunilor de serviciu 

pe bază de delegaţie; 

5.Îndatoririle generale ale şefului postului control; 

6.Îndatoririle şefului postului control privind accesul în sectorul administrativ şi de 

comandă; 

7.Îndatoririle şefului postului control amplasat la intrarea în sectorul de detenţie; 

8. Controlul antiterorist şi de specialitate la intrarea în locul de deţinere.     Modalităţi de 

control ale persoanelor, mijloacelor de transport şi bagajelor; 

9. Accesul mijloacelor de transport în locurile de deţinere; 
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Organizarea serviciului de supraveghere a condamnaţilor la pedepse privative de 

libertate în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor 

 1. Scop şi organizare - Principii generale. Organizarea şi amenajarea secţiilor de 

deţinere; 

 2.Amenajarea camerelor de deţinere; 

 3. Amenajarea camerelor pentru persoanele private de libertate cărora li se aplică 

regimurile de maximă siguranţă, închis, semideschis şi deschis;  

 4.Supraveghere persoanelor private de libertate – noţiune şi modalităţi de realizare; 

 5.Organizarea supravegherii persoanelor private de libertate; 

 6. Stabilirea dispozitivului de supraveghere; 

 7.Supravegherea electronică; 

8. Supravegherea electronică la distanţă; 

Executarea serviciului de supraveghere a condamnaţilor la pedepse privative de 

libertate în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor 

1. Luarea în primire a serviciului de către supraveghetori.  Atribuţiile supraveghetorilor: 

              a) Atribuţiile generale ale supraveghetorilor; 

              b) Interdicţiile agenţilor supraveghetori; 

2. Atribuţiile supraveghetorilor de pe secţii: 

             a) Înainte de intrarea în serviciu; 

             b) În timpul serviciului;  

             c) La ieşirea din serviciu;          

3. Atribuţiile supraveghetorului de la curţile de plimbare şi spaţiile sportive; 

4. Atribuţiile supraveghetorului de la baie şi spălătorie; 

5. Atribuţiile supraveghetorului însoţitor;  

6. Atribuţiile supraveghetorului de la blocul alimentar;  

7. Atribuţiile supraveghetorului la ateliere şi spaţii de producţie; 

8. Atribuţiile supraveghetorului la camerele unde se execută sancţiunea disciplinară cu 

izolarea 

9. Atribuţiile  supraveghetorului de la infirmerie 

10.Atribuţiile supraveghetorului de la punctul de primire persoane private de libertate 

11.Atribuţiile supraveghetorului de la punctul de primire persoane private de libertate 

Acordarea dreptului la vizite, pachete, corespondenţă, cumpărături şi convorbiri 

telefonice persoanelor private de libertate  

1.Organizarea acordării dreptului la vizite şi pachete; 

2.Amenajarea sectorului vizite; 

3.Atribuţiile şi sarcinile specifice ale supraveghetorilor de la sectorul vizite şi pachete; 

4.Supravegherea persoanelor private de libertate pe timpul acordării dreptului la vizite şi 

pachete; 

5.Vizita programată 

6. Dreptul la comunicări on-line. 

7. Organizarea acordării dreptului la corespondenţă şi petiţie; 

8. Acordarea dreptului la convorbiri telefonice; 

9. Acordarea dreptului la cumpărături; 

Organizarea şi executarea apelului persoanelor private de libertate; 

1.Apelul persoanelor private de libertate. Noţiuni, tipuri, situaţii în care se execută; 

2.Executarea apelului de dimineaţă şi de seară; 

3.Organizarea şi executarea apelului nominal; 

4. Organizarea şi executarea apelului general; 
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Organizarea şi executarea percheziţiei persoanelor condamnate pedepse privative de 

libertate. 

1.Noţiunea, importanţa şi tipurile percheziţiei; 

2. Percheziţia generală; 

3.Percheziţia corporală; 

4. Modalităţi specifice de realizare a percheziţiei; 

5.Documente întocmite cu ocazia percheziţiei; 

6. Confiscarea bunurilor şi sumelor de bani.  

7. Procedura de valorificare şi de distrugere a bunurilor confiscate; 

Conducerea, coordonarea şi controlul activităţilor desfăşurare cu persoane private de 

libertate în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor 

1. Atribuţiunile conducătorului locului de deţinere; 

2. Atribuţiunile directorului adjunct cu siguranţa deţinerii şi regim penitenciar; 

3. Atribuţiunile şefului serviciului siguranţa deţinerii; 

4. Atribuţiunile şefului serviciului regim; 

5. Actualizarea planului de pază şi apărare al locului de deţinere; 

6. Coordonarea şi controlul activităţilor într- un loc de deţinere; 

7.Evenimente negative care se raportează la Administraţia Naţională a Penitenciarelor; 

Modul de raportare. 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Codul Penal al României; 

2. Codul de procedură penală 

3. LEGE nr.169 din 14 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 

privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele 

judiciare în cursul procesului penal publicată în MO nr.571/18 iulie 2017 

4. Legea Nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 

libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 

5. Hotărâre nr. 157/2016 din 10 martie 2016 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a 

legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 

dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal emitent: guvernul româniei 

publicată în: monitorul oficial nr. 271 din 11 aprilie 2016 

6. Legea nr. 293/ 2004 privind statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Hotărâre nr. 756 din 12 octombrie 2016 (*actualizată*) pentru organizarea, funcţionarea 

şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Justiţiei(actualizată până la data de 26 noiembrie 2016*) 

8. ORDIN Nr. 4800/C/2018 din 27 noiembrie 2018 pentru aprobarea Regulamentului 

privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor 

9. Ordin ministrului justiţiei nr.1322/C/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică 

şi asistenţă socială din locurile de deţinere aflate în subordinea Adminsitraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor 

10. Codul deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare  

11. Ordin 432/2010 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind evidenţa nominală şi statistică a 

persoanelor private de libertate aflate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/108211
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/108211
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Penitenciarelor, publicat în Monitorul Oficial, ParteaI nr. 157 din 11.03.2010, intrat în 

vigoare la: 11.03.2010; 

12. Ordinul Ministerului Justiției nr. 2772/C/2017 - aprobarea Normelor minime obligatorii 

privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate 

13. Ordinul Ministerului Justiției nr. 2773/C/2017 - aprobarea Situaţiei centralizate a 

clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie 

14. DECIZIE Nr. 443/2016 din 24 mai 2016 privind aprobarea Procedurii de lucru pentru 

acordarea recompenselor pe baza Sistemului de creditare a participării la activităţi şi 

programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, activităţi lucrative, 

precum şi la prevenirea situaţiilor de risc 

15. Manual privind structurile asociate pentru măsurile de securitate specială, constrângere şi 

control precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare  

16. Manualul de proceduri al sistemului penitenciar; 

17. Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor (ONU), (Documente 

internaţionale privind apărarea Drepturilor Omului – A.N.P. Bucureşti, 2003); 

18. Regulile europene pentru penitenciare (Documente internaţionale privind apărarea 

Drepturilor Omului – A.N.P. Bucureşti ianuarie 2006); 

19. Recomandarea Comitetului de miniştri ai statelor membre, referitoare la Regulile 

penitenciare europene – REC – (2006)2; 

20. Ansamblul de principii pentru protejarea tuturor persoanelor supuse unei forme oarecare 

de detenţie sau de încarcerare (Documente internaţionale privind apărarea Drepturilor 

Omului – A.N.P. Bucureşti, 2003); 

21. Ansamblul de reguli minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei 

pentru minori (Regulile de la Beijing), (Documente internaţionale privind apărarea 

Drepturilor Omului – A.N.P. Bucureşti ,2003); 

22. Convenţia împotriva torturii sau a altor tratamente cu cruzime, inumane sau degradante 

(Documente internaţionale privind apărarea Drepturilor Omului –A.N.P. Bucureşti, 

2003); 

23. Constantin Victor Draghici si colaboratorii- Teorie şi tactică penitenciară, Ed. Sitech, 

Craiova, 2012; 

24. Constantin Victor Draghici si colaboratorii- Escortarea şi regimul persoanelor private de 

libertate, Ed. Sitech, Craiova, 2012; 

25. Gheorghiţă Călinescu şi colaboratorii- „Management penitenciar”, Edit. Tritonic, 

Bucureşti, 2005; 

26. Constantin Victor Draghici si colaboratorii-Traficul şi consumul de droguri în 

penitenciar, Ed. Sitech, Craiova, 2009; 

27. Teorie şi tactic penitenciară – anul III- note de curs- Dr. Lucia Petrescu. 

 

 

Teorie şi Tactică Penitenciară II 

 

TEMATICA 

Organizarea şi executarea serviciului de escortare a persoanelor private de libertate 

1.Recomandări internaţionale privind escortarea persoanelor private de libertate; 

2.Noţiunea de escortare a persoanelor private de libertate; Principii generale 

3.Scop şi organizare. Personalul destinat activităţilor de escortare şi însoţire 

Compunerea escortei; 

4.Condiţiile care stau la baza stabilirii itinerariului de deplasare a escortei; 
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5.Documentele ce se întocmesc în scopul organizării şi funcţionării serviciului de 

escortare a persoanelor private de libertate; Formularul privind istoricul escortării persoanei 

private de libertate. 

6. Moduri de escortare 

     -Escortarea persoanelor private de libertate pe jos; 

     -Escortarea persoanelor private de libertate în mijloace de transport auto; 

     -Escortarea persoanelor private de libertate în nave fluviale; 

     -Escortarea persoanelor private de libertate în aeronave 

7.Cooperarea administraţiei locului de deţinere cu alte instituţii pentru îndeplinirea 

misiunilor de escortare 

Escortarea persoanelor private de libertate la organe judiciare. Escortarea şi paza 

persoanelor private de libertate la spitalele din reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii 

1.Compunerea escortei la organele judiciare; 

2. Pregătirea persoanelor private de libertate ce urmează să fie escortate la organe 

judiciare; 

3. Dotarea camerelor de arest şi amenajarea boxelor de la instanţele de judecată; 

4. Dispozitivul de pază la instanţele de judecată şi organele de cercetare penală; 

6. Paza şi supravegherea persoanelor private de libertate internate în spitalele 

Ministerului Sănătăţii. 

Atribuţiile personalului din serviciul de escortare a persoanelor private de libertate 

1. Atribuţiile generale ale personalului din serviciul de escortare; 

2. Atribuţiile specifice ale personalului din serviciul de escortare; 

3. Interdicţiile personalului din serviciul de escortare 

4. Activitatea şefului de escortă la instanţele de judecată şi organele de urmărire penală; 

5. Primirea şi predarea persoanelor private de libertate de către elementele de escortare; 

6. Activităţi desfăşurate de personalul din serviciul de escortate în situaţia escortării 

persoanelor private de libertate cu grad sporit de risc; 

7.Atribuţiile personalului din serviciul de escortare pe linia prevenirii evenimentelor 

negative. 

Escortarea persoanelor private de libertate în mijloace de transport speciale, în vederea 

transferării de la un loc de deţinere la altul   
1.Recomandări internaţionale privind transferul persoanelor private de libertate; 

2.Transferul persoanelor private de libertate de la un loc de deţinere la altul; 

3.Transferul persoanelor private de libertate din aresturile organelor de poliţie în 

locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; 

4.Atribuţiile personalului de conducere şi de execuţie pentru prevenirea evenimentelor 

negative ce se pot produce pe timpul transportului persoanelor privative de libertate. 

Munca persoanelor private de libertate 

1. Recomandări internaţionale privind munca persoanelor private de libertate; 

2.Reglementări interne privind munca persoanelor privative de libertate; 

3.Munca factor principal în aplicarea principiului individualizării pedepsei; 

4.Selecţionarea şi repartizarea persoanelor private de libertate la muncă; 

5. Munca în regim de prestări servicii 

6. Activităţi cu caracter gospodăresc necesare penitenciarului 

7. Munca deţinuţilor pe bază de voluntariat 

8. Durata muncii. Veniturile şi repartizarea lor 

9. Folosirea la muncă a condamnaţilor în funcţie de regim; 

10.  Evidenţa muncii şi a realizărilor obţinute de persoanele private de libertate. 

Escortarea, paza şi supravegherea persoanelor private de libertate la punctele de lucru. 

1.Condiţii generale privind organizarea şi funcţionarea unui punct de lucru; 
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2.Recunoaşterea punctelor de lucru. Documentele ce se întocmesc cu această ocazie; 

3.Înfiinţarea punctelor de lucru. Documentele ce stau la baza înfiinţării punctelor de 

lucru; 

4.Funcţionarea punctelor de lucru; 

5. Personalul destinat escortării persoanelor private de libertate la punctele de lucru; 

6.Atribuţiile şi interdicţiile personalului destinat escortării persoanelor private de 

libertate la punctele de lucru; 

7. Organizarea şi funcţionarea punctelor de lucru unde persoanele private de libertate 

sunt cazate în exteriorul locului de deţinere; 

Locuri şi momente vulnerabile în activităţile cu persoanele private de libertate în 

interiorul şi exteriorul locului de deţinere 

1.Locuri vulnerabile în activităţile cu persoanele private de libertate în exteriorul locului 

de detenţie; 

2.Momente vulnerabile ce pot să apară pe timpul desfăşurării activităţilor cu persoanele 

private de libertate în exteriorul locului de detenţie; 

3.Măsuri ce trebuie luate pentru prevenirea evenimentelor negative din partea 

persoanelor private de libertate; 

Persoanele private de libertate care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului 

1. Criterii de stabilire a riscului pe care îl prezintă persoana condamnată pentru 

siguranţa penitenciarului 

2. Procedura de evaluare a riscului  

3. Măsuri luate de administraţia locului de deţinere pentru monitorizarea persoanelor 

private de libertate care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului; 

4. Amenajarea şi dotarea camerelor destinate cazării persoanelor private de libertate 

care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului; 

5 Prezentarea persoanelor private de libertate care prezintă risc pentru siguranţa 

penitenciarului la organele judiciare, spitale, policlinici sau alte locuri din exteriorul 

penitenciarului; 

Principiile executării pedepselor privative de libertate 

1.Judecătorul de supraveghere a privării de libertate 

2.Atribuţiile administrative şi administrativ-jurisdicţionale ale judecătorului de 

supraveghere a privării de libertate 

3. Audierile prin videoconferinţă. Procedura audierii prin videoconferinţă 

Profilarea în sistemul penitenciar 

1.Definirea conceptului de profilare 

2.Dispoziţii legale aplicabile în materia profilării 

3.Procesul profilării 

Regimurile de detenţie în sistemul administraţiei penitenciare din România 

1.Dispoziţii generale privind regimurile de executare a pedepselor privative de libertate; 

2. Regimul aplicabil deţinuţilor arestaţi preventiv în altă cauză 

    Regimul de executare provizoriu; 

3.Executarea măsurilor preventive privative de libertate în centrele de arestare 

preventivă şi în secţiile de arestare preventivă din penitenciare; 

4.Conţinutul regimului de maximă siguranţă; 

5.Conţinutul regimului închis; 

6.Conţinutul regimului semideschis; 

7.Conţinutul regimului deschis; 

Executarea măsurilor educative privative de libertate  
1.Organizarea executării măsurii internării într-un centru educativ şi într-un centru de 

detenţie; 
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2. Regimurile de executare a măsurilor educative privative de libertate 

3. Condiţiile internării; 

4. Drepturile şi obligaţiile persoanelor internate; 

Regimul de detenţie aplicat persoanelor private de libertate vulnerabile 

1. Criterii privind vulnerabilitatea deţinuţilor  

2. Procedura de evaluare a vulnerabilităţii 

3. Măsuri de protecţie pentru deţinuţii vulnerabili şi martorii vulnerabili şi ameninţaţi 

4.Regimul aplicat persoanelor private de libertate bolnavi; 

5.Regimul de detenţie ce se aplică condamnaţilor care execută măsura disciplinară cu 

izolarea; Drepturile, obligaţiile şi interdicţiile deţinuţilor aflaţi în executarea sancţiunii 

disciplinare cu izolarea 

6. Regimul de detenţie ce se aplică condamnaţilor aflaţi în refuz de hrană. 

Stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de detenţie pentru persoanele 

private de libertate 

1. Componenţa şi atribuţiile comisiei de individualizare a regimului de executare a 

pedepselor privative de libertate; 

2. Procedura stabilirii regimului de executare a pedepselor privative de libertate; 

3. Procedura schimbării regimului de executare a pedepselor privative de libertate 

4. Individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate. 

Drepturile persoanelor private de libertate I 

Condiţiile de detenţie.  

1. Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate 

2. Libertatea conştiinţei, a opiniilor şi libertatea credinţelor religioase 

3. Dreptul la consultarea documentelor cu caracter personal 

4. Măsuri pentru asigurarea accesului la dispoziţiile legale şi documentele privind 

executarea pedepselor 

5. Asigurarea exercitării dreptului la asistenţă juridică.  

6. Dreptul la comunicări on-line 

7. Dreptul la plimbare zilnică 

8. Dreptul la asistenţă diplomatică 

9. Dreptul la încheierea căsătoriei 

10. Dreptul de a vota 

11. Dreptul la odihnă şi repausul săptămânal 

12. Dreptul la muncă 

13. Dreptul la învăţământ 

14. Dreptul persoanelor private de libertate la hrană; 

15.Cazarea persoanelor condamnate. Dreptul 

Drepturile persoanelor private de libertate II 

1.Dreptul la informaţie a persoanelor private de libertate; 

2.Dreptul la petiţionare a persoanelor private de libertate; 

3.Dreptul la corespondenţă a persoanelor private de libertate; 

4.Măsuri pentru exercitarea dreptului de petiţionare şi a dreptului de corespondenţă; 

5.Dreptul la convorbiri telefonice a persoanelor private de libertate. 

6.Drepturile persoanelor private de libertate de a primi vizite; 

7. Drepturile persoanelor private de libertate de a primi vizite intimă; 

8. Dreptul de a primi, cumpăra şi a deţine bunurii; 

9.Controlul exercitat asupra acordării dreptului de a primi vizite şi bunuri; 

10.Dreptul persoanelor private de libertate de a face cumpărături. 

Asistenţa medicală a persoanelor private de libertate 
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1.Organizarea asistenţei medicale primare şi de specialitate acordată persoanelor private 

de libertate; 

2.Stabilirea stării de sănătate a persoanelor private de libertate la primirea acestora în 

aşezămintele de detenţie; Examenul medical 

3. Dreptul la asistenţă medicală, tratament şi îngrijiri 

4. Asistenţa medicală în cazuri speciale 

5.Noţiuni generale privind afecţiunile medicale simulate şi afecţiunile medicale 

disimulate de către persoanele private de libertate; 

6. Igiena individuală şi igiena colectivă. 

7. Măsuri ocazionate de constatarea urmelor de violenţă 

8. Măsuri în caz de autovătămare corporală 

Libertatea conştiinţei şi libertatea credinţelor religioase în penitenciarele din România    

1. Libertatea conştiinţei şi libertatea credinţelor religioase pentru persoanele private de 

libertate; 

2. Locul şi rolul asistenţei religioase în penitenciarele din România; 

3.Preotul şi activitatea sa element de stabilitate în masa tuturor categoriilor de deţinuţi; 

4.Activitatea religioasă şi personalul de penitenciare. 

Obligaţiile şi interdicţiile persoanelor private de libertate.  

Sancţiunile disciplinare ce se aplică persoanelor private de libertate; 

1.Obligaţiile persoanelor private de libertate; 

2.Interdicţiile persoanelor private de libertate; 

3. Abaterile disciplinare 

4.Natura, conţinutul şi regimul sancţiunilor disciplinare; 

5.Metodologia aplicării sancţiunilor disciplinare pentru persoanele private de libertate; 

Constatarea abaterilor disciplinare, Procedura disciplinară 

Recompensele acordate persoanelor private de libertate 

1. Natura, conţinutul şi regimul recompenselor; 

2. Tipurile recompenselor 

3. Metodologia acordării recompenselor 

Luările de ostateci 

Cauze determinante ale luărilor de ostatici 

Tipuri de victime în cazul luării de ostatici 

Metode şi tehnici de urmat pentru angajatul luat ostatic 

Reguli pentru angajaţii luaţi ostatici, în cazul intervenţiei structurilor specializate 

Măsuri la încetarea intervenţiei- Debriefingul 

 Intervenţia psihologică 

 Simptome ale stresului posttraumatic 

 Analiza incidentelor prin tehnica debriefing-ului 

                    - Caracteristicile Debriefingul           

                    - Etapele sesiunii de debriefing 
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privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele 

judiciare în cursul procesului penal publicată în MO nr.571/18 iulie 2017 

4. Legea Nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 

libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 
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5. Hotărâre nr. 157/2016 din 10 martie 2016 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a 

legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 

dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal emitent: guvernul româniei 

publicată în: monitorul oficial nr. 271 din 11 aprilie 2016 

6. Legea nr. 293/ 2004 privind statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Hotărâre nr. 756 din 12 octombrie 2016 (*actualizată*) pentru organizarea, funcţionarea 

şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Justiţiei(actualizată până la data de 26 noiembrie 2016*) 

8. ORDIN Nr. 4800/C/2018 din 27 noiembrie 2018 pentru aprobarea Regulamentului 

privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor 

9. Ordin ministrului justiţiei nr.1322/C/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică 

şi asistenţă socială din locurile de deţinere aflate în subordinea Adminsitraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor 

10. Codul deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare  

11. Ordin 432/2010 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind evidenţa nominală şi statistică a 

persoanelor private de libertate aflate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor, publicat în Monitorul Oficial, ParteaI nr. 157 din 11.03.2010, intrat în 

vigoare la: 11.03.2010; 

12. Ordinul Ministerului Justiției nr. 2772/C/2017 - aprobarea Normelor minime obligatorii 

privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate 

13. Ordinul Ministerului Justiției nr. 2773/C/2017 - aprobarea Situaţiei centralizate a 

clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie 

14. DECIZIE Nr. 443/2016 din 24 mai 2016 privind aprobarea Procedurii de lucru pentru 

acordarea recompenselor pe baza Sistemului de creditare a participării la activităţi şi 

programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, activităţi lucrative, 

precum şi la prevenirea situaţiilor de risc 

15. Manual privind structurile asociate pentru măsurile de securitate specială, constrângere şi 

control precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare  

16. Manualul de proceduri al sistemului penitenciar; 

17. Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor (ONU), (Documente 

internaţionale privind apărarea Drepturilor Omului – A.N.P. Bucureşti, 2003); 

18. Regulile europene pentru penitenciare (Documente internaţionale privind apărarea 

Drepturilor Omului – A.N.P. Bucureşti ianuarie 2006); 

19. Recomandarea Comitetului de miniştri ai statelor membre, referitoare la Regulile 

penitenciare europene – REC – (2006)2; 

20. Ansamblul de principii pentru protejarea tuturor persoanelor supuse unei forme oarecare 

de detenţie sau de încarcerare (Documente internaţionale privind apărarea Drepturilor 

Omului – A.N.P. Bucureşti, 2003); 

21. Ansamblul de reguli minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei 

pentru minori (Regulile de la Beijing), (Documente internaţionale privind apărarea 

Drepturilor Omului – A.N.P. Bucureşti ,2003); 

22. Convenţia împotriva torturii sau a altor tratamente cu cruzime, inumane sau degradante 

(Documente internaţionale privind apărarea Drepturilor Omului –A.N.P. Bucureşti, 

2003); 

23. Constantin Victor Draghici si colaboratorii- Teorie şi tactică penitenciară, Ed. Sitech, 

Craiova, 2012; 
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http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/108211
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24. Constantin Victor Draghici si colaboratorii- Escortarea şi regimul persoanelor private de 

libertate, Ed. Sitech, Craiova, 2012; 

25. Gheorghiţă Călinescu şi colaboratorii- „Management penitenciar”, Edit. Tritonic, 

Bucureşti, 2005; 

26. Constantin Victor Draghici si colaboratorii-Traficul şi consumul de droguri în 

penitenciar, Ed. Sitech, Craiova, 2009; 

27. Teorie şi tactic penitenciară – anul III- note de curs- Dr. Lucia Petrescu. 

 

Teorie şi Tactică Penitenciară III 

 

TEMATICA 

Educaţia. Consideraţii generale 

1. Definirea educaţiei. Educabilitatea 

2. Rolul şi funcţiile educaţiei 

3. Formele educaţiei. 

4. Educaţia în penitenciar 

Penitenciarul – instituţie penală şi educaţională: 

1. Funcţiile instituţiei penitenciare; 

2. Particularităţi ale tipurilor de unităţi de detenţie şi cadrul de reglementare a 

activităţilor de reintegrare socială; 

3. Personalul de reintegrare socială din unităţile de detenţie - categorii, atribuţii, surse de 

stres. 

Individualizarea măsurilor privative de libertate: 

1.Evaluarea nevoilor de intervenţie ale persoanelor private de libertate. Instrumente de 

evaluare: 

a. educaţională (iniţială, periodică, finală); 

b. psihologică (iniţială, periodică, finală); 

c. socială (iniţială, periodică, finală). 

2. Planificare a traseului execuţional penal. 

Demersuri corespunzătoare domeniului educaţional (I): 

1. Cadrul de reglementare a activităţilor de reintegrare socială în sistemul penitenciar. 

2. Activităţile şi programele educaţionale – caracteristici generale. 

3. Instruirea şcolară a deţinuţilor. 

4. Formarea profesională în unităţile de deţinere. 

Demersuri corespunzătoare domeniului educaţional (II): 

1. Oferta de activităţi şi programe educaţionale.  

2. Elaborarea unui program educaţional/proiect de activitate educaţională. 

3. Consilierea educaţională. 

Demersuri specifice domeniului asistenţei psihologice  

1. Programele de asistenţă psihologică specifică. 

2. Programele de asistenţă psihologică generală. 

3. Consilierea psihologică. 

Demersuri specifice domeniului asistenţei sociale: 

1. Programele de asistenţă socială. 

2. Consilierea pe probleme sociale. 

3. Demersuri de mediere socială. 

Instrumente-standard de evaluare a activităţilor desfăşurate de deţinuţi. Sistemul de 

creditare a participării deţinuţilor la activităţi. 

Pregătirea pentru liberare. Rolul asistentului social în etapa premergătoare liberării 

condamnatului: 
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1. Evaluarea finală în vederea analizei persoanei private de libertate în cadrul comisiei 

de propuneri pentru liberare condiţionată. 

2. Programul de pregatire pentru liberare condiţiontă (PROLIB/RRR). 

3. Pregătirea pentru liberare a deţinuţilor vulnerabili. 

4. Premise pentru acordarea asistentei postpenale. Medierea legaturii condamnatului cu 

familia si comunitatea din care provine 

Statutul educatorului în penitenciar. 

1. Etică şi deontologie profesională. 

2. Modele de conduită în mediul de detenţie. 

Colaborarea cu comunitatea. 

1. Încheierea protocoalelor de colaborare. 

2. Managementul voluntariatului. 

Metode şi tehnici de introducere a drogurilor şi substanţelor interzise în locurile de 

deţinere şi centrele de reeducare 

Măsuri privind siguranţa deţinerii şi aplicarea regimului legal de deţinere învederea 

combaterii consumului de droguri în penitenciare 

Procedura de primire a deţinuţilor consumatori de droguri 

Măsuri de aplicare a tratamentului medical deţinuţilor consumatori de droguri 

Organizarea activităţii de asigurare a legalităţii deţinerii în unităţile subordonate 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  

1.Sistemul de evidenţa nominală şi statistică. 

2. Prezentarea aplicaţiei de evidenţă informatizată de gestiune a datelor despre 

persoanele private de libertate. 

Primirea persoanelor private de libertate în unităţile subordonate Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor, de la organele de poliţie. 

1. Operarea în documente şi aplicaţia informatizată.    

2.Comunicarea încarcerării instituţiilor interesate 

3.Punerea în executare a hotărârilor. Calculul pedepselor şi al fracţiunilor de executat în 

vederea acordării liberării condiţionate.   

4.Operarea în documente şi aplicaţia informatizată.    

5.Comunicarea încarcerării instituţiilor interesate 

Operarea modificărilor în situaţia juridică.  

1.Operarea în documente şi aplicaţia informatizată.    

2.Informarea structurilor din unitate şi a instituţiilor interesate despre modificările 

intervenite. 

Transferarea persoanelor private de libertate (propuneri, motive, avizare, aprobare, 

documente, activităţi specifice la nivelul locurilor de deţinere la transferare şi primire 

prin transfer). 

1.Monitorizarea situaţiei arestaţilor preventiv.  

2.Activităţi determinate de prezentarea în faţa organelor judiciare.         

3.Operarea în documente şi aplicaţia informatizată.    

4.Informarea structurilor din unitate şi a instituţiilor interesate despre modificările 

intervenite. 

5.Activităţi determinate de comunicarea actelor procedurale persoanelor private de 

libertate. 

Stabilirea şi schimbarea regimului de executare. 

1.Operarea în documente şi aplicaţia informatizată.  

2.Proceduri şi elaborare documente specifice.   

3.Punerea în libertate a persoanelor private de libertate(la termen, condiţionat, prin 

întreruperea executării pedepsei, la adresă, etc.) .          
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4.Operarea în documente şi aplicaţia informatizată.    

5.Comunicarea liberării instituţiilor interesate. 

Aplicarea instituţiei liberării condiţionate. 

1.Operarea în documente şi aplicaţia informatizată.  

2.Proceduri şi elaborare documente specifice.   
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privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele 

judiciare în cursul procesului penal publicată în MO nr.571/18 iulie 2017 

4. Legea Nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 

libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 

5. Hotărâre nr. 157/2016 din 10 martie 2016 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a 

legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 

dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal emitent: guvernul româniei 

publicată în: monitorul oficial nr. 271 din 11 aprilie 2016 

6. Legea nr. 293/ 2004 privind statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Hotărâre nr. 756 din 12 octombrie 2016 (*actualizată*) pentru organizarea, funcţionarea 

şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Justiţiei(actualizată până la data de 26 noiembrie 2016*) 

8. ORDIN Nr. 4800/C/2018 din 27 noiembrie 2018 pentru aprobarea Regulamentului 

privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor 

9. Ordin ministrului justiţiei nr.1322/C/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică 

şi asistenţă socială din locurile de deţinere aflate în subordinea Adminsitraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor 

10. Codul deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare  

11. Ordin 432/2010 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind evidenţa nominală şi statistică a 

persoanelor private de libertate aflate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor, publicat în Monitorul Oficial, ParteaI nr. 157 din 11.03.2010, intrat în 

vigoare la: 11.03.2010; 

12. Ordinul Ministerului Justiției nr. 2772/C/2017 - aprobarea Normelor minime obligatorii 

privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate 

13. Ordinul Ministerului Justiției nr. 2773/C/2017 - aprobarea Situaţiei centralizate a 

clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie 

14. DECIZIE Nr. 443/2016 din 24 mai 2016 privind aprobarea Procedurii de lucru pentru 

acordarea recompenselor pe baza Sistemului de creditare a participării la activităţi şi 

programe educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, activităţi lucrative, 

precum şi la prevenirea situaţiilor de risc 

15. Manual privind structurile asociate pentru măsurile de securitate specială, constrângere şi 

control precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare  

16. Manualul de proceduri al sistemului penitenciar; 

17. Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor (ONU), (Documente 

internaţionale privind apărarea Drepturilor Omului – A.N.P. Bucureşti, 2003); 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/108211
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/108211


Page 69 of 120 

 

 

 

 

18. Regulile europene pentru penitenciare (Documente internaţionale privind apărarea 

Drepturilor Omului – A.N.P. Bucureşti ianuarie 2006); 

19. Recomandarea Comitetului de miniştri ai statelor membre, referitoare la Regulile 

penitenciare europene – REC – (2006)2; 

20. Ansamblul de principii pentru protejarea tuturor persoanelor supuse unei forme oarecare 

de detenţie sau de încarcerare (Documente internaţionale privind apărarea Drepturilor 

Omului – A.N.P. Bucureşti, 2003); 

21. Ansamblul de reguli minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei 

pentru minori (Regulile de la Beijing), (Documente internaţionale privind apărarea 

Drepturilor Omului – A.N.P. Bucureşti ,2003); 

22. Convenţia împotriva torturii sau a altor tratamente cu cruzime, inumane sau degradante 

(Documente internaţionale privind apărarea Drepturilor Omului –A.N.P. Bucureşti, 

2003); 

23. Constantin Victor Draghici si colaboratorii- Teorie şi tactică penitenciară, Ed. Sitech, 

Craiova, 2012; 

24. Constantin Victor Draghici si colaboratorii- Escortarea şi regimul persoanelor private de 

libertate, Ed. Sitech, Craiova, 2012; 

25. Gheorghiţă Călinescu şi colaboratorii- „Management penitenciar”, Edit. Tritonic, 

Bucureşti, 2005; 

26. Constantin Victor Draghici si colaboratorii-Traficul şi consumul de droguri în 

penitenciar, Ed. Sitech, Craiova, 2009; 

27. Teorie şi tactic penitenciară – anul III- note de curs- Dr. Lucia Petrescu. 

 

 

III. MANAGEMENT PENITENCIAR 

 

TEMATICA 

1. Management. Considerații generale.  Principiile, funcțiile și componentele procesului 

managerial.  

2. Criterii de evaluare a unui management performant 

3. Elementele de bază ale procesului de conducere a unui penitenciar.  

4. Activitatea conducătorului acestuia.  

5. Ierarhia managerială într-un penitenciar și tipuri de manageri 

6. Coordonate ale managementului 

7. Managementul resurselor umane în unitățile de penitenciare. Cunoașterea și 

evaluarea personalului 

8. Procesul de evaluare a performanțelor 

9. Componentele procesului managerial 

10. Managementul penitenciarului ca serviciu public                                                                                              

11. Criteriile de evaluare ale activităților managerial. Mediul fizic; Decență și umanism; 

Bună comunicare; Modul de tratare a vizitatorilor; Reacția în condiții de stres. 

12. Importanța cunoașterii managementului; 

13. Conceptul de proces managerial; Principiile de bază ale managementului; 

Enumerarea funcțiilor managementului; Componentele procesului managerial. 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Legea nr. 293/2004 privind statutul funcționarilor publici din Administrația 

Națională a Penitenciarelor cu modificările și completările ulterioare; 

2. Hotărâre nr. 756 din 12 octombrie 2016 (*actualizată*) pentru organizarea, 

funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru 
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modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Justiției (*actualizată*); 

3. Gheorghiță Călinescu și colaboratorii, „Management penitenciar”, Edit. Tritonic, 

București, 2005. 
 

IV. TACTICĂ CRIMINALISTICĂ 

 

TEMATICA 

1. Tactica efectuării cercetării la faţa locului. 

2. Audierea persoanelor în cadrul anchetei penale. 

3. Tactica efectuării percheziţiei.  

4. Tactica efectuării confruntării. 

5. Tactica efectuării reconstituirii. 

6. Tactica identificării de persoane şi obiecte. 

 

BIBLIOGRAFIE  

1. Constituţia României; 

2. Codul de procedură penală al României. 

3. Marin Ruiu, Criminalistica – Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 

2017. 

4. Emilian Stancu - Tratat de criminalistică, ediţia a VI-a, Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2016. 

 

 

 

 

V. METODOLOGIE CRIMINALISTICĂ 

 

TEMATICA 

1. Metodologia investigării criminalistice a infracţiunii de omor. 

2. Metodologia investigării criminalistice a infracţiunii de furt. 

3. Metodologia investigării criminalsitice a infracţiunii de tâlhărie. 

 

BIBLIOGRAFIE  

1. Constituţia României 

2. Codul penal al României. 

3. Codul de procedură penală al României. 

4. Emilian Stancu – Tratat de criminalistică, Ediția a VI-a, Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2015. 

5. Marin Ruiu – Metodologie Criminalistică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013. 

6. Marin Ruiu – Metodologie Criminalistică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014. 
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Anexa nr. 10 

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ  

PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ 

- SESIUNEA IULIE 2019 – 

PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE 

 „ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ”  

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ  

SERIA 2016 – 2019 

 

EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE 

- POLIȚIE DE FRONTIERĂ - 

 

I. DREPT PENAL.PARTEA GENERALĂ 

II. DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ 

III. DREPT PROCESUAL PENAL 

IV. MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL 

V. TACTICA POLIŢIEI DE FRONTIERĂ – SUPRAVEGHEREA LA 

FRONTIERĂ 

VI. TACTICA POLIŢIEI DE FRONTIERĂ – CONTROLUL LA FRONTIERĂ 

VII. INVESTIGAREA CRIMINALITĂŢII TRANSFRONTALIERE 

VIII. LEGISLAŢIE SCHENGEN 

 

EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE 

- IMIGRĂRI - 

 

I. DREPT PENAL.PARTEA GENERALĂ 

II. DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ 

III. DREPT PROCESUAL PENAL 

IV. MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL 

V. LEGISLAȚIE ȘI PROCEDURI PRIVIND MIGRAȚIA (I) 

VI. LEGISLAȚIE ȘI PROCEDURI DE AZIL ȘI INTEGRARE (I) 

VII. LEGISLAȚIE ȘI PROCEDURI PRIVIND MIGRAȚIA (II) 

VIII. LEGISLAȚIE ȘI PROCEDURI DE AZIL ȘI INTEGRARE (II) 

 

 

INSTITUŢII DE DREPT PENAL ŞI DREPT PROCESUAL PENAL 

(20 întrebări) 

(Disciplină comună pentru specializările Poliție de frontieră și Imigrări) 

 

   TEMATICĂ: 

I. DREPT PENAL – PARTEA GENERALĂ (6 întrebări) 

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: 
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        - noţiune 

   - obiectul infracţiunii 

   - subiecţii infracţiunii 

   - latura obiectivă 

   - latura subiectivă 

   - formele vinovăţiei 

4. Formele infracţiunii 

a) Actele de pregătire 

b) Tentativa 

c) Cauze generale de nepedepsire a tentativei: 

- desistarea 

- împiedicarea producerii rezultatului 

5. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni 

a) Unitatea de infracţiuni 

-  unitatea naturală; infracţiunea simplă, infracţiunea continuă, infracţiunea deviată 

- unitatea legală; infracţiunea continuată, infracţiunea complexă, infracţiunea de 

obicei, infracţiunea progresivă 

b) Pluralitatea de infracţiuni 

- concursul de infracţiuni 

- recidiva 

6. Participaţia penală 

a) Autoratul şi coautoratul 

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 (7 întrebări) 

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 
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- 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 

- 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  
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- 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 

- Traficul de influenţă 

- Cumpărarea de influenţă 

2. Infracţiuni de serviciu  

- Delapidarea  

- Purtarea abuzivă 

- Abuzul în serviciu 

- Neglijenţa în serviciu  

VI. Infracţiuni de fals. Falsuri în înscrisuri 

- Falsul material în înscrisuri oficiale 

- Falsul intelectual  

- Falsul în înscrisuri sub semnătură privată 

- Uzul de fals 

- Falsificarea unei înregistrări tehnice 

- Falsul informatic 

- Falsul în declaraţii 

- Falsul privind identitatea 

 

III. DREPT PROCESUAL PENAL (7 întrebări) 
1. 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 
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- 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 

d) Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei 

e) Reluarea urmăririi penale 

f) Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Codul penal adoptat în 2009 (Legea nr.286/2009), publicat în M.Of. nr.510/24 iulie 2009, 

cu modificările şi completările ulterioare 

2. 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 

3. A. Barbu, Drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, București, 2016. 

4. M. Gorunescu, I. A. Barbu, M. Rotaru, Drept penal. Partea generală, conform noului 

cod penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014. 

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

Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015 

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

Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016 

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

Hamangiu, Bucureşti, 2015 

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

2014. 

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

(Disciplină comună pentru specializările Poliție de frontieră și Imigrări) 

(10 întrebări) 

 

 

TEMATICĂ: 

1. Clarificări conceptuale privind managementul: principiile managementului, structura 

managementului și procesul managerial 

2. Motivarea personalului și actul decizional în management 

3. Metode şi tehnici utilizate în cadrul managementului 

4. Controlul /evaluarea activităţilor operative 

5. Stilurile de conducere 

6. Dezvoltarea resurselor umane 

7. Evaluarea personalului 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Hotărârea nr. 445 din 9 mai 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a 

României; 

2. Ordonanţa de Urgenţă nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României; 

3. Ordonanţă de Urgenţă nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea și funcţionarea 

Poliţiei de Frontieră Române; 

4. Sergiu Adrian VASILE, Extrase de curs Management organizațional, Academia de 

Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, 2018; 

5. Concepția Inspectorului General al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră 

Române privind controlul la frontierele României nr 239393/01.04.2015. 

 

 

EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE  

- POLIȚIE DE FRONTIERĂ - 

 

V. TACTICA POLIŢIEI DE FRONTIERĂ – SUPRAVEGHEREA LA 

FRONTIERĂ 

(15 întrebări) 

 

       TEMATICĂ: 

1. Măsurile poliţieneşti aplicate de poliţiştii de frontieră în timpul misiunilor de   

supraveghere a frontierei. 

2. Posturile şi patrulele poliţiei de frontieră destinate supravegherii frontierei. 

 

    BIBLIOGRAFIE: 

1. OUG 104/2001; 

2. Popescu Cristian şi colectiv – Ghid practic pentru poliţiştii de frontieră, 2008; 

3. Colectiv - Tactica Poliţiei de Frontieră – Supravegherea frontierei, Ed. MAI, 2004; 

4. Note de curs - Tactica Poliţiei de Frontieră. 
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VI. TACTICA POLIŢIEI DE FRONTIERĂ – CONTROLUL LA FRONTIERĂ 

(15 întrebări) 

 

TEMATICĂ: 

1. Elemente de securitate în documentele de călătorie 

2. Utilizarea bazelor de date și a echipamentului de serviciu in contextul activtatilor de 

supraveghere și control desfășurate în punctele de trecere a frontierei 

3. Condițiile de trecere a frontierei României pentru persoane, bunuri și mijloace 

transport 

4. Portretul vorbit 

5. Evaluarea comportamentală în contextul activtatilor de supraveghere și control 

desfășurate în punctele de trecere a frontierei 

6. Specificul activităților desfășurate în punctele de trecere aeriene, rutiere, feroviare și 

navale 

7. Contravenții în PTF 

8. Proceduri Frontex 

 

 

    BIBLIOGRAFIE: 

A. Legislație comunitară relevantă: 

1. Regulamentul (UE) 399/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 

cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul 

Frontierelor Schengen); 
2. Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 

privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii 

Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 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 

3. Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei 

țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a 

listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, cu modificările 

ulterioare; 

4. Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind 

standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și 

în documente de călătorie emise de statele membre; 

5. Regulamentul nr. 444/2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2252/2004 al 

Consiliului privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice 

integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre; 

6. Regulamentul (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a 

criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei 

cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări 

terţe. (Dublin II); 

7. Directiva 82/2004/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind obligația operatorilor 

de transport de a comunica datele privind pasagerii; 

8. Decizia nr. 374/2008 de modificare a părţii I din anexa 3 la Instrucţiunile consulare 

comune privind resortisanţii ţărilor terţe care au obligaţia de a deţine viză de tranzit 

aeroportuar; 
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B. Legislație națională relevantă: 

1. Ordonanţă de urgenţă nr. 194 din 12 decembrie 2002 (**republicată**) 

(*actualizată*) privind regimul străinilor în România; 

2. Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români 

în străinătate (*actualizată*); 

3. Hotărârea nr. 94 din 26 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 

străinătate; 

4. Ordonanţă de urgenţă nr. 102 din 14 iulie 2005 (**republicată**) (*actualizată*) 

privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii 

Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene; 

5. Ordinul nr. 1.124 din 20 iulie 2015 privind lista documentelor de trecere a frontierei 

de stat acceptate de statul român; 

6. Ordonanţă nr. 34 din 26 iulie 2006 privind obligaţia transportatorilor aerieni de a 

comunica date despre pasageri; 

7. Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de 

încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice*); 

8. Ordonanţă nr. 2 din 12 iulie 2001 (*actualizată*) privind regimul juridic al 

contravenţiilor; 

 

C. Note de curs: 

1. Tactica Poliţiei de Frontieră – Controlul la frontieră. 

 

 

VII. INVESTIGAREA CRIMINALITĂŢII TRANSFRONTALIERE 

(15 întrebări) 

 

TEMATICĂ: 

1. Criminalitatea transfrontalieră organizată 

- Contrabanda 

2. Activități informative asociate culegerii datelor din surse publice 

3.Migrația ilegală organizată și traficul de persoane 

 - Migrația ilegală: Activități informative desfășurate pentru culegerea de date și 

informații în scopul prevenirii și combaterii migrației ilegale. 

  -Traficul de persoane: Culegerea de date și informații de la surse umane (Hummint) 

și surse deschise (OSINT) în scopul prevenirii și combaterii traficului de persoane. 

- Investigarea infracțiunilor de trafic de migranți și trafic de  ființe umane. 

4. Traficul internațional cu auto furate 

- Elemente de identificare pentru autocamioane și vehicule grele 

- Verificări prin puncte și centre de contact 

 - Cooperarea cu instituții naționale și europene pentru combaterea traficului de 

autovehicule furate. 

5. Analiza de risc 

- Analiza de risc, instrument pentru managementul la frontieră (Riscul – definiție, 

concept, identificare, analizare, combatere / Vulnerabilitate, amenințare și impact / 

Prognoza) 
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   BIBLIOGRAFIE: 

A. Legislație națională: 

1. Ordonanţa de urgenţă nr. 104 din 27 iunie 2001 (*actualizată*) privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române; 

2. Ordonanţă de urgenţă nr. 194 din 12 decembrie 2002 (**republicată**) 

(*actualizată*) privind regimul străinilor în România; 

3. Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români 

în străinătate (*actualizată*); 

4. Hotărârea nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor; 

5. Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002, privind protecţia informaţiilor clasificate, 

publicată în M.O. partea I, nr. 248 din 12 aprilie 2002; 

6. Hotărârea Guvernului României nr. 585 din 13 iunie 2002, pentru aprobarea 

Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, publicată în M.O. 

partea I, nr. 485 din 5 iulie 2002; 

7. Hotărârea Guvernului României nr. 781 din 25 iulie 2002, privind protecţia 

informaţiilor secrete de serviciu, publicată în M.O. partea I nr. 575 din 5 august 2002; 

8. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 811 din 23.09.2005 privind 

efectuarea controalelor, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege 

în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate în Ministerul Administraţiei şi Internelor; 

9. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 810 din 23.09.2005 pentru 

aprobarea normelor de aplicare a standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate 

în sistemele informatice şi de comunicaţii – INFOSEC, în instituţiile Ministerului 

Administraţiei şi Internelor. 

10. Activititati de culegere a informatiilor asociate surselor publice – Bogdan 

Catalineanu 

 

B.Legislație Europeană 

1. Regulamentul (UE) 399/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 

martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către 

persoane (Codul Frontierelor Schengen);  

2. 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. 

3. CIRAM – Common Integrated Risk Analysis Model – Modelul Comun al Analizei 

de Risc Integrate. 

 

C. Concepția Inspectorului General al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră 

Române privind controlul la frontierele României nr. 239393/01.04.2015 
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VIII. LEGISLAŢIE SCHENGEN 

(15 întrebări) 

 

TEMATICĂ: 

1. Dreptul la liberă circulaţie în Uniunea Europeană – legislație, libera circulație a 

persoanelor, bunurilor, serviciilor și capitalurilor 

2. Spaţiul Schengen şi controlul frontierelor externe – acquis-ul Schengen, măsuri 

adoptate de statele mebre, măsuri compensatorii, domeniile Schengen, trecerea 

frontierelor 

3. Cooperarea poliţienească transfrontalieră în context Schengen –legislație, autorități, 

Convenția de Aplicare a Acordului Schegen, tipuri de cooperări 

4. Sistemul Informatic Schengen (SIS) şi protecţia datelor în SIS  

5. CCPI - Biroul SIRENE – legislație, atribuții, organizare, cooperare, categorii de 

semnalări, acțiuni de urmat, protecția datelor 

6. Agenția Europeană Frontex – atribuții, misiuni, profile, gestionarea integrată a 

frontierelor, operațiuni comune 

 

     BIBLIOGRAFIE: 

A. Legislație europeană: 

1. Acordul din 14 iunie 1985 între guvernele statelor uniunii economice Benelux, al 

Republicii Federale Germania şi al Republicii Franceze privind eliminarea graduală a 

controalelor la frontierele comune, încheiat la Schengen, la 14 iunie 1985; 

2. Convenţia de Aplicare a Acordului din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor din 

Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind 

eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune – Convenţia Schengen (CAAS); 

3. Regulamentul nr.399/2016 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de 

trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), 

4. Decizia nr.533/2007/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înființarea, 

funcționarea şi utilizarea Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS 2) 

5. Regulamentul (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 

decembrie 2006 privind accesul la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS 

2) al serviciilor competente, din statele membre, pentru eliberarea certificatelor de 

înmatriculare a vehiculelor 

6. Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 

decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații 

Schengen din a doua generație. 

7. Directiva Parlamentului şi Consiliului European nr.38/2004/EC din data de 29 

Aprilie 2004 cu privire la dreptul cetăţenilor Uniunii şi al membrilor lor de familie de a 

circula şi domicilia liber pe teritoriul Statelor Membre; 

8. 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. 

9. Regulamentul (UE) nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

B. Legislație națională: 
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1. OUG nr.103/2006, republicată (M. Of, Partea I, nr.150 din 28.02.2014) privind unele 

măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale, modificată şi completată 

prin: Legea nr. 201/2010 publicată în M. Of, Partea I, nr.718 din 28.10.2010; 

2. Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, 

modificată şi completată; 

 

C. Cursuri universitare: 

1. Gabriel PEREŞ, Legislaţie Schengen - curs universitar, Ed. SITECH, Craiova, 2016; 

2. Gabriel PEREŞ, Politici şi Strategii în domeniul Schengen, Ed. SITECH, Craiova, 

2013. 

 

 

 

EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE  

- IMIGRĂRI - 

 

V. LEGISLAȚIE ȘI PROCEDURI DE AZIL ȘI INTEGRARE (I) 

(15 întrebări) 

 

TEMATICĂ: 

1. Cadrul legislativ european și național în domeniul imigraţiei – asistenţa şi integrarea 

imigranţilor 

2. Principiile generale în asistenţa imigranţilor și Planul de Acţiune privind integrarea 

imigranţilor 

3. Mecanismul interinstituţional de implementare a procesului de integrare 

4. Noţiuni generale despre procedura de determinare a statului membru responsabil 

5. Criteriile de determinare a statului membru responsabil, persoane aflate în îngrijire şi 

clauze discreţionare, obligaţiile statului membru responsabil 

6. Mecanismele de determinare a statului membru responsabil şi schimbul de informaţii 

în cadrul procedurii de determinare a statului membru responsabil 

7. Convenţia din 1951 privind statutul refugiaţilor şi Protocolul acesteia din 1967 

8. Primirea şi înregistrarea cererilor de azil 

9. Intervievarea solicitanţilor de azil 

10. Analizarea/soluţionarea cererilor de protecţie internaţională în etapa administrativă şi 

judiciară 

11. Informaţii din ţara de origine. Domeniu de aplicare, standarde şi utilitate 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Convenţia din 1951 privind statutul refugiaţilor, Geneva 

2. Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 

2011 privind standardele referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 

resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecţie 

internaţională, la un statut uniform pentru refugiaţi sau pentru persoanele eligibile 

pentru obţinerea de protecţie subsidiară şi la conţinutul protecţiei acordate; (Cap. 

VII) 

3. Hotărârea Guvernului nr. 1251 din 13 septembrie 2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare aLegii nr. 122/2006 privind azilul în România, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; (Cap. III, Cap. VI, Cap.VII) 

http://www.just.ro/Portals/0/CooperareJudiciara/GhidCooperare%20Penal/6%20sub%20-link%20-%20prezentare%20L%20302%202004.doc
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4. Legea nr. 122/2006 privind azilul în România (publicată în M.O. nr. 

428/18.05.2006), cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul II și Capitolul 

V; 

5. Ordonanţa Guvernului nr. 44 din 29 ianuarie 2004 privind integrarea socială a 

străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, 

precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic 

European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; (Cap. II, Cap. III, 

Cap. IV, Cap.V) 

6. Protocolul din 1967 privind statutul refugiaţilor, New York 

7. Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de 

stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil 

de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre 

statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (Cap I, 

Cap II, Cap III, Cap. IV, Cap V, Cap. VI Secţiunile I-IV, Cap. VII - Art.34) 

8. Suportul de curs Activităţi specifice în domeniul Protecţiei Internaţionale– Cap. I și 

Cap. III 

 

 

VI.  LEGISLAȚIE ȘI PROCEDURI DE AZIL ȘI INTEGRARE (II) 

(15 întrebări) 

 

TEMATICĂ: 

1. Derularea programului de integrare destinat persoanelor cu o formă de protecție și 

persoanelor cu o formă de ședere în România 

2. Relocarea refugiaților în România 

3. Gestionarea FAMI și rolul societății civile în procesul de integrare al străinilor 

4. Transferurile în cadrul procedurii de determinare a statului membru responsabil şi 

utilizarea detenţiei în scopul transferului 

5. Sistemul de date EURODAC – dispoziţii generale, colectarea, transmiterea şi 

compararea amprentelor digitale, înregistrarea, stocarea, marcarea, ştergerea, 

prelucrarea şi protecţia datelor, responsabilitatea 

6. Forme de protecţie. Criterii pentru recunoașterea statutului de refugiat și acordarea 

protecției subsidiare 

7. Aplicarea măsurilor restrictive în cazul solicitanților de azil – criterii de aplicare și 

tipuri de măsuri restrictive prevăzute de legislația națională 

8. Intervievarea solicitanților de azil - tehnici de interviu, planul de interviu, modelul de 

interviu, aspecte specifice intervievării solicitanților de azil cu nevoi speciale 

9. Soluționarea cererilor de azil (I) – cauze de includere, soluţionarea cererilor de 

protecţie internatională în procedură ordinară, procedură accelerată și la frontieră 

10. Soluționarea cererilor de azil (II) – cauze de excludere și de încetare a unei forme de 

protecție, procedura de soluționare a cererilor de acordarea accesului la o nouă 

procedură 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. H.G. nr. 1251/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

122/2006 privind azilul în România (publicată în M.O. nr. 805/25.09.2006), cu 

modificările şi completările ulterioare – Cap. III și Cap. IV; 

2. Hotărâre nr. 1.596 din 4 decembrie 2008 privind relocarea refugiaţilor în România 
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3. Legea nr. 122/2006 privind azilul în România (publicată în M.O. nr. 

428/18.05.2006), cu modificările şi completările ulterioare – Cap. III, Cap. IV, Cap. 

V și Cap. VI; 

4. Ordonanţa Guvernului nr. 44 din 29 ianuarie 2004 privind integrarea socială a 

străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, 

precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic 

European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; (Cap. II, Cap.III, 

Cap.IV, Cap.V) 

5. Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 

iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor 

digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire 

a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de 

examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele 

membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid și privind 

cererile autorităților de aplicare a legii din statele membre și a Europol de comparare 

a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii și de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenției europene pentru 

gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de 

libertate, securitate și justiție (reformare) (Cap I - V, Cap VII Art. 23 - 28) 

6. Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de 

stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil 

de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre 

statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (Cap. 

VI Secţiunile V-VI) 

7. Suportul de curs Activități specifice în domeniul Protecției Internaționale (Cap.I și 

Cap. III) 

 

VII. LEGISLAŢIE ŞI PROCEDURI PRIVIND MIGRAŢIA (I) 

(15 întrebări) 

 

TEMATICĂ: 

1. Dispoziţii generale. (Cap.I) 

2. Dispoziţii generale privind intrarea, şederea şi ieşirea străinilor. (Cap.II) 

3. Regimul acordării vizelor. (Cap.III) 

4. Prelungirea dreptului de ședere temporară. Acordarea dreptului de ședere pe 

termenlung.(Cap.IV) 

5. Regimul șederii ilegale.(Cap.V) 

6. Documente care se eliberează străinilor . (Cap.VI) 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. OUG nr 194/2002 privind regimul străinilor în Româna, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

TEMATICĂ: 

1. Domeniul de aplicare şi definiţii. (Cap.I) 

2. Încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României. (Cap.II) 

3. Detaşarea străinilor pe teritoriul României (Cap.III) 

4. Dispoziţii comune (Cap.IV) 

5. Contravenţii şi sancţiuni (Cap.V) 
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BIBLIOGRAFIE: 

1. O.G. nr 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul 

României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul 

străinilor în România 

 

TEMATICĂ: 

1. Dispoziţii generale.(Cap.I) 

2. Intrarea, rezidenţa şi ieşirea pe/de pe teritoriul României a cetăţenilor Uniunii 

Europen, precum şi a membrilor familiilor lor (Cap.II) 

3. Condițiile exercitării dreptului de rezidență pe teritoriul României de către cetățenii 

Uniunii Europene, precum și de membrii lor de familie. (Cap.III) 

4. Restrângerea dreptului la liberă circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor Uniunii 

Europene şi a membrilor familiilor lor (Cap.IV) 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. OUG nr 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor 

statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor 

Confederației Elvețiene, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

VIII. LEGISLAŢIE ŞI PROCEDURI PRIVIND MIGRAŢIA (II) 

(15 întrebări) 

 

 

TEMATICĂ: 

1. Dispoziţii generale. (Cap.I) 

2. Dispoziţii generale privind intrarea, şederea şi ieşirea străinilor. (Cap.II) 

3. Regimul acordării vizelor. (Cap.III) 

4. Prelungirea dreptului de ședere temporară. Acordarea dreptului de ședere pe termen 

lung.(Cap.IV) 

5. Regimul șederii ilegale.(Cap.V) 

6. Documente care se eliberează străinilor . (Cap.VI) 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. OUG nr 194/2002 privind regimul străinilor în Româna, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

 

TEMATICĂ: 

1. Domeniul de aplicare şi definiţii. (Cap.I) 

2. Încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României. (Cap.II) 

3. Detaşarea străinilor pe teritoriul României (Cap.III) 

4. Dispoziţii comune (Cap.IV) 

5. Contravenţii şi sancţiuni (Cap.V) 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. O.G. nr 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul 

României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul 

străinilor în România 
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TEMATICĂ: 

1. Dispoziţii generale.(Cap.I) 

2. Intrarea, rezidenţa şi ieşirea pe/de pe teritoriul României a cetăţenilor Uniunii 

Europen, precum şi a membrilor familiilor lor (Cap.II) 

3. Condițiile exercitării dreptului de rezidență pe teritoriul României de către cetățenii 

Uniunii Europene, precum și de membrii lor de familie. (Cap.III) 

4. Restrângerea dreptului la liberă circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor Uniunii 

Europene şi a membrilor familiilor lor (Cap.IV) 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. OUG nr 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor 

statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor 

Confederației Elvețiene, cu modificările și completările ulterioare 
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Anexa nr. 11 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ PENTRU EXAMENUL DE 

LICENȚĂ 

- SESIUNEA IULIE 2019 - 

PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE „ORDINE ŞI SIGURANŢĂ 

PUBLICĂ” 

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 

SERIA 2016 – 2019 

ORGANIZATE DE CĂTRE FACULTATEA DE JANDARMI (IF)  

 

 

A. TACTICA JANDARMERIEI (30 întrebări) 

 

ANUL I 
I. Rolul Ministerului Afacerilor Interne în cadrul Sistemului Naţional de Ordine şi 

Siguranţă Publică 

1. Consideraţii generale şi delimitări conceptuale referitoare la ordinea publică, 

asigurarea, menţinerea şi restabilirea ordinii publice; 

2. Ministerul Afacerilor Interne - definiţie, structura organizatorică; organizarea 

Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică; conducerea ministerului; 

3. Sistemul forţelor de ordine şi siguranţă publică din România. Locul şi rolul 

Jandarmeriei Române în Sistemul de Ordine şi Siguranţă Publică intern. 

II. Destinaţia, caracteristicile, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei 

Române 

1. Jandarmeria Română – definiţie şi caracteristici; 

2. Atribuţiile Jandarmeriei Române în timp de pace, pe timpul stării de asediu, la 

mobilizare şi în timp de război. 

3. Structura organizatorică a Jandarmeriei Române. 

4. Drepturile şi obligaţiile personalului Jandarmeriei Române. 

III. Elemente de Tactica Jandarmeriei şi de tactică generală. 

1. Tactica Jandarmeriei şi Tactica Generală – noţiuni generale şi delimitări conceptuale; 

2. Principii generale şi principii specifice referitoare la acţiunile jandarmeriei; 

3. Procedee de acţiune specifice jandarmeriei – definiţii şi clasificare; 

4. Modalităţi şi măsuri de acţiune specifice jandarmeriei – definiţii; clasificare. 

IV. Formarea deprinderilor specifice de bază ale jandarmilor din compunerea 

elementelor de dispozitiv 

1. Dotarea jandarmilor în misiuni specifice; 

2. Pregatirea pentru misiune; instructajul jandarmilor pentru a intra în serviciu; 

3. Dispozitive de patrulare / deplasare specifice jandarmilor; tehnici de cercetare a 

terenului / obiectivelor adoptate de jandarmi în misiuni specifice;  

4. Uzul de armă conform prevederilor legale în vigoare. Somaţii specifice jandarmilor / 

militarilor, ziua şi noaptea. 

V. Noţiuni generale privind reprezentarea grafică a elementelor de dispozitiv specifice 

Jandarmeriei Române 

1. Semne convenţionale – definiţie; particularităţi de reprezentare; 

2. Principii şi reguli generale referitoare la întrebuinţarea culorilor, a abrevierilor şi a 

siglelor pentru redarea semnelor convenţionale. Înscrierea termenilor calendaristici. 

VI. Elemente de dispozitiv specifice jandarmilor, pentru îndeplinirea misiunilor 

1. Elemente de dispozitiv specifice Jandarmeriei Române – definiţie şi clasificare; 
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2. Îndatoriri generale şi interdicţii ale jandarmilor în elementele de dispozitiv, pe genuri 

de misiuni; 

VII. Documente de organizare, planificare şi executare a pazei şi protecţiei obiectivelor, 

bunurilor, valorilor şi transporturilor speciale, cu efective de jandarmi 

1. Prevederi legale privind asigurarea securităţii obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 

transporturilor speciale, cu efective de jandarmi; 

2. Forme şi procedee de asigurare a pazei şi protecţiei obiectivelor cu efective de 

jandarmi; 

3. Documente de planificare, organizare şi executare a misiunilor de pază şi protecţie a 

obiectivelor, bunurilor şi valorilor asigurate cu pază cu efective de jandarmi la nivel 

element de dispozitiv, grupă şi pluton. 

VIII. Sisteme integrate şi dispozitive de pază şi protecţie 

1. Noţiuni generale. 

2. Factori de risc; nivele de risc şi analiza de risc la obiective asigurate cu pază cu 

efective de jandarmi. 

3. Sisteme integrate de pază şi protecţie; Dispozitive de pază şi protecţie cu efective de 

jandarmi. 

IX. Elemente de dispozitiv specifice structurilor de jandarmi, destinate asigurării 

securităţii obiectivelor, bunurilor, valorilor şi transporturilor speciale 

1. Noţiuni generale; 

2. Elemente de dispozitiv specifice jandarmilor, pentru paza şi protecţia obiectivelor, 

bunurilor şi valorilor, definiţii; semne convenţionale; 

3. Îndatoriri şi interdicţii specifice jandarmilor care încadrează subunităţi de pază şi 

protecţie instituţională. 

 

ANUL II 
1. Paza şi protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor din competenţa M.A.I.. Principii 

generale şi delimitări conceptuale. 

2. Planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul misiunii de pază şi protecţie a 

obiectivelor bunurilor şi valorilor din competenţa M.A.I.. 

3. Organizarea cooperării şi a intervenţiei. 

4. Principii generale privind organizarea şi executarea misiunii de protecţie 

instituţională, supraveghere şi ordine publică a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, cu 

efective de jandarmi. 

5. Particularităţi privind executarea misiunii de protecţie instituţională, supraveghere şi 

ordine publică cu efective de jandarmi. 

6. Ordinea publică – componentă a securităţii naţionale: delimitări conceptuale: ordinea 

publică, siguranţa publică, ordinea şi siguranţa publică, menţinerea ordinii publice; 

asigurarea ordinii publice; restabilirea ordinii publice. 

7. Sistemul național de ordine și siguranță publică din România. 

8. Atribuțiile forțelor de ordine și siguranță publică (atribuțiile Poliției Române și ale 

Jandarmeriei Române în domeniul ordinii și siguranței publice). 

9. Adunările publice în România: cadrul juridic de reglementare şi clasificare. 

10. Procedura declarării, organizării și desfășurării adunărilor publice conform Legii 

nr.60/1991. 

11. Asigurarea ordinii publice în cazul adunărilor publice declarate, pe timpul adunărilor 

publice și competițiilor sportive nesupuse procedurii declarării și pe timpul 

adunărilor publice spontane şi interzise. 

12. Obligaţiile organizatorilor, ale participanților și ale primăriilor în organizarea şi 

desfăşurarea adunărilor publice. 
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13. Elemente de dispozitiv şi procedee de acţiune folosite pentru asigurarea ordinii 

publice. 

14. Menţinerea şi asigurarea ordinii publice cu ocazia desfășurării competițiilor sau 

jocurilor sportive. Clasificarea competiţiilor şi a jocurilor sportive. 

15. Obligațiile organizatorului de competiții sau de jocuri sportive şi obligaţiile 

spectatorilor. 

16. Intervenţia – definire şi caracteristici. 

17. Tactici şi procedee de acţiune folosite pentru restabilirea ordinii publice. 

18. Activităţi desfăşurate de agentul constatator din cadrul Jandarmeriei Române cu 

ocazia constatării unei contravenţii. 

 

ANUL III 
1. Asigurarea şi restabilirea ordinii publice.; 

2. Asigurarea şi restabilirea ordinii publice pe timpul desfăşurării manifestărilor publice 

sportive; 

3. Asigurarea ordinii publice pe timpul vizitelor oficiale sau a altor activităţi la care 

participă înalţi demnitari români sau străini pe teritoriul României, în zona 

obiectivelor şi a locurilor de desfăşurare a activităţilor; 

4. Executarea mandatelor de aducere; 

5. Acţiunile structurilor jandarmeriei pentru executarea intervenţiei pentru capturarea şi 

neutralizarea persoanelor care folosesc arme de foc ori alte mijloace care pot pune în 

pericol siguranţa transporturilor speciale; 

6. Intervenţia structurilor antiteroriste şi de acţiuni speciale ale jandarmeriei pentru 

executarea intervenţiei antiteroriste la obiectivele din responsabilitatea Jandarmeriei 

Române; 

7. Intervenţia structurilor de jandarmi pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi 

participarea în comun cu alte structuri abilitate la misiuni de salvare, salvare–

evacuare a persoanelor şi bunurilor afectate de inundaţii, catastrofe, epidemii sau 

explozii; 

8. Intervenţia pentru urmărirea şi prinderea evadaţilor, a dezertorilor şi a altor persoane 

despre care există date şi indicii temeinice că intenţionează să săvârşească sau au 

săvârşit infracţiuni ori care se sustrag măsurii arestării preventive sau executării 

pedepselor privative de libertate; 

9. Scotocirea - formă de acţiune complementară a unităţilor (subunităţilor) de jandarmi; 

10. Detaşamentul de jandarmi executând încercuirea, blocarea, urmărirea şi ambuscada, 

ca forme de acţiune principale ale jandarmeriei, specifice stării de asediu, la 

mobilizare şi în timp de război. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
1. Busuioc Ion, Tactica Jandarmeriei - curs universitar, Bucureşti, 2009; 

2. Pişleag Ţuţu, Busuioc Ion, Căpăţînă Sorin, Adunările publice – potenţial de 

conflictualitate, ediţia a II-a, Editura Sitech, Craiova, 2013 ; 

3. Constituţia României, modificată şi completată prin Legea de revizuire a 

Constituţiei României nr. 429/2003, publicată in Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003; 

4. Codul de procedură penală; 

5. Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019, aprobată prin 

Hotărârea nr. 33 din 23/06/2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 450 din 

23/06/2015; 
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6. Strategia de Securitate Naţională a României - România Europeană, România 

Euroatlantică: pentru o viaţă mai bună într-o ţară democratică, mai sigură şi prosperă, 

adoptată de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării prin Hotărârea nr. 62 din 17 

aprilie 2006; 

7. Legea nr.45/1994 privind apărarea naţională a României; 

8. Legea 15 din 14.02.2008 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.30 din 25 

aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative, publicată în Monitorul Oficial nr.309 din 9 mai 2007; 

9. Legea nr. 333/08.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. Legea nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române; 

11. Legea nr. 218 din 23.04.2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române, republicată în M.Of. nr. 307 din 25.04.2014; 

12. Legea nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

13. Legea nr. 4/2008, privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor 

şi a jocurilor sportive, modificată şi completată prin Legea nr. 10 din 06.01.2012, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 21 din 11/01/2012, în vigoare de la 

14.01.2012; 

14. Legea 481/2004, privind protecţia civilă, cu modificările si completările ulterioare; 

15. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a ordinii şi liniştii 

publice republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

16. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, modificată şi 

completată de Legea nr. 180/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, partea 

I, nr.812 din 14.10.2016 (art. 46-52 uzul de armă); 

17. Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor 

armate şi al stării de război; 

18. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi  

regimul stării de urgenţă, aprobată prin Legea nr. 453 din 12.11.2004, cu modificările 

și completările ulterioare; 

19. Legea 535/din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, 

publicată în M.Of. nr.1161 din 8 decembrie 2004; 

20. Legea nr. 203 din 20 iulie 2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor 

contravenţionale, publicată în M.Of. cu numărul 647 din data de 25 iulie 2018; 

21. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul 

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005, 

cu modificările și completările ulterioare; 

22. O.G. nr. 2 din 12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în 

M.Of. nr. 410 din 25.07.2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

23. O.G. nr. 5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de O.G. 2/2001 privind 

regimul juridic al contravenţiilor publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 78 din 

29 ianuarie 2015; 

24. H.G. nr. 1486 din 24.11.2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, 

bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi (cu modificările şi completările 

ulterioare), publicată în M.Of., Partea I, nr. 25 din 11.01.2006; 

25. H.G. 719 din 14.07.2005 privind paza sediilor instanţelor judecătoreşti, 

parchetelor şi C.S.M., a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora, 

supravegherea accesului, menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării 

normale a activităţii în aceste sedii, precum şi protecţia magistraţilor, publicată 

în M.Of. nr. 647 din 21.07.2005; 
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26. H.G. nr. 779 din 23.09.2015, pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Ordine şi 

Siguranţă Publică 2015-2020; 

27. H.G. nr. 1152 din 2014 privind organizarea, funcţionarea şi compunerea Centrului 

Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 965 din 30 decembrie 2014; 

28. H.G. nr.196/2005 privind strategia M.A.I. de realizare a ordinii şi siguranţei publice, 

pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale; 

29. H.G. 1490/2004, privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului pentru Situaţii 

de Urgenţă; 

30. Ordonanţa nr.52/1998 privind planificarea apărării; 

31. Ordinul M.A.I. nr. 5 din 25.01.2017 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor 

şi a transporturilor speciale aparţinând M.A.I., publicat în Monitorul Oficial nr. 85 

din 30 ianuarie 2017; 

32. Ordinul MAI nr. 67/2017 privind elaborarea analizei de risc la securitatea fizică a 

obiectivelor, bunurilor, valorilor și transporturilor speciale din responsabilitatea 

structurilor MAI, publicat în M.Of. al României, în vigoare de la 06 iulie 2017; 

33. Ordinul M.I. nr.67/08.06.2001 pentru aprobarea Atlasului de semne convenţionale 

şi abrevieri folosite în Ministerul de Interne, Bucureşti, 2001; 

34. Ordinul M.A.I. nr.1507/17.11.2006 privind planul-cadru de cooperare între I.G.P.R. 

şi I.G.J.R. pentru îndeplinirea în comun a unor misiuni de menţinere a ordinii 

publice; 

35. Ordinul MAI nr. 60 din 02.03.2010 privind organizarea si executarea activitatilor 

de mentinere a ordinii si sigurantei publice, publicat în Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, Nr. 148, din 08.03.2010, modificat şi completat prin Ordinul 

MAI nr. 26/2015, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 223 din 

01.04.2015; 

 

 

B. PREGĂTIRE MILITARĂ GENERALĂ (10 întrebări) 
 
1) Cunoaşterea legislaţiei şi a regulamentelor militare:  

a) ordinea interioară în unitate: 

* tipuri de relaţii între militari;  

* gradele militare;  

b) ţinuta militarilor; 

c) învoiri, concedii, permisii;  

d) sănătatea militarilor; 

e) rapoarte personale ale militarilor; 

f) cazarea militarilor; 

g) disciplina militară: 

* autoritatea militară şi obligaţiile ce decurg din aceasta;  

* modalităţile de realizare a disciplinei militare;  

* recompense şi sancţiuni disciplinare.  

2) Topografie militară: 

a) procedee topografice de folosire a terenului:  

* obiectul şi importanţa topografiei militare;  

* elemente topografice ale terenului;  

* cunoaşterea formelor caracteristice ale terenului;  

      b) topografie militară. Orientarea în teren fără hartă:  



Page 91 of 120 

 

 

 

 

* definiţia orientării. Procedee de orientare. Orientarea în teren cu ajutorul 

aştrilor şi după indici din natură; 

* cunoaşterea busolei. Orientarea cu ajutorul busolei; 

* procedee expeditive de determinare în teren: a distanţelor, a înălţimii 

detaliilor de planimetrie, a pantei terenului şi a lăţimii unui râu; 

* determinarea azimutului unei direcţii. Determinarea direcţiei unui azimut 

dat.  

      c) forma şi dimensiunile Pământului: 

* noţiuni asupra formei şi dimensiunilor pământului;  

* puncte, linii, direcţii şi unghiuri caracteristice pe globul terestru;  

* sisteme de coordonate.  

                  d) harta şi planul topografic: 

* noţiuni generale asupra cartografiei;  

* noţiuni asupra proiecţiilor cartografice;  

* proiecţia cilindrică transversală conformă Gauss.  

      e) harta şi planul topografic:  

* cadrul hărţilor în proiecţia Gauss;  

* reţeaua rectangulară; 

* scheletul şi nomenclatura hărţilor; 

* scările hărţilor şi modul de folosire a lor; 

                  f) reprezentarea detaliilor terenului pe hărţile topografice: 

* semne convenţionale;  

* reprezentarea punctelor de bază, a localităţilor, construcţiilor, conductelor;  

* reprezentarea reţelei de comunicaţii;  

* reprezentarea reţelei hidrografice;  

* reprezentarea reliefului.  

                  g) probleme ce se pot rezolva pe hartă la cabinet: 

* determinarea distanţelor.  

* determinarea vizibilităţii între puncte / a zonelor văzute şi nevăzute.  

                  h) pregătirea hărţilor topografice pentru lucrul de stat major:  

* consideraţii generale; 

* studiul caracteristicilor hărţilor; 

* asamblarea hărţilor.  

i) probleme ce se pot rezolva cu harta în teren:  

* orientarea hărţii în teren; 

* determinarea punctului de staţie pe hartă. 

3) Cunoaşterea explozivilor clasici şi improvizaţi: 

a) noţiuni generale;  

b) descrierea şi caracteristicile principalilor explozivi clasici; 

c) sisteme şi mijloace pirotehnice şi electrice de aprindere;  

d) explozivi improvizaţi şi amestecuri explozive.  

4) Cunoaşterea mijloacelor incendiare  

a) consideraţii generale, clasificare;  

b) descrierea principalelor substanţe şi amestecuri incendiare;  

c) confecţionarea şi folosirea mijloacelor incendiare improvizate;  

d) protecţia împotriva substanţelor incendiare.  

5) Armele de distrugere în masă şi protecţia populaţiei împotriva acestora  

a) noţiuni generale despre A.D.M.; Definiţia A.D.M.: clasificarea acestora şi 

factorii distructivi;  
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b) mijloace de întrebuinţare a A.D.M.;  

c) armele nucleare:  

* definirea şi clasificarea armelor nucleare;  

* principalele efectele ale armelor nucleare;  

d) noţiuni generale despre accidentele nucleare; obiective cu risc nuclear; cauze de 

producere a accidentelor nucleare şi măsurile de limitare şi lichidare a 

efectelor acestora, în prima fază şi pe termen lung;  

e) armele biologice: 

* definirea şi clasificarea armelor biologice;  

* principalele tipuri de arme biologice şi efectele acestora asupra 

organismului uman;  

f) armele chimice: 

* definirea armelor chimice;  

* clasificarea substanţelor toxice de luptă;  

* principalele substanţe toxice de luptă şi efectele acestora asupra 

organismului uman.  

6) Protecţia civilă şi managementul dezastrelor  

a) Dezastre – manifestări naturale distructive: noţiuni generale; clasificare; 

descriere;  

b) Dezastre – evenimente provocate de accidente: noţiuni generale; clasificare; 

descriere.  

 

BIBLIOGRAFIE:  
1. Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

2. Legea 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române;  

3. Apostolescu Cristian, Cezar Peţa, Marin Porojanu, Pregătire militară generală - 

curs universitar, Editura M.I.R.A., Bucureşti, ediţia 2007;  

4. Ţuţu Pişleag, Cristian Apostolescu, Cristian Profirescu, Dumitru Buterez, Daniel 

Stanciu, Cezar Peţa Bazele tragerii cu armamentul, curs universitar, editura MAI, 

Bucureşti, 2005; 

5. Lucian Petre, Harta – oglinda terenului, Editura Militară, Bucureşti, 1984; 

6. Topografie militară, ed. 1976;  

7. R.G. 5 - Regulamentul instrucţiei de front, anexă la Ordinul ministrului apărării 

naţionale nr. M.28/2009;  

8. Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 64 / 30.04.2014, Regulamentul 

onorurilor şi ceremoniilor militare în Ministerul Afacerilor Interne; 

9. R.G.-1 – Regulamentul de ordine interioară în unitate, ediţia 2016 Ordinul 

ministrului apărării naţionale nr. M 38/2016; 

10. R.G.-3 – Regulamentul disciplinei militare, ediţia 2013, aprobat prin Ordinul 

ministrului apărării naţionale nr. M.64/2013; 

 

 

C. INSTRUCŢIA TRAGERII (10 întrebări) 
 

1. Cunoaşterea armamentului 

1.1. Cunoaşterea pistolului mitralieră md. 1963, cal. 7,62 mm şi a puştii mitralieră 

md. 1964, cal. 7,62 mm 

- destinaţie; 
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- caracteristici tehnico-tactice; 

- principalele piese şi mecanisme; 

- principiul de funcţionare; 

- incidente de tragere, cauze şi remedieri; 

1.2. Cunoaşterea pistolului md. 1974, cal. 7,65 mm, a pistolului Glock 17 cal. 9x19 

mm şi a pistolului Makarov cal. 9x18 mm. 
- destinaţie; 

- caracteristici tehnico-tactice; 

- principalele piese şi mecanisme; 

- principiul de funcţionare; 

- incidente de tragere, cauze şi remedieri; 

- modul de întreţinere şi păstrare. 

2. Organizarea armamentului de foc 

2.1. Definiţii. 

2.2. Clasificări. 

2.3. Rolul şi descrierea sumară a principalelor piese şi mecanisme ale armamentului de 

infanterie. 

2.4. Rolul, descrierea şi întrebuinţarea cartuşelor. 

3. Principii privind noţiuni de balistică (fenomenul tragerii). 

3.1. Noţiuni generale referitoare la balistica interioară: 

- arderea pulberii; 

- fenomenul tragerii; 

- viteza iniţială a glonţului; 

- reculul, vibraţia ţevii, unghiul de zvâcnire; 

- rezistenţa, uzura, umflarea (explozia) şi vivacitatea ţevii. 

3.2. Noţiuni generale referitoare la balistica exterioară: 

- traiectoria şi elementele ei; 

- mişcarea glonţului (grenadei) în aer; 

- forma traiectoriei; 

- însemnătatea practică a traiectoriei întinse; 

- razanţa traiectoriei. 

4. Noţiuni despre ochire şi împrăştiere 

- Noţiuni generale despre ochire; 

- Aparatele de ochire şi clasificarea lor; 

- Ochirea corectă şi greşelile de ochire care se pot face; 

- Fenomenul, cauzele şi legea împrăştierii; 

- Determinarea punctului mediu al loviturilor. 

5. Reguli şi măsuri de siguranţă pentru prevenirea accidentelor pe timpul utilizării 

armamentului 

- reguli şi măsuri de siguranţă pe timpul executării tragerilor în poligon; 

- personalul destinat pentru organizarea şi conducerea tragerilor în poligon. 

 

BIBLIOGRAFIE:  
1. Ţuţu Pişleag, Cristian Apostolescu, Cristian Profirescu, Dumitru Buterez, Daniel 

Stanciu, Cezar Peţa Bazele tragerii cu armamentul, curs universitar, editura MAI, 

Bucureşti, 2005; 

2. Cristian Apostolescu, Marin Porojanu, Cezar Peţa, Pregătire militară generală, curs 

universitar, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2007; 
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3. Regulamentul general pentru trageri al Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative, aprobat prin Ordinul ministrului Internelor şi Reformei 

Administrative nr. 485 din 19.05.2008; 

4. Instrucţiunea privind organizarea, pregătirea şi executarea şedinţelor de tragere de 

către studenţii Academiei de Poliţie ,,Al.I.Cuza”; 

5. Instrucţiuni privind cunoaşterea, întrebuinţarea şi întreţinerea diferitelor categorii de 

armament; 

6. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

7. Instrucţiuni, principii şi reguli de tragere cu armamentul de infanterie, ediţia 1993; 

8. Manual pentru instrucţia tragerii cu armamentul de infanterie, ediţia 1993. 

 

D. OPERAŢII MULTINAŢIONALE (10 întrebări) 

 
I. Dinamica mediului de securitate intern şi regional 

1. Noţiuni generale şi delimitări conceptuale referitoare la mediul intern şi regional de 

securitate; 

2. Riscuri şi ameninţări la adresa securităţii naţionale şi a Uniunii Europene; 

3. Cauze şi efecte ale conflictelor care au avut loc în unele state europene, ce au 

determinat intervenţia organismelor de securitate şi a forţelor multinaţionale în 

misiuni de stabilitate şi de menţinere a păcii. 

II. Prevederi ale strategiilor de securitate şi apărare ale Uniunii Europene. Rolul 

organismelor internaţionale în menţinerea păcii 

1. Rolul O.N.U., N.A.T.O., O.S.C.E., U.E. şi ale altor alianţe de state în asigurarea păcii 

şi securităţii europene şi globale; 

2. Prevederi ale Strategiei de Securitate a U.E. şi ale Strategiei N.A.T.O. referitoare la 

operaţii multinaţionale; 

3. Politici de securitate şi apărare comune ale Uniunii Europene (P.E.S.A., P.E.S.C., 

P.E.S.A.C.). 

III. Particularităţi ale organizării şi desfăşurării misiunilor internaţionale la care 

participă stucturi europene de jandarmi şi ale Jandarmeriei Române 

1. Noţiuni generale, delimitări conceptuale şi tipologia misiunilor internaţionale. 

2. Prevederi internaţionale şi interne referitoare la organizarea şi desfăşurarea 

misiunilor internaţionale;  

3. Forţa de Jandarmerie Europeană (EUROGENDFOR / FJE) în misiuni civile şi în 

operaţiuni militare – organizarea şi misiunile FJE;  

4. Cooperarea poliţienească internaţională şi proceduri internaţionale aplicabile în 

cadrul convenţiilor EUROPOL ŞI EULEX  

IV.Constituirea şi pregătirea detaşamentelor Jandarmeriei Române, destinate 

executării misiunilor în sprijinul păcii (PEACE SUPPORT OPERATIONS – PSO) 

1. Noţiuni generale despre operaţiile în sprijinul păcii; 

2. Statutul juridic al personalului structurilor din M.A.I. pe timpul operaţiilor în 

sprijinul păcii. 

3. Selecţia, pregătirea şi deplasarea jandarmilor români în teatrul de operaţii pentru a 

participa la misiuni în sprijinul păcii; 

V.Proceduri legale de acţiune în diferite situaţii ale jandarmilor români în misiuni 

internaţionale  

1. Mandatul forţelor care participă la operaţii multinaţionale şi misiuni internaţionale; 

2. Folosirea graduală a forţei fizice, mijloacelor de intervenţie, de protecţie şi a 

armamentului din dotarea jandarmilor în misiuni internaţionale;  
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3. Proceduri de acţiune în diferite situaţii ale jandarmilor care participă la misiuni 

internaţionale; 

VI. Particularităţi ale participării detaşamentelor Jandarmeriei Române în misiuni 

internaţionale sub egida NATO, EULEX, UE şi ONU 

1. Misiunea Eulex Kosovo; 

2. Misiunea ISAF din Afganistan sub egida NATO; 

3. Misiunea UE  de monitorizare în Georgia; 

4. Misiunea EUCAP Sahel Niger. 

VII. Cooperarea Jandarmeriei Române sub egida FJE, FIEP, ATLAS 

1. Colaborare şi cooperare inter-instituţională sub egida F.J.E. 

2. Colaborare şi cooperare inter-instituţională sub egida FIEP 

3. Colaborare şi cooperare inter-instituţională sub egida ATLAS 

 
BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea nr. 550 din 2004, privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române; 

2. Legea nr. 121 din 15 iunie 2011, privind participarea forţelor armate la misiuni şi 

operaţii în afara teritoriului statului român, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Legea nr. 13 din 7 februarie 2008 pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de 

modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a 

Comunităţii Europene; 

4. Cătălin Enuţă, Operaţii Multinaţionale, Note de curs; 

5. drd. Cătălin Enuţă, Valenţele Jandarmeriei Române în managementul crizelor pe 

alte spaţii geografice, Editura Sitech, Craiova, 2015;  

6. Petre Duţu, Mihai-Ştefan Dinu, „Politica Europeană de Securitate şi Apărare – 

cadrul de manifestare şi dezvoltare a intereselor de securitate naţională”, 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” - Centrul de Studii Strategice de 

Apărare şi Securitate,  Bucureşti, 2007; 

7. dr. Ţuţu Pişleag, Ioan - Dorin Rus, Ovidiu Brătulescu, David Ungureanu, 

Jandarmeria Română în operaţii multinaţionale, Editura U.N.Ap., Bucureşti 2006;  

8. David Ungureanu, Participarea structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor 

la misiuni internaţionale, Editura Sitech, Craiova, 2009. 

 

 

E. MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL (10 întrebări) 
 

1. Structura organizaţională - cadru de manifestare a managementului militar în 

Jandarmerie. 

2. Postul – elementul de bază al structurii organizaţionale. 

3. Funcţiile managementului. 

4. Metodele manageriale în domeniul militar. 

5. Tehnicile manageriale în domeniul militar. 

6. Managementul formării continue a personalului Jandarmeriei Române. 

7. Tutela profesională. 

8. Managementul carierei ofiţerilor din cadrul Jandarmeriei Române. 

9. Recrutarea şi selecţia resurselor umane. 

 
BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea 80 din 11.07.1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în M.Of. Partea 

I nr. 155 din 20.07.1995 (cu modificările şi completările ulterioare); 
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2. O.M.A.I. nr. 177 din 28.11.2008 privind activitatea de management resurse umane în 

unităţile militare ale M.A.I. publicat în M.Of., Partea I nr. 931 din 18.11.2016 

3. Ilie Gorjan, Management militar – note de curs, Editura Silvy, Bucureşti, 2006; 

4. Cezar Peţa, Management organizaţional, Editura Sitech, Craiova, 2013; 

5. Ţuţu Pişleag, Management militar, Editura Sitech, Craiova, 2011; 

6. Nicolae Ion, Tudor Cearapin, Managementul resurselor umane în domeniul ordinii 

publice, Editura Universitas, Bucureşti, 2000; 

7. Tudor Cearapin, Gheorghe Toma, Managementul ordinii publice la început de secol 

şi mileniu, Editura Bioterra, Bucureşti, 2001. 

 

 

I. DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ (6 întrebări) 

1. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii 

2. Conţinutul constitutiv al infracţiunii 

3. Actele pregătitoare 

4. Tentativa  

5. Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului 

6. Infracţiunea continuă 

7. Infracţiunea continuată 

8. Infracţiunea complexă 

9. Infracţiunea de obicei 

10. Concursul de infracţiuni 

11. Recidiva 

12. Legitima apărare 

13. Starea de necesitate 

14. Consimţământul persoanei vătămate 

15. Constrângerea fizică 

16. Cazul fortuit 

17. Intoxicaţia 

18. Autoratul şi coautoratul 

19. Complicitatea  

20. Instigarea 

 

II. DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ (7 întrebări) 
I. Infracţiuni contra persoanei  

1. Infracţiuni contra vieţii 

- Omorul. 

- Omorul calificat.  

- Uciderea la cererea victimei. 

- Uciderea din culpă. 

2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii 

- Lovirea sau alte violenţe 

- Vătămarea corporală 

- Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte 

- Vătămarea corporală din culpă 

3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie 

- Violenţa în familie 

- Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă 

4. Infracţiuni contra libertăţii persoanei 
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- Lipsirea de libertate în mod ilegal 

- Ameninţarea 

- Şantajul  

5. Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile. 

- Traficul de persoane 

- Traficul de minori 

- Proxenetismul 

6. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale 

- Violul 

- Agresiunea sexuală 

- Actul sexual cu un minor 

7. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private 

- Violarea de domiciliu 

- Violarea sediului profesional 

II. Infracţiuni contra patrimoniului  

1. Furtul 

- Furtul  

- Furtul calificat 

- Furtul în scop de folosinţă 

2. Tâlhăria  

- Tâlhăria 

- Tâlhăria calificată 

- Tâlhăria urmată de moartea victimei 

3. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii 

- Abuzul de încredere 

- Înşelăciunea 

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

- Frauda informatică  

5. Distrugerea  

-  Distrugerea 

- Distrugerea calificată 

- Distrugerea din culpă 

III. Infracţiuni contra autorităţii 

- Ultrajul  

- Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri 

-  Ruperea de sigilii 

-  Sustragerea de sub sechestru 

IV. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei  

- Nedenunţarea  

- Omisiunea sesizării 

- Favorizarea făptuitorului 

- Tăinuirea 

- Mărturia mincinoasă 

- Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri  

- Cercetarea abuzivă 

- Ultrajul judiciar 

- Evadarea 

- Înlesnirea evadării 

V. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu  

1. Infracţiuni de corupţie 
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- Luarea de mită 

- Darea de mită 

- Traficul de influenţă 

- Cumpărarea de influenţă 

2. Infracţiuni de serviciu  

- Delapidarea  

- Purtarea abuzivă 

- Abuzul în serviciu 

- Neglijenţa în serviciu  

VI. Infracţiuni de fals. Falsuri în înscrisuri 

- Falsul material în înscrisuri oficiale 

- Falsul intelectual  

- Falsul în înscrisuri sub semnătură privată 

- Uzul de fals 

- Falsificarea unei înregistrări tehnice 

- Falsul informatic 

- Falsul în declaraţii 

- Falsul privind identitatea 

 

III. DREPT PROCESUAL PENAL (7 întrebări) 

1. Etapele desfăşurării acţiunii penale 

2. Subiecţii procesuali principali 

3. Părţile în procesul penal 

4. Audierea suspectului sau a inculpatului 

5. Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente 

6. Audierea martorilor 

7. Percheziţia 

8. Reţinerea 

9. Sesizarea organelor de urmărire penală 

10. Începerea urmăririi penale 

11. Suspendarea urmăririi penale 

12. Clasarea și renunțarea la urmărirea penală 

13. Terminarea urmăririi penale 

14. Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei  

14. Reluarea urmăririi penale 

15. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală 

 

BIBLIOGRAFIA 

1. Codul penal adoptat în 2009 (Legea nr.286/2009), publicat în M.Of. nr.510/24 iulie 

2009, cu modificările şi completările ulterioare 

2. 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 

3. I. A. Barbu, Drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, București, 

2016. 

4. M. Gorunescu, I. A. Barbu, M. Rotaru, Drept penal. Partea generală, conform 

noului cod penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014. 

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

penală), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015 
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6. A. L. Lorincz, Drept procesual penal vol. II (conform noului Cod de procedură 

penală), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016 

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

Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015 

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

Bucureşti, 2014. 

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

2014. 
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Anexa nr. 12 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE DIPLOMĂ 

LA FACULTATEA DE POMPIERI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019 
 
 
 

I. DISCIPLINE FUNDAMENTALE 
 

1. BAZELE HIDRAULICII 

 

1.Proprietăţile fizice ale fluidelor: 

1.1 Compresibilitate, vâscozitate, aderenţă, tensiune superficială; 

1.2 Capilaritate, densitate, greutate specifică, adeziune. 

2.Exprimarea şi calculul presiunilor în sisteme hidraulice 

2.1. Scări de presiune (scara relativă, scara absolută); 

2.2. Unităţi de măsură în S.I. şi derivate; 

2.3. Calculul presiunii statice şi dinamice în lichide şi gaze. 

3.Statica fluidelor (lichide şi gaze) în câmp gravitaţional uniform: 

3.1. Legea generală a hidrostaticii; 

3.2. Forţe de presiune pe suprafeţe plane; 

3.3. Forţe de presiune pe suprafeţe curbe; 

3.4. Diagrame de presiuni. 

4.Relaţii generale ale mişcării curentului de fluid: 

4.1. Legea lui Bernoulli generalizată (legea energiilor), interpretare dimensională, 

energetică și grafică; 

4.2. Relaţia de continuitate; 

4.3. Aplicarea teoremei impulsului la studiul mişcării curenţilor de fluid; 

4.4. Trasarea liniilor caracteristice (energetică şi piezometrică) în cazul sistemelor 

hidraulice lungi şi scurte. 

5.Calculul pierderilor de sarcină în instalaţii hidraulice, sisteme hidraulice lungi şi scurte: 

5.1. Determinarea modulelor de pierdere de sarcină; 

5.2. Pierderi liniare de sarcină; 

5.3. Pierderi locale de sarcină. 

6.Hidraulica conductelor sub presiune: 

6.1 Conductă simplă; 

6.2 Conducte montate în serie; 

6.3 Conducte montate în paralel; 

6.4. Conducte montate mixt (serie-paralel). 

6.5. Conducta cu debit distribuit.  
7. Calculul sistemelor hidraulice sub presiune:  

7.1. Calculul sistemelor ramificate;  
7.2. Calculul sistemelor inelare; 

8. Calculul debitului prin orificii şi ajutaje: 

8.1. Orificul mic; 

8.2. Orificul mare; 

8.3. Ajutaje convergente, divergente.  
 

BIBLIOGRAFIE: 

1. D.V. Cavaropol - Hidraulica pentru pompieri, Ed.Printech, Bucureşti, 2008; 
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2. Colectiv cadre Facultatea de Pompieri - Selecţie de probleme pentru pregătirea 

examenului de licenţă, specializarea “Instalaţii pentru construcţii-pompieri”, ediţia 

1, Ed. Printech 2009. 

 

2. BAZELE TERMOTEHNICII 

1. Baza axiomatică a termodinamicii clasice.  
1.1.  Procese termodinamice 

1.2.  Căldura şi lucrul mecanic 

1.3.  Temperatura şi presiunea 

1.4.  Diagrama mecanică 

1.5.  Principiul întâi al termodinamicii 

1.6.  Legile gazului perfect 

1.7.  Amestecuri de gaze considerate perfecte 

1.8.  Coeficienţi calorici 

1.9.  Căldurile molare ale gazului perfect clasic 

1.10. Gazul parţial perfect 

1.11. Procese simple, Procesul izocor, Procesul izobar, Procesul izoterm 

1.12. Procesul politropic ca proces general 

1.13. Principiul al doilea al termodinamicii 

1.14. Ciclul Carnot reversibil direct, 

1.15. Ciclul Carnot reversibil inversat, Randamentul ciclului, Integrala lui Clausius 

1.16. Entalpia, Temperatura termodinamică 

1.17. Variaţia entalpiei gazului perfect clasic 

1.18. Diagrama termică 

1.19. Energia liberă, Entalpia liberă, Ecuaţiile lui J.C. Maxwell 

1.20. Procese ireversibile 

1.21. Principiul al treilea al termodinamicii. 

2. Dinamica gazelor, Noţiuni generale, Ecuaţiile fundamentale ale mişcării gazelor.  
2.1. Mişcarea gazului perfect în ajutajul convergent 

2.2. Mişcarea gazului perfect în ajutajul convergent-divergent 

2.3. Gaze reale, Gazul Van der Walls. 

3. Arderea combustibililor solizi şi lichizi.  
3.1. Arderea combustibililor gazoşi 

3.2. Căldura de reacţie, Temperatura de ardere. 

4. Ciclurile teoretice ale motoarelor cu ardere internă. 

5. Conducţia căldurii, Noţiuni fundamentale, Legea şi ecuaţia diferenţială a conducţiei 

căldurii.  
5.1. Conductivitatea termică, Condiţii de unicitate 

5.2. Transferul de căldură prin pereţi, Pereţi plani 

5.3. Transferul de căldură prin pereţi, Pereţi cilindrici 

5.4. Transferul de căldură prin pereţi, Pereţi sferici 

5.5. Cazul pereţilor cu surse interioare de căldură 

5.6. Transferul de căldură în regim nestaţionar, Analiza dimensională şi similitudine 

6. Convecţia căldurii, Noţiuni fundamentale, Ecuaţii diferenţiale.  
6.1. Analiză dimensională şi teoria similitudinii, Ecuaţii criteriale. 

6.2. Convecţia liberă în spaţii nelimitate. 

6.3. Convecţia liberă în spaţii limitate. 

6.4. Convecţia forţată.  
7. Radiaţia termică, Particularităţi şi legi.  

7.1. Radiaţia corpurilor solide (pereţi plini, corp şi înveliş, suprafeţe comune). 
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BIBLIOGRAFIE: 

1. Leonăchescu N. – Termotehnica, E.D.P., 1981. 

2. Leonăchescu N., Şandru E., Cartas V., Mihăilă C., Caluianu V. – Probleme de 

Termotehnica, E.D.P., 1981. 

3. Stanciu D., Marinescu M. – Termodinamică tehnică, Ed. Printech, 2002. 

4. Marinescu M., Băran N., Radcenco V. – Termodinamică tehnică, Editura Matrix Rom,1998. 

5. Pop M., Leca A., Prisecaru I., Neaga C., Zidaru G., Muşatescu V., Isbăşoiu E. – 

Îndrumar, tabele, nomograme şi formule termotehnice (3 volume) Ed. Tehnică, 1987. 

6. Ştefănescu D., Marinescu M., Ganea I. – Termogazodinamica tehnică, Ed. Tehnică, 1986. 

7. Bejan A. – Termodinamică tehnică avansată, Ed. Tehnică, 1996. 

8. Lexicon de termodinamică şi maşini termice (4 volume), Editura Tehnică, 1985. 

9. Darie E. – Termotehnică curs, Facultatea de Pompieri. 

10. Selecţie de probleme pentru pregătirea examenului de licenţă, specializarea “Instalaţii 

pentru construcţii – pompieri”, Ediţia I, Coordonatori: Cavaropol Dan, Darie Emanuel, 

Zgavarogea Irina, Editura Printech, 2009. 

Titular disciplină: Col.lect.univ.dr.ing. BĂLAN Corina  

 

3. BAZELE ELECTROTEHNICII 

 

A. BAZELE TEORIEI MACROSCOPICE A ELECTROMAGNETISMULUI 
 
1. LEGILE TEORIEI MACROSCOPICE A ELECTROMAGNETISMULUI  

1.1. Legea fluxului electric 

1.2. Legea fluxului magnetic 

1.3. Legea inducţiei electromagnetice 

1.4. Legea circuitului magnetic 

1.5. Legea conservării sarcinii electrice 

1.6. Legea conducţiei electrice (legea lui Ohm) 

1.7. Legea transformării energiei electromagnetice în procesul conducţiei electrice 

(legea lui Joule) 

1.8. Legea legăturii în câmp electric 

1.9. Legea polarizaţiei temporare 

1.10. Legea legăturii în câmp magnetic 

1.11. Legea magnetizaţiei temporare 

1.12. Legea electrolizei 

2. ENERGIA ŞI FORŢELE CÂMPULUI ELECTROSTATIC  
2.1.  Energia câmpului electrostatic 

2.2.  Densitatea de volum a energiei câmpului electrostatic 

2.3.  Teoremele forţelor generalizate în câmp electric 

3. ENERGIA ŞI FORŢELE CÂMPULUI MAGNETIC  
3.1. Energia câmpului magnetic 

3.2. Densitatea de volum a energiei câmpului magnetic 

3.3.     Teoremele forţelor generalizate în câmp magnetic  
B. CIRCUITE ELECTRICE 
 
1. BAZELE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE  

1.1. Ipotezele teoriei circuitelor electrice cu parametri concentraţi 

1.2. Elemente de circuit (Rezistorul, Bobina, Condensatorul, Sursa de tensiune , Sursa de 

curent) 
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1.3. Circuite electrice (Clasificarea circuitelor electrice, Regimurile de funcţionare ale 

circuitelor electrice, Teoremele generale ale teoriei circuitelor electrice) 

1.4. Metoda simbolică de reprezentare în complex a mărimilor sinusoidale  
1.5. Ecuaţiile lui Kirchhoff în formă simbolică 

1.6. Legea lui Ohm în complex 

1.7. Regula divizorului de tensiune si Regula divizorului de curent 

1.8. Teorema de conservare a puterilor 
 
2. CIRCUITE TRIFAZATE  
2.1. Sisteme de mărimi trifazate 

2.2. Conexiunile circuitelor trifazate (Conexiunea stea în regim simetric, Conexiunea 

triunghi în regim simetric) 

2.3. Analiza circuitelor trifazate alimentate cu tensiuni simetrice 

2.3.1. Receptor dezechilibrat în conexiune stea 

2.3.2. Receptor echilibrat în conexiune stea 

2.3.3. Receptor dezechilibrat în conexiune triunghi 

2.3.4. Receptor echilibrat în conexiune triunghi 

2.4. Puteri în circuite trifazate 

2.4.1. Puteri în sistemele trifazate funcţionând în regim simetric 

2.4.2. Puteri în sistemele trifazate funcţionând în regim nesimetric 

2.5. Factorul de putere. Ameliorarea factorului de putere 

2.6. Metoda componentelor simetrice 

2.6.1. Componentele simetrice ale sistemelor de mărimi trifazate nesimetrice 

2.6.2. Analiza circuitelor trifazate echilibrate alimentate cu tensiuni nesimetrice 

2.6.3. Analiza circuitelor trifazate dezechilibrate 

2.7. Regimul periodic nesinusoidal 

2.7.1. Generalităţi 

2.7.2. Mărimi periodice 

2.7.3. Caracterizarea mărimilor periodice nesinusoidale 

2.7.4. Puteri în regim nesinusoidal 

 

3. REGIMUL TRANZITORIU IN CIRCUITELE ELECTRICE  
3.1. Generalităţi 

3.2. Studiul regimului tranzitoriu cu ajutorul transformatei Laplace 

 

Aplicații  
Aplicații ale legii inducției electromagnetice (transformatorul, mașini electrice). 

a. Aplicații: rezolvarea in complex a circuitelor monofazate de curent alternativ; 

b. Aplicații: rezolvarea in complex a circuitelor trifazate de curent alternativ, diagrame 

fazoriale; 

c. Aplicații: studiul unor cazuri particulare de circuite trifazate de curent alternativ;  
d. Aplicație: calculul de dimensionare aferent unei baterii de condensatoare, in condiții 

impuse;  
e. Aplicaţii: încărcarea unui condensator de la o sursă de tensiune continuă şi 

descărcarea lui pe o rezistenţă; 

f. analiza comportării in regim tranzitoriu a unui circuit RLC serie. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Centea O., Lazăr Ş. şi alţii. ”Electrotehnică, maşini şi acţionări electrice”, Teme pentru 

examenul de licență – partea I, Ed. UTCB-1998 
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2. Lazar S - Electrotehnica”Electromagnetism” Ed. Matrix Rom, 1999 

3. Ionescu I. ”Electrotehnică” vol I-III, Ed. Acad. Politie - Buc. 1993-1995 

4. A.Timotin, s.a, ”Lectii de bazele electrotehnicii”, EDP 1970. 

5. M.Preda, ”Bazele electrotehnicii”, vol.I si II, EDP 1982.  
6. C.I.Mocanu, ”Teoria circuitelor electrice”, EDP 1979. 

7. C.I.Mocanu, ”Teoria campului electromagnetic”, EDP 1981. 

8. A.Moraru, ”Bazele electrotehnicii”, Matrix Rom, Bucureşti, 2000, 2002.  
9. Bogdan C. ”Probleme de electrotehnică” Ed. UTCB 1(c.c.a.m., c.c.a.t., puteri, regim 

tranzitoriu) 

10. Lazar S. Note de curs - format electronic 2014 

11. Lazar S. Aplicații - format electronic 2014 

 
 

II. DISCIPLINE DE SPECIALITATE 
 

 
1. INSTALAŢII SANITARE 

 
1. Instalaţii interioare de alimentare cu apă rece şi caldă pentru consum menajer – 

calculul hidraulic de dimensionare al conductelor de alimentare cu apă rece şi caldă. 

2. Debite specifice, echivalenţi de debite, presiuni normale de utilizare pentru armăturile 

obiectelor sanitare 

3. Debitul de calcul pentru dimensionarea conductelor 

4. Dimensionarea conductelor 

5. Calculul pierderilor totale de sarcină 

6. Sarcina hidrodinamică necesară pentru alimentarea cu apă a instalaţiilor din interiorul 

clădirilor 

7. Instalaţii interioare de alimentare cu apă rece pentru combaterea incendiilor 

8. Calculul hidraulic al conductelor de alimentare cu apă a hidranţilor interiori 

9. Determinarea debitului jetului de apă şi a presiunii necesară la orificiul ajutajului 

10. Alegerea tipurilor, determinarea numărului de sprinklere şi amplasarea lor în clădiri 

11. Debitul de calcul pentru dimensionarea instalaţiei de sprinklere 

12. Instalaţii de ridicarea presiunii apei 

13. Determinarea volumului rezervorului tampon deschis 

14. Calculul volumului necesar şi alegerea numărului de recipiente de hidrofor 

15. Alegerea pompei şi determinarea punctelor de funcţionare ale instalaţiei de pompare a 

apei cuplată cu recipiente de hidrofor 
 
BIBLIOGRAFIE: 

1.  St.Vintilă, T.Cruceru, L.Onciu – Instalaţii sanitare şi de gaze, EDP 1995 

2. St.Vintilă, T.Cruceru, L.Onciu – Instalaţii sanitare şi de gaze – Îndrumător de 

proiectare – Ed.Teh., Bucureşti, 1987 

3. I.Zgavarogea – Instalaţii sanitare şi de gaze – Curs – 1998 

4. Enciclopedia tehnică de instalaţii – Manualul de instalaţii – Instalaţii sanitare, Ed. 

Artecno Bucureşti 2010 

5. Zgavarogea I. - Instalații sanitare –Îndrumător de proiectare, Ed. Printech 2015; 

6. Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor partea a II-a - instalaţii de 

stingere. Indicativ P118/2 – 2013; 

7. Normativ privind proiectarea, execuția şi exploatarea instalațiilor sanitare aferente 

clădirilor. Indicativ I9 – 2015 
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8. D. Cavaropol, M. Dianu, I Zgavarogea, C. Bălan, G. Stoica, E. Darie, G. Popescu – 

„Selecţie de probleme pentru pregătirea examenului de licenţă, Specializarea Instalaţii 

pentru Construcţii – Pompieri”, Editura Printech, ISBN 978-606-521-324-1, 111pg., 

2009. 

 

2. INSTALAŢII DE VENTILARE ŞI CLIMATIZARE 
 

1. Mărimile caracteristice aerului umed. 

2. Diagrama h-x pentru aer umed. 

3. Procese simple de tratare a aerului. 

4. Stabilirea parametrilor de calcul exteriori şi interiori, vara şi iarna. 

5. Calculul debitelor de aer pentru climatizare. Recalcularea parametrilor aerului refulat 

iarna. 

6. Tratarea complexă a aerului climatizat iarna şi vara. 

7. Calculul canalelor de aer. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Manualul de Instalaţii, volumul V, Editura ARTECNO, 2010; 

2. Instalaţii de ventilare şi climatizare –I.Zgavarogea, Ed. Printech, 2009; 

3. I 5/2010 „Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi 

climatizare; 

4. Instalaţii de ventilare şi climatizare – îndrumător de proiectare, Ed. Matrix-2005 – I. 

Colda, D. Enache, M. Zgavarogea; 

5. D. Cavaropol, M. Dianu, I Zgavarogea, C. Bălan, G. Stoica, E. Darie, G. Popescu – 

„Selecţie de probleme pentru pregătirea examenului de licenţă, Specializarea Instalaţii 

pentru Construcţii –Pompieri”, Editura Printech, ISBN 978-606-521-324-1, 111pg., 

2009. 

 

3.  APARATE TERMICE 

 

1. Schimbătoare de căldură. Clasificare, construcţie și funcţionare 

2. Schimbătoare de căldură tubulare în construcţie rigidă. 

3. Schimbătoare de căldură tubulare în construcţie tip elastic. 

4. Grafice de temperatură. Elemente de calcul ale funcţiilor de variaţie a temperaturii. 

5. Calculul termic al schimbătorului de căldură prin suprafaţă şi acţiune continuă. 

6. Calculul diferenţei medii logaritmice de temperatură. 

7. Determinarea coeficientului global de transfer termic. 

8. Schimbătoare de căldură cu acumulare. 

9. Schimbătoare de căldură de tip regenerative. 

10.   Schimbătoare de căldură cu plăci. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. E. Şandru, C. Mihăilă, V. Caluianu, A.M. Bianchi, N. Antonescu – Termotehnică şi 

aparate termice. EDP, 1982. 

2. M.Dianu, M. Ţoropoc – Aparate termice - Ed. Academica, 2002. 

3. P.D. Stănescu – Îndrumător de proiectare. Cazane, Editura Matrixrom, 2006.  
4. D. Ştefănescu, M. Marinescu, Al. Dănescu – Transferul de căldură în tehnică. Culegere 

de probleme pentru ingineri, 2 volume, Ed. Tehnică, 1982. 

5. Leonăchescu N. – Termotehnica, E.D.P., 1981. 
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6. Marinescu M., Băran N., Radcenco V. – Termodinamică tehnică, Editura Matrix Rom, 

1998. 

7. Lexicon de termodinamică şi maşini termice (4 volume), Editura Tehnică, 1985. 

8. Selecţie de probleme pentru pregătirea examenului de licenţă, specializarea “Instalaţii 

pentru construcţii – pompieri”, Ediţia I, Coordonatori: Cavaropol Dan, Darie Emanuel, 

Zgavarogea Irina, Editura Printech, 2009. 

 
 

4. INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE 

 

1. Rezistenţe termice admisibile  
• Rezistenţa termică minimă necesară pentru evitarea fenomenului de condensare 

a vaporilor de apă pe suprafaţa interioară a unui element de construcţie;  
• Rezistenţa termică minimă necesară pentru evitarea fenomenului de radiaţie 

rece între om şi suprafeţele reci delimitatoare;  
• Rezistenţa termică minimă necesară rezultată din calcule de optim economic;  
• Rezistenţa termică minimă necesară unui element de construcţie;  
• Determinarea grosimii izolaţiei pentru un element de construcţie necesară 

îndeplinirii condiţiei rezistenţei termice minime necesară.  
2. Necesarul de căldură  

• Determinarea fluxului termic cedat prin transmisie de elementele de construcţie 

delimitatoare ale unei încăperi;  
• Determinarea sarcinii termice necesare pentru încălzirea aerului infiltrat prin 

neetanşeităţi şi la aerisirea încăperilor;  
• Stabilirea necesarului total de căldură pentru o încăpere. 

3. Dimensionarea corpurilor de încălzire  
• Alegerea tipului de radiator;  
• Stabilirea coeficienţilor de corecţie;  
• Determinarea puterii termice instalate. 

4. Dimensionarea unei coloane  
• Stabilirea pierderilor de sarcină liniare pe coloană;  
• Stabilirea pierderilor de sarcină locale pe coloană;  
• Dimensionarea circuitului principal pe o coloană;  
• Dimensionarea circuitelor secundare ale coloanei;  
• Echilibrarea racordurilor faţă de coloană. 

5. Calculul hidraulic al conductelor de distribuţie  
• Stabilirea pierderilor de sarcină liniare pe o reţea de distribuţie;  
• Stabilirea pierderilor de sarcină locale pe o reţea de distribuţie; 
• Dimensionarea circuitului principal pe o reţea de distribuţie;  
• Echilibrarea circuitelor secundare cu reţeaua de distribuţie. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Enciclopedia tehnică de instalaţii. Manual de instalaţii - Încălzire. Ed. II 2010, 

Editura Artecno Bucureşti 

2. N. Niculescu, M. Ilina s.a. – Instalaţii de încălzire şi reţele termice, EDP, 1985. 

3. STAS 1907/1,2 – 2014 
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5. INSTALAȚII ELECTRICE 

 

1. SURSE ELECTRICE DE LUMINĂ  
− Fenomene folosite pentru producerea luminii.  
− Clasificarea și parametrii surselor electrice de lumină.  
− Lămpi cu incandescență.  
− Lămpi cu descărcare electrică în gaze.  
− Lămpi cu LED-uri. 

 
2. CORPURI DE ILUMINAT  

− Clasificarea corpurilor de iluminat.  
− Caracteristicile tehnice ale corpurilor de iluminat.  
− Corpuri de iluminat pentru interior.  
− Corpuri de iluminat de siguranță pentru evacuare și pentru marcarea hidranților.  
− Corpuri de iluminat pentru exterior. 

 
3. SISTEME DE ILUMINAT INTERIOR  

− Clasificarea sistemelor de iluminat interior.  
− Sisteme de iluminat interior normal.  
− Calculul sistemelor de iluminat interior normale. 

 

4. SISTEME DE ILUMINAT INTERIOR DE SIGURANȚĂ (URGENȚĂ)  

− Clasificarea sistemelor de iluminat interior de siguranță. 

− Alimentarea cu energie electrică a sistemelor de iluminat de siguranță.  
− Sisteme de iluminat pentru continuarea lucrului.  
− Sisteme de iluminat pentru intervenții în spațiile tehnice.  

− Sisteme de iluminat pentru evacuare și alte funcții.  
− Proiectarea sistemului de iluminat de siguranță pentru căile de evacuare și pentru 

evitarea panicii. 

− Proiectarea sistemului de iluminat de siguranță pentru hidranții de incendiu și 

echipamentele de siguranță.  
−  Monitorizarea și controlul automat al sistemelor de iluminat de siguranță. 

 
5. SISTEME DE ILUMINAT EXTERIOR  

− Clasificarea sistemelor de iluminat exterior.  
− Parametrii unui sistem de iluminat exterior.  
− Corpuri de iluminat exterior pentru căile de circulație rutieră. 
− Calculul sistemelor de iluminat exterior pentru circulația rutieră. 

 
6. SISTEME DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE  

−  Receptoare și consumatori electrici. 

−  Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice.  
−  Surse de alimentare pentru reţelele electrice de joasă tensiune. 

 
7. FENOMENE ŞI PROCESE DIN INSTALAŢIILE ELECTRICE CU APLICAŢII ÎN 

PREVENIREA INCENDIILOR  
− Efectele produse de curentul electric prin conductoare.  
− Solicitări termice, electrodinamice şi la comutaţie.  
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− Pierderi de tensiune în instalaţii electrice. 
 

8. APARATE  ELECTRICE  ŞI  ELEMENTE  ALE  CIRCUITELOR  ELECTRICE  CU 

APLICAŢII ÎN PREVENIREA INCENDIILOR  
− Conductoare, cabluri şi bare de distribuţie.  
− Aparate de comutaţie şi de protecţie (contactoare, întreruptoare automate, 

separatoare, relee şi declanşatoare termice, siguranţe fuzibile). 
 

9. APARATE ELECTRICE ŞI ECHIPAMENTE FOLOSITE ÎN MEDII 

NECONVENŢIONALE  
− Grade de protecţie asigurate prin carcase.  
− Instalaţii electrice în arii periculoase cu vapori şi gaze inflamabile.  
− Instalaţii electrice în medii periculoase cu praf combustibil. 

 

10. INSTALAŢII DE AMELIORARE A FACTORULUI DE PUTERE  
− Cauzele și implicaţiile energetice ale micşorării factorului de putere.  

− Metode pentru creşterea factorului de putere. 
 

11. INSTALAŢII ELECTRICE DE CURENŢI SLABI  
− Transmisia informației în instalațiile electrice de curenți slabi.  
− Alimentarea cu energie electrică pentru instalațiile de detectare, semnalizare și 

alarmare la incendii.  
− Instalații de supraveghere video și posibilități de utilizare în cazul incendiilor. 

 
12. INSTALAȚII DE LEGARE LA PĂMÂNT  

− Componentele instalațiilor de legare la pământ.  
− Scheme de legare la pământ a instalațiilor electrice de curent alternativ. 

 

13. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ȘOCURILOR ELECTRICE  

−  Șocul electric. 

−  Măsuri de protecție împotriva șocurilor electrice.  
− Clasificarea echipamentelor electrice din punctul de vedere al pericolului producerii 

șocului electric. 

− Determinarea curentului care circulă prin corpul omului în cazul atingerilor directe.  

− Protecția împotriva șocurilor electrice prin deconectarea automată rapidă. 
 

14. INSTALAȚII DE PARATRĂSNET  
− Trăsnetul și necesitatea prevederii instalațiilor de paratrăsnet.  
− Componentele instalațiilor de paratrăsnet. 

 
 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Popescu, D., 2017, Instalații electrice, suport de curs în format electronic pentru studenţii 

Facultăţii de Pompieri. 

2. Mira, N., (coordonator, 2010, Enciclopedia tehnică de instalaţii (Manualul de instalaţii, 

ediţia a II-a) Sisteme de iluminat, instalaţii  electrice şi de  automatizare, volumul E, 538 

pagini, Editura ARTECNO Bucureşti, ISBN 978-973-85936-5-7, ISBN 978-973-85936-9-

5  
3. Ignat, J., 2003, Reţele electrice de joasa tensiune, Ed. Matrix Rom, București 
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4. *** Manualul instalaţiilor electrice, 2007, Schneider Electric România S.R.L., Colecţia 

Tehnică 

5. Normativul I7-2011 - Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor 

electrice aferente clădirilor. 

6. Normativul NP 061-02 – Normativ pentru proiectarea și executarea sistemelor de iluminat 

artificial din clădiri. 

7. Normativul I20-2000 – Normativ privind protecția construcțiilor împotriva trăsnetului 

8. NP 099-04 - Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea şi exploatarea 

instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie 

9. Normativul P118/3 – 2015, Normativul privind securitatea la incendiu a construcţiilor. 

Partea a III-a - Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu 

10. Standardul SR EN 1838 : 2014. Aplicații ale iluminatului. Iluminatul de siguranță 

11. Ghid de bună practică pentru proiectarea instalațiilor de iluminat / protecție în clădiri – 

2011. 

 

6. MAȘINI ELECTRICE 

 

1. TRANSFORMATORUL  
1.1. Principiu de funcționare 

1.2. Transformatorul cu secundarul redus la primar (definiție, condiții energetice, ecuații, 

scheme electrice echivalente, diagrama fazorială); 

1.3. Transferul de putere (puteri, pierderi de putere, diagrama); 

1.4. Caracteristici de funcționare. 

1.4.1.  Caracteristica randamentului 

1.4.2.  Caracteristica externa 

1.4.3.  Caracteristica căderii de tensiune 

1.5. Transformatorul trifazat 

1.6. Funcționarea in paralel a transformatoarelor 

1.6.1.  Condiții de legare in paralel a doua sau mai multe transformatoare 

1.6.2.  Criterii de funcționare optima 

Aplicații 

a. Caracteristici de funcționare  
b. Funcționarea in paralel a transformatoarelor 

 

2. MAȘINA ASINCRONĂ  
2.1. Principiul de funcționare a mașinii asincrone trifazate 

2.2. Diagrama energetica si regimurile de funcționare ale mașinii asincrone. 

2.3. Caracteristicile mecanice ale motoarelor asincrone. 

2.4. Pornirea motoarelor asincrone.  
2.5. Reglarea turației motoarelor asincrone. 

2.6. Metode de frânare a mașinii asincrone. 

Aplicații la punctele 2.3 – 2.6. 

 

3. MAȘINA DE CURENT CONTINUU  
3.1. Principiul de funcționare a mașinii de curent continuu 

3.2. Regimurile de funcționare a mașinii de curent continuu. 

3.3. Caracteristicile mecanice ale motoarelor de curent continuu. 

3.4. Pornirea motoarelor de curent continuu.  
3.5. Reglarea turației motoarelor de curent continuu.  
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3.6. Metode de frânare a motoarelor de curent continuu.  
Aplicaţii la punctele 3.3 – 3.6.. 
 
BIBLIOGRAFIE:  

1. Centea O., Lazăr Ş. şi alţii. ”Electrotehnică, maşini şi acţionări electrice”, Teme 

pentru examenul de licență – vol II, Ed. UTCB-1999 

2. Lazar S. ”Probleme mașini electrice” – pentru examenul de licență. 

3. Lazar S. Transformatorul - ”Note de curs” format electronic si tipărit - 2014 

4. Lazar S. Mașini electrice - ”Note de curs” format electronic si tipărit – 2014 

5. Novac I. si altii ”Mașini si acționari electrice” – EDP 1983 

6. Fransua Al. ”Mașini si acționari electrice” – EDP 
 
 
 

7. INGINERIA SECURITĂŢII LA INCENDIU 

 

A. TEORIA ARDERII, PROCEDEE ŞI SUBSTANŢE DE STINGERE 

 

1. Aspecte fenomenologice privind incendiile 

2. Aspecte fenomenologice privind combustia 

3. Modalităţi de dezvoltare şi propagare a incendiilor în spaţii închise 

(construcţii) 

4. Modalităţi de dezvoltare şi propagare a incendiilor în spaţii deschise (în 

structuri şi sisteme industriale şi de pădure/vegetaţie) 

5. Efecte ale incendiilor asupra oamenilor şi structurilor 

6. Aspecte fenomenologice privind exploziile 

7. Efecte ale exploziilor asupra oamenilor şi structurilor 

8. Procedee de stingere 

9. Substanţe şi produse de stingere: (apa, spumanţi, pulberi, aburul, CO2, gaze 

inerte). 

10. Substanţe şi produse speciale de stingere (FK-5-1-12, HCFC Blend A, HFC 

125, IG-01 etc.). 

11. Compatibilitatea dintre substanţele (produsele) de stingere şi materialele aflate 

în stare de combustie 

12. Testarea calităţii substanţelor şi produselor de stingere şi a performanţelor la 

stingere a acestora pe diverse tipuri de focare. 
 
BIBLIOGRAFIE: 

1. Anghel I. – Dezvoltarea incendiilor în spații închise, Editura Pro Universitaria, București, 

2016. 
2. Anghel I. – Ingineria securității la incendiu. Principii generale, Editura Printech, București, 

2015.  
3. Calotă S. ş.a. - Manualul Pompierului. Editura Imprimeriei De Vest Oradea, 2009 
4. Crăciun I., Calotă S., Lencu V. – Stabilirea cauzelor de incendiu. Bucureşti, Editura Tehnică, 

1999. 
5. Bălulescu P. ş.a. – Noţiuni de fizică şi chimie pentru pompieri. Comandamentul Pompierilor, 

Bucureşti, 1971. 
6. Bălulescu P. – Stingerea incendiilor. Bucureşti, Editura Tehnică, 1981.  
7. Bălulescu P., Crăciun I. – Agenda pompierului. Bucureşti, Editura Tehnică, 1993. 
8. Pavel A., Mocioi I.A., Anghel I. ş.a. – Riscuri şi surse de avarii tehnologice în rafinaj-

petrochimie. – Filozofia conceptelor privind incendiile, exploziile şi şocurile. Bucureşti, 
Editura ILEX, 2008. 
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9. Pavel A., Mocioi I.A., Anghel I. ş.a. – Riscuri şi surse de avarii tehnologice în rafinaj-

petrochimie. –Fenomenologia BLEVE şi incidentele de speţa BLEVE. Norii explozivi de 
vapori/gaze, Bucureşti. 
Editura ILEX, 2007.  

10. SR EN ISO 13943:2011 ver.eng. Siguranţa la foc. Vocabular.  
11. SR EN 15004-1:2008 Instalaţii de stingere a incendiilor. Instalaţii de stingere cu gaz. Partea 1: 

Proiectare, instalare şi mentenanţă. 
12. SR EN 15004-2:2008 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere cu 

gaz. Partea 2: Proprietăţi fizice şi proiectare instalaţii de stingere cu gaz pentru agentul de 
stingere FK-5-1-12.  

13. SR EN 15004-3:2008 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere cu 
gaz. Partea 3: Proprietăţi fizice şi proiectare instalaţii de stingere cu gaz pentru agentul de 

stingere HCFC Blend A.   
14. SR EN 15004-4:2008 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere cu 

gaze. Partea 4: Proprietăţi fizice şi proiectarea instalaţiilor de stingere cu gaze pentru agentul 

de stingere HFC 125.  
15. SR EN 15004-5:2008 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere cu 

gaze. Partea 5: Proprietăţi fizice şi proiectarea instalaţiilor de stingere cu gaz pentru agentul de 
stingere HFC 227ea.  

16. SR EN 15004-7:2008 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere cu 
gaze. Partea 7: Proprietăţi fizice şi proiectarea instalaţiilor de stingere cu gaz pentru agentul de 

stingere IG-01  
17. SR EN 15004-8:2008 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere cu 

gaze. Partea 8: Proprietăţi fizice şi proiectarea instalaţiilor de stingere cu gaz pentru agentul de 

stingere IG-100  
18. SR EN 15004-9:2008 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere cu 

gaze. Partea 9: Proprietăţi fizice şi proiectarea instalaţiilor de stingere cu gaz pentru agentul de 

stingere IG-55  
19. SR EN 15004-10:2008 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiilor. Instalaţii de stingere cu 

gaze. Partea 10: Proprietăţi fizice şi proiectare instalaţii de stingere cu gaz pentru agentul de 

stingere IG-541   
20. SR EN 1568-1:2008 Agenţi de stingere a incendiilor. Spumanţi concentraţi. Partea 1: Cerinţe 

pentru spumanţi concentraţi de medie înfoiere pentru aplicare pe suprafaţă pe lichide 
nemiscibile cu apa. 

21. SR EN 1568-2:2008 Agenţi de stingere a incendiilor. Spumanţi concentraţi. Partea 2: Cerinţe 
pentru spumanţi concentraţi de înaltă înfoiere pentru aplicare pe suprafaţă pe lichide 

nemiscibile cu apa.  
22. SR EN 1568-3:2008 Agenţi de stingere a incendiilor. Spumanţi concentraţi. Partea 3: Cerinţe 

pentru spumanţi concentraţi de joasă înfoiere pentru aplicare pe suprafaţă pe lichide 
nemiscibile cu apa. 

23. SR EN 1568-4:2008 Agenţi de stingere a incendiilor. Spumanţi concentraţi. Partea 4: Cerinţe 
pentru spumanţi concentraţi de joasă înfoiere pentru aplicare pe suprafaţă pe lichide miscibile 

cu apa. 

 

B. COMPORTAREA ŞI PROTECŢIA LA FOC A CONSTRUCŢIILOR 

 

1. Securitatea la incendiu a construcţiilor 

2. Evoluţia incendiilor în spaţii închise 

3. Comportarea la foc a produselor pentru construcţii   

a. Reacţia la foc a produselor pentru construcţii 

b. Rezistenţa la foc a produselor pentru construcţii 

c. Performanţa la foc din exterior (pentru acoperişuri şi învelitori de acoperiş)  
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d. Performanţa la foc pentru produse şi elemente utilizate în instalaţii tehnice ale 

construcţiei 

4. Protecţia la foc a construcţiilor. 

a. Protecţia structurală (pasivă) la foc. 

b. Produse şi procedee de ignifugare şi termoprotecţie 

5. Evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu  
6. Condiţii de acces, intervenţie şi salvare în caz de incendiu 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Anghel I. – Ingineria securității la incendiu. Principii generale, Editura Printech, București, 

2015. 
2. Anghel I., Popa C. – Ingineria securității la incendiu. Subsistemul 6 – Procesul de evacuare: 

comportamentul, localizarea și starea fizică a utilizatorilor, Editura Sitech, Craiova, 2015. 
3. Calotă S. ş.a. - Manualul Pompierului. Editura Imprimeriei De Vest Oradea, 2009 
4. Flucuş I., Şerban M. – Consideraţii privind comportarea şi protecţia la foc a 

construcţiilor şi instalaţiilor în contextul legislaţiei actuale din domeniul apărării 

împotriva incendiilor, Ed. Academica, Bucureşti, 2001. 

5. Zamfir C., Vintilă S., Calotă S., Voiculescu I.– Securitatea la incendiu în 

reglementările europene şi româneşti, Ed. Fast–Print, 2004, Bucureşti 

6. Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor – indicativ P.118/1999. 

7. Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor 

Normativului P.118/99 – “Siguranţa la foc a construcţiilor” indicativ MP 008/2000. 

8. Ordinul 1822 din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind 

clasificarea si încadrarea produselor pentru construcții pe baza performantelor de 

comportare la foc. 

9. SR EN 13501-1+A1:2010 Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. 

Partea 1: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de reacţie la foc. 

10. SR EN 13501-2+A1:2010 Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. 

Partea 2:Clasificare folosind rezultatele încercărilor de rezistenţă la foc, cu excepţia 

produselor utilizate în instalaţiile de ventilare. 

11. SR EN 13501-3+A1:2010 Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. 

Partea 3:Clasificare pe baza rezultatelor încercărilor de rezistenţă la foc pentru produse 

şi elemente utilizate în instalaţii tehnice ale construcţiilor: Conducte şi clapete 

rezistente la foc. 

12. SR EN 13501-4+A1:2010 Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. 

Partea 4:Clasificare folosind rezultatele încercărilor de rezistenţă la foc a 

componentelor sistemelor de control al fumului. 

13. SR EN 13501-5+A1:2010 Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. 

Partea 5:Clasificare pe baza rezultatelor încercărilor acoperişurilor expuse la un foc 

exterior. 

14. SR EN 1992-1-2:2006 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-2: Reguli 

generale. Calculul comportării la foc 

15. SR EN 1993-1-2:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-2: Reguli 

generale. Calculul structurilor la foc 

16. SR EN 1994-1-2:2006 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. 

Partea1-2:Reguli generale. Calculul structurilor la foc 

17. SR EN 1995-1-2:2004 ver.eng. Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-

2:Generalităţi. Calculul structurilor la focSR EN 1996-1-2:2005 ver.eng. 

18. Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul 

structurilor la foc 
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C. PREVENIREA INCENDIILOR 

 
1. Terminologie specifică, conform cu legislaţia în vigoare, emisă la bibliografie. 

2. Exemple de incendii raportate la ecuaţia iniţierii unui incendiu. 

3. Măsuri generale/specifice de prevenire pentru controlul riscurilor/pericolelor de 

incendiu/explozie la autovehicule. Pericole/cauze de incendiu.  
4. Măsuri generale/specifice de prevenire pentru controlul riscurilor/pericolelor de 

incendiu la alimentarea cu carburant a autovehiculelor în staţiile de distribuţie a 

carburanţilor. 

5. Măsuri  generale/specifice  de  prevenire  pentru  controlul  riscurilor/pericolelor  de 

incendiu/explozie în cazul locuinţelor unifamiliale, multifamiliale, gospodării ale 

populaţiei. 

6. Măsuri generale/specifice de prevenire pentru controlul riscurilor/pericolelor de 

incendiu/explozie la transformatoarele de mare putere care dotează 

C.E.T./C.T.E.Pericole, riscuri, cauze de incendiu la C.E.T./C.T.E. 

7. Măsuri generale/specifice de prevenire controlul riscurilor/pericolelor determinate de 

electricitatea statică la alimentarea cu carburant a aeronavelor. 

8. Măsuri generale /specifice de prevenire pentru controlul riscurilor/pericolelor de 

incendiu/explozie în cazul operaţiilor de vopsire la pulverizarea cu nitrolac în secţiile de 

finisaj lemn. 

9. Măsuri generale/specifice de prevenire pentru controlul riscurilor/pericolelor de 

incendiu, determinate de electricitatea statică la gospodării ale populaţiei. 

10. Concepte de lucru : pericol la incendiu/explozie, risc la incendiu/explozie, cauză a unui 

incendiu. 

11. Definiţii ale riscului de incendiu şi elemente de legislaţie conexă. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Popescu, G.- Note de curs, Prevenirea incendiilor. 

2. Cavaropol, D., Zgavarogea, I., Darie, E., Dianu, M., Bălan, C., Popescu, G., Stoica, 

G. - Selecţie de probleme pentru pregătirea examenului de licenţă, specializarea “ 

Instalaţii pentru construcţii - Pompieri “, ediţia I, Editura Printech, 2009.  
3. Golovanov, N., Popescu, G., şa. - Evaluarea riscurilor generate de descărcările 

electrostatice, Editura Tehnică Bucureşti, 2000. 

4. Popescu, G., Vintilă, I. - Culegere de acte normative în domeniul situaţiilor de 

urgenţă, Editura Revista Obiectiv, Bucureşti, 2009. 

5. Benga, M., Popescu, G., Vintilă, I. - Instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, 

Editura Măiastra, Târgu - Jiu, 2010. 

6. Elemente generale referitoare la avizarea și autorizarea în domeniul apărării împotriva 

incendiilor. 

7. ***SR ISO 8421/1999, Protecţia împotriva incendiilor. Vocabular. Termeni generali şi 

fenomene ale incendiilor. 

8. ***O.M.I. nr.108/2001 pentru aprobarea D.G.P.S.I. 004/2001 - Dispoziţii generale 

privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice, Monitorul 

Oficial al României, partea I, nr.597/24.09.2001. 

9. *** O.M.A.I.nr.163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 

incendiilor, Monitorul Oficial al României, partea I, nr.216/29.29.03.2007.  
10. ***Buletinul Pompierilor nr. 2 - 2005; nr.2 - 2006; nr.1/2 - 2007; nr.1/2 - 2008; nr.1/2 

2009, nr. 1/2 – 2010, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti. 

11. Popescu, G., Bălănescu, L.- Prevenirea incendiilor la autovehicule, Editura 

Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2005. 
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12. .***OMIRA nr.210/2007, pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, 

evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, Monitorul Oficial al României, partea I, 

nr.380/28.05.2007. 

13. ***Legea nr. 307/2006 - Legea privind apărarea împotriva incendiilor, Monitorul 

Oficial al României nr.633/21 iulie 2006. 

 
C. INSTALAŢII DE DETECTARE, SEMNALIZARE, AVERTIZARE ŞI 

STINGERE A INCENDIILOR 

 

1. Instalaţii automate de detectare, semnalizare și avertizare a incendiilor. 

1.1. Echiparea clădirilor cu instalaţii de detectare, semnalizare și avertizare a 

incendiilor. 

1.2. Componenţa instalaţiilor de detectare, semnalizare și avertizare a incendiilor. 

1.3. Detectoare de incendiu: clasificare, definiţii, tipuri, amplasarea detectoarelor. 

1.4. Căi de transmisie. 

2. Instalaţii de stins incendii cu apă. 

2.1. Instalaţii de stingere a incendiilor cu hidranţi interiori și exteriori 

2.2. Coloane uscate 

2.3. Instalaţii de stingere a incendiilor cu sprinklere. 

2.4. Instalaţii de stingere a incendiilor cu sprinklere deschise. 

2.5. Instalaţii de stingere a incendiilor cu apă pulverizată 

2.6. Instalaţii de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă 

3. Instalaţii de stingere a incendiilor cu spumă. 

4. Instalații de stingere a incendiilor cu pulbere. 

5. Instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu CO2. 

6. Instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu gaze. 

7. Prevederi normative specifice pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor 

automate de detectare și semnalizare a incendiilor 

8. Prevederi normative specifice pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor 

speciale de stingere a incendiilor. 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIE: 

1. M.Şerban – Sisteme de detecţie şi alarmă la incendiu, Editura M.A.I., Bucureşti, 

2009 

2. *** – Manualul de instalaţii, ed. a II-a, Ed.Artecno, 2010. 

3. *** – Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a II-a 

Instalații de stingere, indicativ P 118/2 din 2013. 

4. *** – Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a III-a 

Instalații de detectare, semnalizare și avertizare, indicativ P 118/3 din 2015. 

5. P.Bălulescu, I.Crăciun – Agenda Pompierului, ed.a II-a, Ed. Imprimeriei de Vest, 

Oradea, 2009. 

6. S.Calotă, ş.a. – Manualul Pompierului, Ed. Imprimeriei de Vest, Oradea, 2009. 

7. Zamfir C., Vintilă Ş., Calotă S., Voiculescu I. – Securitatea la incendiu în 

reglementările europene şi româneşti – Comentarii, Ed.Fast-Print, Bucureşti, 

2004. 

8. P.Bălulescu ş.a.: Instalaţii automate de detectare şi stingere a incendiilor. 

Ed.Tehnică,1977. 

9. P.Bălulescu: Prevenirea incendiilor. Ed.Tehnică 1979. 
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10. P.Bălulescu: Prevenirea şi stingerea incendiilor de prafuri şi pulberi combustibile. 

Ed.M.I., Comandamentul Pompierilor, 1976. 

11. C. Cârlogeanu: Combustii rapide în gaze şi pulberi. Ed.Tehnică, 1976. 

12. I.Crăciun ş.a.: Stabilirea şi prevenirea cauzelor de incendiu. Ed.Tehnică 1993. 

13. T.Şerbu; I. Matea : Instalaţii automate de semnalizare a incendiilor. Ed.M.I.Ch., 

1989. 

14. T.Şerbu, I.Flucuş : Instalaţii speciale de protecţie la incendiu vol. I și II 

Facultatea de Pompieri, 1994. 

15. M. Șerban –Instalații de stingere a incendiilor - Note de curs. 
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Anexa nr. 13 

 

TEMATICĂ 

EXAMEN DE LICENŢĂ, SESIUNEA IULIE 2019 

SERIA 2016-2019 

ARHIVISTICĂ 

 

1. Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente privind evidenţa, 

selecţionarea, folosirea şi păstrarea documentelor: 

- Evidenţa documentelor la creatorii şi deţinătorii de documente: înregistrarea 

documentelor şi circuitul acestora între compartimente; 

- Metodologia elaborării, aprobării, confirmării, aplicării şi actualizării 

nomenclatorului arhivistic; 

- Constituirea dosarelor; 

- Inventarierea u.a. şi predarea acestora la compartimentul de arhivă; 

- Instrumente de evidenţă a documentelor şi inventarelor depuse la compartimentul 

de arhivă; 

- Selecţionarea documentelor; 

- Depunerea documentelor la Arhivele Naţionale; 

- Reglementări privind operatorii economici prestatori de servicii arhivistice: 

- Procedura de eliberare, reînnoire, suspendare sau retragere a autorizaţiei de 

funcţionare a operatorilor economici prestatori de servicii ahivistice; 

- Evidenţa operatorilor economici prestatori de servicii ahivistice; 

- Obligaţiile operatorilor economici prestatori de servicii ahivistice cu privire 

la documentele administrate:  

     1. Procedura de notificare a Arhivelor Naţionale;  

     2. Informarea publică privind documentele preluate de la creatorii dizolvaţi;  

     3. Asigurarea documentelor împotriva distrugerii, degradării, sustragerii sau 

comercializării fără drept;  

     4. Eliberarea de copii, certificate şi extrase privind drepturile cetăţenilor 

referitoare la stagiile de cotizare în sistemul unitar de pensii publice) 

 

2. Atribuţiile Arhivelor Naţionale privind evidenţa, selecţionarea, folosirea şi 

păstrarea documentelor existente în fondurile şi colecţiile proprii: 

a) Prelucrarea arhivistică a documentelor din fondurile aflate în administrarea Arhivelor 

Naţionale: 

- Planul metodic de lucru şi rolul acestuia în organizarea şi efectuarea operaţiunilor 

arhivistice; 

- Fondarea, operaţiune de bază pentru constituirea corectă a fondurilor arhivistice;  

- Criteriile de ordonare a documentelor create în perioada modernă şi contemporană; 

- Inventarierea documentelor create în perioada modernă şi contemporană;  

- Criteriile de stabilire a valorii documentelor existente în fondurile administrate de 

Arhivele Naţionale; 

- Verificarea existentului cu instrumentele de evidenţă. 

 

b) Evidenţa documentelor aflate în fondurile şi colecţiile existente la Arhivele Naţionale ale 

României:  

-  Registrul general de arhivă 

-  Registrul inventarelor 
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-  Inventarul 

-  Dosarul fondului  

-  Fişa “Situaţia fondului” 

-  Registrul de depozit 

-  Ghidul topografic 

-  Fişa de control 

 

c) Valorificarea informaţiilor din documente: 

           - Accesul la documente - termenele de dare în cercetare a documentelor; 

           - Recomandările europene privind accesul la arhivele publice; 

 - Instrumentele de informare ştiinţifică – genuri şi caracteristici;   

 - Metodologia rezolvării cererilor. 

 

3. Păstrarea şi conservarea documentelor de arhivă: 

- Organizarea depozitului de arhivă (condiţii de microclimat; mijloace de depozitare şi 

de protecţie a documentelor; aşezarea fondurilor şi colecţiilor în depozit). 

 

4. Standarde de descriere arhivistică: 

 - ISAD(G) – Standardul general internaţional de descriere arhivistică; 

 -ISAAR-Normă arhivistică internaţională pentru descrierea colectivităţilor 

(organizaţiilor), familiilor sau persoanelor. 

 

 

BIBLIOGRAFIE  

Acte normative: 

1. Legea Arhivelor Naţionale nr. 16 din 2 aprilie 1996, republicată, în “Monitorul 

Oficial”, partea I, nr. 293 din 22 aprilie 2014 

2. Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, 

aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi 217 din 23 mai 1996, 

în „Revista de Arhivistică”, tom III, nr. 1-2, 1997, p. 61-82 ; disponibil la 

http://www.arhivelenationale.ro/index.php?page=32&lan=0 

3. Normativ privind caracteristicile tehnico-funcţionale ale spaţiilor şi echipamentelor 

de depozitare şi conservare a arhivelor aflate în administrarea creatorilor publici şi 

privaţi de arhivă, aprobat prin Ordinul de zi al directorului general al Arhivelor 

Naţionale nr. 235 din 5 iulie 1996, disponibil la 

http://www.arhivelenationale.ro/index.php?page=32&lan=0 

4. Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 137 din 27 septembrie 2013 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii 

Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, în “Monitorul Oficial”, partea I, nr. 619 din 4 

octombrie 2013, p. 2-16; disponibile şi la http://www.arhivelenationale.ro/ 

5. Recommendation No. R (2000) 13 of the Committee of Ministers to Member States 

on a European Policy on Access to Archives, în “Revista Arhivelor. Archives 

Review”, LXXXIV, 2007, Supliment, p. 85-97, disponibilă şi la 

http://www.arhivelenationale.ro/index.php?page=30&lan=0 

6. Principiile accesului la arhive, adoptate de AGA la 24 august 2012, disponibil la 

www.ica.org 

7. Codul de deontologie arhivistică în “Revista Arhivelor” nr. 2, 1997, p. 32-36 

 

 

 

http://www.arhivelenationale.ro/index.php?page=32&lan=0
http://www.arhivelenationale.ro/index.php?page=32&lan=0
http://www.arhivelenationale.ro/
http://www.arhivelenationale.ro/index.php?page=30&lan=0
http://www.ica.org/


Page 118 of 120 

 

 

 

 

Publicaţii:  

1. Adamache, Adrian, Unele aspecte ale selecţionării documentelor, în „Revista 

Arhivelor”, nr. 3, 1989, p. 287 – 289 

2. Aniţa, Cristian, Evaluarea şi selecţionarea documentelor – între deziderat şi 

realitate în arhivistica românească, în „Revista Arhivelor”, nr. 1, 2010, p. 9-26, 

disponibil la 

http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/serban/RA%201%202010/03

%20anita,%20cristian.pdf 

3. Bâzgan, Melentina, Noţiuni fundamentale de arhivistică, Piteşti, Editura Paralela 45, 

2016 

4. Boar, Liviu, Forme de folosire ştiinţifică a informaţiilor din Arhive între tradiţie, 

actualitate şi perspectivă. Evoluţia conceptului de „Folosire” în legislaţia 

arhivistică românească (1925-1996), în „Anuarul Arhivelor Mureşene”, III, 2004, p. 

25-30  

5. Idem, Îndrumătorul arhivistic – instrument de informare ştiinţifică, în „Anuarul 

Arhivelor Mureşene”, III, 2004, p. 21-24 

6. Caciora, Andrei, Selecţionarea documentelor în interiorul unităţilor arhivistice din 

fondurile judecătoreşti, în „Revista Arhivelor”, nr. 2, 1985, p. 169-172 

7. Ceauşu, Simona, Despre metodologia elaborării ediţiilor de documente, în „Revista 

Arhivelor”, nr. 1, 1990, p. 68 – 72 

8. Chipurici, Nicolae, Probleme de delimitare a documentelor contemporane pe fonduri 

arhivistice, în „Revista Arhivelor”, nr. 2, 1986, p. 212 – 220 

9. Idem, Probleme de delimitare a fondurilor arhivistice create de instituţiile din 

învăţământul preuniversitar, în „Revista Arhivelor”, nr. 4, 1994, p. 337 – 343 

10. Ciucă, Marcel Dumitru, Ordonarea şi inventarierea documentelor aflate în 

depozitele Arhivelor Naţionale,în „Revista Arhivelor”, nr. 3, 1979, p. 284-302 

11. Cohn, Emilia, Ordonarea şi inventarierea arhivelor şcolare, în „Revista Arhivelor”, 

nr. 1 - 2, 1974, p. 265 – 267 

12. Cozac, Ion, Consideraţii asupra ordonării şi inventarierii documentelor din epoca 

contemporană,  în „Revista Arhivelor”, nr. 1, 1979, p. 22 – 24 

13. Couture, Carol, Le concept de document d’archives à l’aube du troisième millénaire, 

în “Archives”, volume 27, numéro 4, 1996, p. 3-19 

14. Idem, Nomenclatoarele. Aspecte teoretice, în „Revista de Arhivistică”, tom IV, nr. 1-

2, 1998, p. 9-41 

15. Dinu, Cristina, Nicula, Vasile, Constituirea dosarelor pe termene de păstrare, în 

„Revista Arhivelor”, anul LV, vol. XL, nr. 4, p. 444-448 

16. Kecskemeti, Charles, Szehely, Ivan, Accesul la arhive. Manual de linii directoare 

pentru implementarea Recomandării nr. R(2000)13 privind o politică europeană 

asupra accesului la arhive, 2007 

17. Lungu, Corneliu-Mihail, Constituirea şi gestionarea documentelor de arhivă, 

Bucureşti, Editura Proxima, 2010 

18. Popa, Gheorghe, Concepţia despre selecţionare în arhivistica românească 

contemporană, în „Revista de Arhivistică”, tom IV, nr. 1-2, 1998, p. 133-136 

19. Teleman, Florenţa, Munteanu, Mihaela,  De la teorie la practică în activitatea de 

înregistrare a actelor, în „Acta Bacovensia”, VII, 2012, p. 449-456 

 

 

 

http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/serban/RA%201%202010/03%20anita,%20cristian.pdf
http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/serban/RA%201%202010/03%20anita,%20cristian.pdf
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TEMATICĂ 

EXAMEN DE LICENŢĂ, sesiunea iulie  2019 

Seria 2016-2019 

 

ISTORIA ROMÂNILOR 

 

I. Istoria medievală a românilor 

 

Întemeierea Ţării Româneşti şi Moldovei 

 Formaţiuni politice ”pre-statale” de la sud şi est-de Carpaţi din secolul al  

XIII-lea în principalele surse istorice; 

 Întemeierea Ţării Româneşti încadrată în context internaţional; 

 Întemeierea Moldovei încadrată în context internaţional; 

 Importanţa drumurilor comerciale în formarea Ţării Româneşti şi 

Moldovei; 

 Primii domni în Ţara Românească şi Moldova până la 1400 – prezentare 

generală. 

 

Bibliografie obligatorie 

1. Şerban Papacostea, Românii în secolul al XIII-lea. Între cruciadă şi 

Imperiul mongol, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1993, pp. 136-

174. 

2. Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Şerban 

Papacostea, Pompiliu Teodor, Istoria României, Editura Corint, 

Bucureşti, 2006, pp. 120-134. 

3. Cursul de bază predat de profesorul titular. 

 

 

II. Istoria modernă a românilor 

 

Edificarea statului naţional român modern  

1.Unirea Principatelor Române 

 Principatele Române sub regimul Convenţiei de la Balta-Liman; domniile lui 

Barbu Ştirbei şi Grigore Al. Ghica; 

 Emigraţia română şi opera ei de propagandă în Occident în anii 1848-1852; 

 Românii şi Războiul Crimeii; 

 Problema Unirii Principatelor în dezbaterile diplomaţiei europene (1855-1856); 

 Organizarea luptei interne pentru Unire şi însemnătatea Adunărilor ad-hoc; 

 Conferinţa de pace de la Paris; conţinutul şi însemnătatea Convenţiei din 

august 1858; 

 Dubla alegere ca domnitor a lui Al. I. Cuza – actul decisiv al Unirii 

Principatelor.  

2. Domnia lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866)   

 Începutul domniei lui Al.I. Cuza şi lupta pentru desăvârşirea Unirii (1859-

1862); 

 Lupta pentru realizarea pe cale constituţională a reformelor şi constituirea 

“monstruoasei coaliţii” (ianuarie 1862-mai 1864); 

 Lovitura de stat din mai 1864 şi elaborarea Statutului Dezvoltător al Convenţiei 

de la Paris; 
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 Domnia autoritară şi noua serie de reforme; 

 Politica externă a lui Al.I. Cuza; 

 Sfârşitul şi însemnătatea domniei lui Al.I. Cuza. 

 

Bibliografie obligatorie: 

1. Isar, Nicolae, Istoria modernă a românilor. 1774/1784-1918, Editura 

Universitară, Bucureşti, 2006, p. 205-285. 

2. Isar, Nicolae, Istoria modernă a românilor. Edificarea statului naţional (1848-

1866), Editura Universităţii din Bucureşti, 2002, 436 p. 

 

 

 

 

III. Istoria contemporană a românilor 

 

Prima etapă a comunizării României 

 Prevederile planului confidenţial de sovietizare a ţării; 

 Măsurile întreprinse de guvernul pro-comunist pentru realizarea planului 

de sovietizare pe linie politică, juridică, economică, militară şi socială.  

 

Bibliografie obligatorie 

1. Cursul de bază predat de profesorul titular 

2. Dinu C. Giurescu (coord.), Istoria românilor, vol. IX, Editura 

Enciclopedică, Bucureşti, 2008, pp. 556-606. 

3. Dinu C. Giurescu (coord.), Istoria românilor, vol. X, Ed. 

Enciclopedică, Bucureşti, 2013, pp. 39-89, 522-534. 

4. Dorin Cimpoeşu, Instituţii contemporane ale puterii de stat şi ale 

societăţii româneşti (1918-2011), Editura Renaissance, Bucureşti, 

2011, pp. 7-92. 
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CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

 
Cadrul normativ: 

– Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

– Legea nr. 360 din 6 iunie 2002 privind statututul polițistului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

– O.s.g.g. nr.600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităților publice;  

– Anexa nr.1 la O.M.A.I. nr.S/7 din 31.01.2018 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind 

salarizarea și alte drepturi ale personalului militar, polițiștilor și personalului civil din 

Ministerul Afacerilor Interne;  

– O.M.A.I. nr.105 din 12.07.2013 privind activitatea de planificare structurală și management 

organizatoric în unitățile M.A.I.  

 

Art. 1  

Prezentul Regulament stabileşte misiunea, modul de constituire, structura, atribuţiile şi 

funcţionarea Consiliului de Administraţie al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 

(denumit în continuare Consiliul), constituit în conformitate cu art. 211, alin. 6 din Legea 

Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2    

(1)Consiliul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” (denumită în continuare Academia) 

asigură sub conducerea Rectorului, conducerea operativă a Academiei și aplică deciziile 

strategice ale Senatului Universitar. 

(2) Consiliul promovează, prin deciziile pe care le adoptă, principiul educaţiei centrate pe 

student, al dialogului şi transparenţei.  

    

CAPITOLUL II 

STRUCTURĂ ȘI ATRIBUȚII  

Art. 3  

(1) Consiliul este format din rector, prorectori, decanii facultăţilor, directorul general 

administrativ şi un reprezentant al studenţilor. 

(2) 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.  

(3) Preşedintele Consiliului este Rectorul Academiei.  

(4)  În lipsa acestuia, atribuţiile de Preşedinte sunt preluate de către persoana desemnată la 

conducerea Academiei. 

Art. 4  

(1) Mandatul unui membru al Consiliului se întinde pe durata exercitării funcţiei care îi conferă 

această calitate. 

(2) Prin excepţie, mandatul reprezentantului studenţilor este de un an, cu posibilitatea înnoirii 

succesive, în mod automat, până la dobândirea calităţii de absolvent. 

(3) Reprezentantul studenţilor este ales în condiţiile alin. (2) prin metodologia proprie. 

Art. 5  

Înlocuirea unui membru al Consiliului se face cu respectarea actelor normative în vigoare.  

Art. 6  

Pentru buna desfăşurare a lucrărilor Consiliului, acesta desemnează o persoană în calitate de 

secretar, cu următoarele atribuţii: 
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a) întocmeşte proiectul ordinii de zi a şedinţelor şi îl prezintă spre aprobare Preşedintelui 

Consiliului;  

b) asigură convocarea participanţilor la şedinţele Consiliului; 

c) redactează şi semnează procesele verbale; 

d) asigură redactarea şi publicarea Hotărârilor Consiliului, pe care le prezintă spre certificare 

Preşedintelui Consiliul;  

e) arhivează, conform normelor legale în vigoare, procesele-verbale aferente sedințelor 

Consiliului şi Hotărârile Consiliului.  

Art. 7  

(1) În vederea îndeplinirii misiunii sale, Consiliul pune în aplicare  hotărârile Senatului 

Universitar, potrivit prevederilor normative în vigoare. 

(2) Consiliul are următoarele atribuţii:  

a) asigură conducerea operativă a Academiei;   

b) stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţional; 

c) aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual; 

d) aprobă operaţiunile financiare care depăşesc plafoanele stabilite de Senatul Universitar; 

e) propune Senatului repartizarea fondului de burse în limita bugetului aprobat;  

f) aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare; 

g) aprobă angajarea specialiştilor cu valoare ştiinţifică şi profesională recunoscută în 

domeniu din ţară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice asociate invitate, în 

condițiile prevăzute de lege. 

h) organizează concursul pentru ocuparea postului de Director General Administrativ;  

i) analizează oportunitatea constituirii de consorţii, în baza unui contract de parteneriat, în 

condiţiile legii şi face propuneri Senatului Universitar; 

j) avizează propunerile de programe noi de studii şi formulează propuneri către Senatul 

Universitar de finalizare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea 

Academiei sau care nu sunt eficiente din punct de vedere academic şi financiar; 

k) propune Senatului Universitar strategii ale Academiei pe termen lung şi mediu şi politici pe 

domenii de interes ale Academiei;  

l) propune Senatului Universitar, cuantumul taxelor percepute la nivelul instituţiei; 

m) propune Senatului Universitar structura şi componenţa Comisiei de etică universitară; 

n) analizează şi decide în legătură cu oportunitatea aplicării pentru proiectele finanţate prin 

instrumente structurale. 

Art. 8  

În calitate de  Preşedinte al Consiliului, Rectorul are următoarele atribuţii:  

a) Conduce Consiliul de Administrație;   

b) Convoacă Consiliul şi prezidează lucrările acestuia;  

c) Reprezintă Consiliul în relaţia cu Senatul şi celelalte organisme de conducere academică;  

d) Ia toate măsurile de urgenţă care se impun, în numele Consiliului urmând să informeze 

Consiliul cu prilejul primei reuniuni.  

 

CAPITOLUL III 

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR  

Art. 9  

(1) Consiliul adoptă hotărâri în sfera competenţelor stabilite prin Carta universitară şi prin 

prezentul Regulament.  

(2) Consiliul se întruneşte în şedinţe ordinare de lucru, de regulă lunar, în ultima săptămână a 

lunii sau în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar.  

(3) În situaţia în care nu se poate asigura prezenţa tuturor membrilor, şedinţa este regulamentară 

cu participarea a unui număr de cel puţin 2/3 din totalul membrilor. 

 (4) Hotărârile Consiliului se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.  
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 (5) În caz de egalitate votul Preşedintelui este determinant.  

Art. 10  

Reuniunile Consiliului, data şi ordinea de zi se anunţă, de regulă, cu cel puţin 3 (trei) zile înainte 

de data reuniunii, cu excepţia convocării şedinţelor extraordinare. 

Art. 11  

În funcție de Ordinea de zi, pot participa, în urma unei invitații făcute de către Președintele 

Consiliului, reprezentanți ai structurilor din Academie, care nu vor avea drept de vot.  

Art. 12  

 (1) Consiliul propune Senatului Universitar proiectele de modificare structurală și management 

organizatoric în Academie.  

(2) Ședințele Consiliului în care se discută aspectele menționate la alin. 1 sunt legal constiutite în 

prezența  a 3/4 din numărul membrilor săi. În această situație, Hotărârile Consiliului se adoptă cu 

votul a 2/3 din totalul membrilor prezenți.   

(3) În caz de egalitate votul Preşedintelui este determinant.  

Art. 13  

(1) Lucrările şedinţelor se consemnează într-un registru de procese-verbale al Consiliului.  

(2) Hotărârile Consiliului – tehnoredactate – se certifică prin semnătura Preşedintele Consiliului 

şi se înregistrează la Registratura Academiei.  

Art. 14  

Hotărârile Consiliului se aduc la cunoştinţa şefilor structurilor vizate, cu respectarea prevederilor 

legale, prin mijloace specifice şi sunt obligatorii pentru personalul acestora.  

Art. 15  

Hotărârile Consiliului pot fi date publicităţii, în condiţiile legii, de către Preşedintele Consiliului 

sau de către o altă persoană împuternicită de acesta.  

Art. 16  

(1) Activitatea Consiliului este monitorizată şi controlată prin comisiile de specialitate din cadrul 

Senatului Universitar. 

(2)  Preşedintele Consiliului prezintă Senatului Universitar un raport anual privitor la activitatea 

Consiliului.  

 

CAPITOLUL IV 

DISPOZIŢII FINALE 

Art. 17  

Modificarea Regulamentului Consiliului se face la iniţiativa acestuia, prin Hotărârea Senatului 

Universitar. 

Art. 18 

Prezentul Regulament intră în vigoare la data de 11.03.2019. 

Art.19 

La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, se abrogă Regulamentul Consiliului de 

administrație nr. 4562733 din 01.04.2013. 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR, 

Comisar-şef de poliție     

 Conf. univ. dr.   

   

Dragoș Andrei IGNAT 
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Art. 1 Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică ale studenților 

la nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, denumit în continuare Regulament, 

este elaborat în conformitate cu: 

a) Legea EducaţieiNaţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) Legea nr.258/2007, privind practica studenților, cu modificările şi completările ulterioare ; 

c) OMEN nr. 3666 din 2012 –Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului; 

d) OMEN nr. 3955 din 2008 privind aprobarea cadrului general de organizare a stagiilor de 

practică în cadrul programelor de studii universitare de licență și de masterat. 

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) Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din Academia de Poliție 

„Alexandru Ioan Cuza”; 

k) Alte acte normative emise de Ministerul Educaţiei Naţionale, denumit în continuare 

M.E.N. şi de către Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I. 

Art. 2 Prezentul Regulament este elaborat în scopul desfăşurării optime a stagiului de 

practică, în conformitate cu planul de învățământ, care are drept obiectiv verificarea 

aplicabilității cunoștințelor teoretice însușite de studenți în cadrul programului de instruire 

prin stabilirea unor reglementări proprii, în concordanţă cu specificul instituţional al 

Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. 

Art. 3  

Stagiile de practică ale studenţilor se desfăşoară potrivit actelor normative în vigoare, a  

planurilor de învăţământ şi planurilor de practică elaborate de către departamente. 
Art. 4 Conform Sistemului European de Credite Transferabile, pentru a acumula unităţi 
decredit, studentul trebuie să participe la activităţile didactice programate şi să efectueze 
activităţi individuale de pregătire.  
Art. 5  
(1) Stagiul de practică reprezintă o condiție de promovare. 
(2) Frecvenţa la activităţile practice (laborator, proiect, stagii de practică) este obligatorie.  
(3) Studentul are obligația ca pe durata derulării stagiului de practică să respecte programul 

de lucru stabilit și să execute activitățile specificate de tutore în conformitate cu planul de 

practică, în condițiile respectării cadrului legal cu privire la volumul și dificultatea acestora. 

Art. 6  
(1) Stagiul de practică trebuie efectuat integral de către fiecare student.  
(2) Ziua, precum și perioada de practică, neefectuate potrivit alin.1, trebuie replanificate, 
până cel mai târziu, în ultima zi de vineri a lunii septembrie din anul universitar respectiv.   
(3) Procedura replanificării este cea prevăzută precum la orice altă disciplină din planul de 
învățământ. 
(4) Eventualele cheltuieli legate de replanificarea stagiului de practică, vor fi suportate 

exclusiv de către student. 

Art. 7 

(1) 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 sau 

structuri similare ale M.A.I., în calitate de partener de practică, în conformitate cu prevederile 

legislaţiei privind practica studenţilor. 

(2) Practica studenţilor din cadrul Facultății de Arhivistică, se desfăşoară de regulă în 

unităţile Arhivelor Naţionale, precum şi la compartimentele de arhivă din alte organizaţii de 

stat şi private. 



 

(3) 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.  

(4) Cu excepția celor de la specializarea Contrainformații M.A.I, studenţii au obligaţia de a 

consemna zilnic în Caietul de Practică activităţile desfăşurate şi observaţiile personale 

privitoare la activitatea depusă,  

Art. 8 Activitatea profesională a studenţilor din cadrul programului de licenţă cu 

specializarea „administraţie publică”, din cadrul Facultății de Științe Juridice și 

Administrative 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. 9 

 (1) Practica studenţilor din cadrul C.I.F.R.I.D. se desfăşoară în unităţile M.A.I. unde 

studenţiiîşidesfăşoară activitatea, sau în cadrul altor structuri potrivit solicitărilor 

beneficiarilor.  

(2)  La finalizarea stagiilor de practică, studenții vor întocmi documentele de practică, potrivit 

Anexelor nr. 2 şi  3. 

Art. 10  

(1) Stagiile de practică, se vor executa, sub conducerea tutorilor profesionali – ofiţeri 

desemnaţi de către partenerul de practică şi sub îndrumarea cadrelor didactice stabilite de  

Academia de Poliție. 

(2) Având în vedere principiul mobilităţii studenţilor, cu aprobarea ministrului afacerilor 

interne, stagiile de practică se pot desfăşuraşi în afara teritoriului ţării, cu respectarea 

prevederilor legale şi a normelor interne aplicabile la nivelul M.A.I. 

Art. 11 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 și în Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, aflat în 

vigoare. 

Art. 12  

(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 structura unde 

execută stagiul de practică sau după caz la Academie. 

(2) În cel mult 24 ore de la externare, studentul va prezenta de îndată structurii unde execută 

stagiul de practică, documentele de externare şi alte acte justificative şi ulterior Medicului-

Şef al Academiei, pentru avizare. 

Art. 13  

(1) La sfârşitul stagiului de practică, tutorii profesionali vor evalua cunoştinţele studentului 

căruia îi vor acorda o notă de la 1 la 10, exprimată în numere întregi, nota minimă de 

promovare fiind nota 5 (cinci), conform fișei de apreciere (Anexa1) 

(2) În situația în care studentul nu a obţinut nota de promovare, sunt incidente prevederile art. 

6 alin.2-4 din prezentul Regulament.   

Art. 14 

(1) După efectuarea fiecărui stagiu de practică studenţii vor întocmi un raport cu activităţile 

desfăşurate. 

(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. 

Art. 15 Anexele nr. 1-3  constituie parte integrantă din prezentul Regulament. 

Art.16.  
(1) Prezentul Regulament intră în vigoare pe 11.03.2019. 

(2) La data prevăzută la alin.1, orice dispoziție contrară se abrogă. 

 

         

  



 

ANEXA 1                                             

 

_____________________________________ 

_____________________________________  

_____________________________________ 

Nr._______________  din __/__/_____ 

 

COMISIE, 

 

1.Şeful unităţii 

___________________ 
(Semnătură, ștampilainstituției) 

  

2.Şeful Serviciului 

___________________ 
(Semnătură) 

APRECIERE 

I. Studentul 

.............................................................................................................................................................. 

(grad, nume, prenumele tatălui, prenume) 

din Academia de Poliţie „AlexandruIoanCuza", Facultatea de ................................... 

............................................, specializarea………………….., anul de studiu............,  

grupa......................., specialitatea......................................................................., a efectuat 

stagiul de practică la ................................... ....., perioada.............................................. 

 

II. Rezultateleactivităţii 
 

Nr. 

crt. 

 

INDICATORI DE EVALUARE 

 

NOTA 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1. Cunoştinţe de specialitate           

2. Cunoştinţe complementare           

3. Deprinderi practice necesare îndeplinirii sarcinilor           

4. Adaptarea cunoştinţelor la situaţii noi           

5. Preocuparea pentru însuşirea de noi cunoştinţe           

6. Capacitate de relaţionare           

7. Iniţiativă           

8. Responsabilitate           

9. Loialitate           

10. Disciplină           

11. Fermitate           

12. Spirit de observaţie           

13. Discernământ           

14. Integritate morală           

15. Receptivitate           

16. Flexibilitate           

17. Rezistenţala stres şi efort prelungit           

18. Îndeplinirea sarcinilor primite           



 

19. Oportunitatea şi operativitatea executării ordinelor şi 

dispoziţiilor 
          

20. Corectitudine           

 

 

III. Recompense acordate, data şi motivul: 
(Se completeazădoardacăestecazul) 

 

IV. Sancţiuni disciplinare aplicate, data şi motivul: 
(Se completează doar dacă este cazul) 

 

VI. Nota finală propusă (în cifre și litere):     ____ (________) 
(Nota finală se acordă fără zecimale. Este incorectă acordarea de  note de forma  9,50 / 9,75 etc.) 

 

VII. Concluzii şi recomandări: 
(Vă rugăm să completați acest câmp) 

 

VIII. Prezența pe perioada stagiului de practică 
 

Zi L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V 

Data                           

Nr.ore                           

TOTAL ORE  

TOTAL ZILE  

Observatii* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNTOCMIT, 

TUTORE PROFESIONAL 

AM LUAT CUNOȘTINȚĂ, 

STUDENTUL EVALUAT 

 

Funcția 

......................................................................

..... 

Gradul profesional/militar 

......................................................................

..... 

Numele și prenumele 

......................................................................

..... 

Semnătura 

......................................................................

..... 

 

Data ___/___ /2019 

Gradul 

.................................................................

...... 

Numele și prenumele 

.................................................................

...... 

Semnătura 

.................................................................

...... 

 

Data ___/___ /2019 



 

  
 

 

 

 

 

 

  



 

Anexa nr.3 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

ACADEMIA DE POLIȚIE ”ALEXANDRU IOAN CUZA” 

CENTRUL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ 

 

RAPORT INDIVIDUAL DE PRACTICĂ 

PENTRU STUDENȚII DE FORMELE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ID/IFR 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE 

STUDENTULUI 

 

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 DURATA TOTALĂ A  

STAGIULUI DE 

PRACTICĂ  

(în ore) 

 ANUL 

DE 

STUDIU 

 

FACULTATEA 
 

INSTITUȚIA ÎN CARE  

S-A DESFĂȘURAT STAGIUL 

 
PERIOADA DE DESFĂȘURARE 

A STAGIULUI DE PRACTICĂ 

 

NUMELE TUTORELUI 
 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 

(min. 500 – max. 1000 de 

cuvinte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAȚII PERSONALE 

(impresii, sugestii şi 

recomandări, puncteletarişislabe 

ale stagiului de practică) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data __/__/_____        

 Semnătura__________________ 


	Hotarare 1
	Hotarare 2
	Hotarare 3
	Hotarare 4
	Hotarare 5
	Hotarare 6
	Hotarare 7
	Hotarare 8
	Hotarare 9
	Hotarare 10
	Hotarare 11
	Hotarare 12
	Hotarare 13
	Hotarare 14
	Hotarare 15
	Hotarare 16
	Hotarare 17
	Hotarare 18
	Hotarare 19
	Hotarare 20
	Hotarare 21
	Hotarare 22
	Hotarare 23
	Hotarare 24
	Hotarare 25
	Hotarare 26
	Hotarare 27
	Hotarare 28
	Hotarare 29
	Hotarare 30
	Hotarare 31
	Hotarare 32
	Hotarare 33
	Hotarare 34
	Hotarare 35
	Hotarare 36
	Hotarare 37
	Reg licenta final Senat 2019
	Regulament al CA Senat final 2019
	Regulament practică Senat final

