MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLIŢIE
„Alexandru Ioan Cuza”

NESECRET
Exemplar unic
Nr. 4428161 din 25.05.2020

SENATUL UNIVERSITAR
HOTĂRÂRE
privind modificarea unor acte cu caracter normativ referitoare la susținerea examenului de
licență/diplomă în anul universitar 2019-2020
Art. 1.
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licență/diplomă în
Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”- în anul 2020 se modifică, după cum urmează:
”Art. 8.
* 6 întrebări din disciplina Drept penal. Partea generală;
* 7 întrebări din disciplina Drept penal. Partea specială;
* 7 întrebări din disciplina Drept procesual penal;
* 15 întrebări din disciplina Teorie şi tactică penitenciară I;
* 20 întrebări din disciplina Teorie şi tactică penitenciară II;
* 10 întrebări din disciplina Teorie şi tactică penitenciară III;
* 5 întrebări din disciplina Administrație penitenciară;
* 10 întrebări din disciplina Tactică criminalistică;
*10 întrebări din disciplina Metodologie criminalistică.
Art. 2. Anexa la HSU nr.59/30.04.2020 - Procedura privind desfășurarea evaluărilor aferente
planurilor de învățământ, precum și a examenului de licență/diplomă, ca urmare a măsurilor de profilaxie a
Virusului SARS COV 2 în Semestrul II al anul universitar 2019-2020 se modifică, după cum urmează:
La art.3 se introduc două alienate- (8) și (9), cu următoarea formulare:
Art. 3…
(8) În situația în care orice formă de verificare nu poate fi susținută din cauza penei de curent și/sau de internet
ori a defectării mijlocului informatic utilizat, activitatea va fi replanificată în cel mai scurt timp.
(9) În situația în care se repetă imposibilitatea susținerii formei de verificare prevăzută la alin.8, activitatea va
fi replanificată la sediul Academiei, în cel mai scurt timp.
Art. 3. Se aprobă tematica și bibliografia pentru susținerea examenului de licență/diplomă -2020,
potrivit anexei la prezenta hotărâre (cu excepția Facultății de Arhivistică și a Facultății de Științe Juridice și
Administrative).
Art. 4. La data adoptării prezentei hotărâri orice dispoziție contrară se abrogă.
Art. 5. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Academiei de Poliție.
PREŞEDINTE,
Comisar-șef de poliție
Conf.univ.
Dr. Dragoș Andrei IGNAT
București, 25 mai 2020.
Nr. 73
NB!
Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2020/25 mai
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Anexa la HSU nr. 73/2020

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
pentru desfăşurarea Examenului de Licenţă/Diplomă,
Sesiunea iulie 2020,
învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă
Evaluarea Cunoștințelor Fundamentale și de Specialitate
Seriile:
2017-2020
2016-2020
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FACULTATEA DE POLIȚIE
A. POLIȚIE, ANTICORUPȚIE, CONTRAINFORMAȚII
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
- 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
BIBLIOGRAFIE
- Codul penal adoptat în 2009 (Legea nr.286/2009), publicat în M.Of. nr.510/24 iulie 2009, cu
modificările şi completările ulterioare
- Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal,
publicată în M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012 , cu modificările şi completările ulterioare
- Codul de procedură penală adoptat în 2010 (Legea nr.135/2010), publicat în M.Of. nr.486/15
iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură
penală
- I. A. Barbu, Drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, București, 2016.
- M. Gorunescu, I. A. Barbu, M. Rotaru, Drept penal. Partea generală, conform noului cod
penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
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- M. Udroiu, Drept penal. Partea specială. Sinteze și grile, ed. a-6-a, Editura C.H.Beck,
Bucureşti, 2019.
- Al. Boroi, Drept penal. Partea specială,, Conform Noiului Cod penal, Editura C.H.Beck,
București, 2011.
- 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
- A. Boroi, G. Negruţ, Drept procesual penal, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017
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
1.
2.
3.

Dispoziţia IGPR nr.123/2012, privind Concepţia unitară de organizare, funcţionare şi acţiune
a structurilor de ordine publică ale Poliţiei Române.
Constantin Eugeniu-Ciprian, Tactică poliţienească, Editura Sitech, Craiova, 2014.
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. Structurile de poliție judiciară. Organizarea și funcționarea poliției judiciare (Legea
nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare).
2. Supravegherea tehnică (art.139-146 din Codul de procedură penală).
3. Obținerea datelor de trafic și de localizare prelucrate de către furnizorii de rețele publice de
comunicații electronice ori furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate
publicului (art.152 din Codul de procedură penală).
4. Utilizarea investigatorilor sub acoperire şi a colaboratorilor (art.148-149 din Codul de procedură
penală).
5. Participarea autorizată la anumite activități (art.150 din Codul de procedură penală).
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Protecția martorilor (Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor – Dispoziții generale.
Programul de protecție a martorilor. Dispoziții finale).
7. Livrarea supravegheată (art.151 din Codul de procedură penală).
8. Procedura dării în urmărire (art.521-526 din Codul de procedură penală).
9. Darea în urmărire internațională (art.64 din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară
internațională în materie penală).
10. Echipele comune de anchetă (art.239 din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară
internațională în materie penală).
6.

BIBLIOGRAFIE
1. Codul de procedură penală, publicat în “Monitorul oficial al României” nr.486 din 15 iulie
2010, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală,
republicată în “Monitorul oficial al României” nr.411 din 27 mai 2019, cu modificările și
completările ulterioare;
3. Legea nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, republicată în
“Monitorul oficial al României” nr.305 din 24 aprilie 2014, cu modificările și
completările ulterioare;
4. Legea nr.682/2002 privind protecția martorilor, republicată în “Monitorul oficial al
României” nr.288 din 18 aprilie 2014, cu modificările și completările ulterioare.
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
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;
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5.

6.

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);
Legea nr. 141 din 12 iulie 2010 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la
Sistemul de Informaţii Schengen*), publicată în Monitorul Oficial nr. 240 din 3 aprilie 2014.
V. TACTICĂ CRIMINALISTICĂ

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.
VI. 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.

DECANUL FACULTĂȚII DE POLIȚIE
Conf.univ.dr. comisar-șef de poliție
ȘTEFAN CRISTIAN-EDUARD
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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
9

20. Instigarea
II. Drept penal. Partea specială
I. Infracţiuni contra persoanei
1. Infracţiuni contra vieţii
- Omorul.
- Omorul calificat.
- Uciderea la cererea victimei.
- Uciderea din culpă.
2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii
- Lovirea sau alte violenţe
- Vătămarea corporală
- Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
- Vătămarea corporală din culpă
3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie
- Violenţa în familie
- Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă
4. Infracţiuni contra libertăţii persoanei
- Lipsirea de libertate în mod ilegal
- Ameninţarea
- Şantajul
5. Traficul 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
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- Distrugerea din culpă
III. Infracţiuni contra autorităţii
- Ultrajul
- Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri
- Ruperea de sigilii
- Sustragerea de sub sechestru
IV. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei
- Nedenunţarea
- Omisiunea sesizării
- Favorizarea făptuitorului
- Tăinuirea
- Mărturia mincinoasă
- Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri
- Cercetarea abuzivă
- Ultrajul judiciar
- Evadarea
- Înlesnirea evadării
V. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu
1. Infracţiuni de corupţie
- Luarea de mită
- Darea de mită
- Traficul de influenţă
- Cumpărarea de influenţă
2. Infracţiuni de serviciu
- Delapidarea
- Purtarea abuzivă
- Abuzul în serviciu
- Neglijenţa în serviciu
VI. Infracţiuni de fals. Falsuri în înscrisuri
- Falsul material în înscrisuri oficiale
- Falsul intelectual
- Falsul în înscrisuri sub semnătură privată
- Uzul de fals
- Falsificarea unei înregistrări tehnice
- Falsul informatic
- Falsul în declaraţii
- Falsul privind identitatea
III. Drept procesual penal
1. Etapele desfăşurării acţiunii penale
2. Subiecţii procesuali principali
3. Părţile în procesul penal
4. Audierea suspectului sau a inculpatului
5. Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente
6. Audierea martorilor
7. Percheziţia
8. Reţinerea
9. Sesizarea organelor de urmărire penală
10. Începerea urmăririi penale
11. Suspendarea urmăririi penale
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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
- Codul penal adoptat în 2009 (Legea nr.286/2009), publicat în M.Of. nr.510/24 iulie 2009, cu
modificările şi completările ulterioare
- Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal,
publicată în M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012 , cu modificările şi completările ulterioare
- Codul de procedură penală adoptat în 2010 (Legea nr.135/2010), publicat în M.Of. nr.486/15
iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură
penală
- I. A. Barbu, Drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, București, 2016.
- M. Gorunescu, I. A. Barbu, M. Rotaru, Drept penal. Partea generală, conform noului cod
penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
- M. Udroiu, Drept penal. Partea specială. Sinteze și grile, ed. a-6-a, Editura C.H.Beck,
Bucureşti, 2019.
- Al. Boroi, Drept penal. Partea specială,, Conform Noiului Cod penal, Editura C.H.Beck,
București, 2011.
- 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
- A. Boroi, G. Negruţ, Drept procesual penal, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017.
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;
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7. Penitenciarele cu rol de coordonare a locurilor de deţinere dintr-o zonă geografică; Atribuţiile
acestora;
Primirea şi repartizarea condamnaţilor la pedepse privative de libertate în locurile de
deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
1.Asigurarea legalităţii deţinerii ;
2.Documentele pe baza cărora se primesc deţinuţii în penitenciar şi minorii în centrele educative
şi de detenţie;
3.Dosarul individual al persoanei condamnate;
4. Organizarea spaţiilor pentru primirea persoanelor private de libertate;
5. Măsurile ce se dispun la primirea în penitenciar;
6. Principalele activităţi desfăşurate cu ocazia primirii şi repartizării deţinuţilor în penitenciar;
7. Recoltarea probelor biologice;
Carantina penitenciară .
1.Noţiunea de carantină;
2.Scopurile carantinei;
3.Regulile de bază ale carantinei;
4.Măsuri specifice perioadei de carantină;
5.Activităţile medico-sanitare ce se desfăşoară în perioada de carantină;
Reglementări interne şi internaţionale privind siguranţa locului de deţinere
1.Recomandări internaţionale privind siguranţa locului de deţinere;
2.Reglementări interne privind siguranţa locului de deţinere
3.Înfiinţarea locurilor de deţinere;
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;
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- manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi
control precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare;
- planuri de prevenire şi reacţie la situaţii de urgenţă;
- documente privind informarea şi autorizarea aplicării mijloacelor de imobilizare;
- formularul privind istoricul escortării persoanei private de libertate;
Siguranţa dinamică a locului de deţinere
1. Noţiunea de siguranţă dinamică a unui aşezământ de deţinere;
2. Conţinutul siguranţei dinamice:
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 cunoaşteri 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;
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8. Controlul antiterorist şi de specialitate la intrarea în locul de deţinere. Modalităţi de control
ale persoanelor, mijloacelor de transport şi bagajelor;
9. Accesul mijloacelor de transport în locurile de deţinere;
Organizarea serviciului de supraveghere a condamnaţilor la pedepse privative de libertate
în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
1. Scop şi organizare - Principii generale. Organizarea şi amenajarea secţiilor de deţinere;
2.Amenajarea camerelor de deţinere;
3. Amenajarea camerelor pentru persoanele private de libertate cărora li se aplică regimurile de
maximă siguranţă, închis, semideschis şi deschis ;
4.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;
Organizarea şi executarea percheziţiei persoanelor condamnate pedepse privative de
libertate.
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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.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

Codul Penal al României;
Codul de procedură penală
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
Legea Nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
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
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*)
ORDIN Nr. 4800/C/2018 din 27 noiembrie 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind siguranţa
locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
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
Ordinul Ministerului Justiției nr. 2772/C/2017 - aprobarea Normelor minime obligatorii privind
condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate
Ordinul Ministerului Justiției nr. 2773/C/2017 - aprobarea Situaţiei centralizate a clădirilor care sunt
necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie
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
Manual privind structurile asociate pentru măsurile de securitate specială, constrângere şi control
precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare
Manualul de proceduri al sistemului penitenciar;
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14. Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor (ONU), (Documente internaţionale
privind apărarea Drepturilor Omului – A.N.P.. Bucureşti, 2003);
15. Regulile europene pentru penitenciare (Documente internaţionale privind apărarea Drepturilor
Omului – A.N.P. Bucureşti ianuarie 2006);
16. Recomandarea Comitetului de miniştri ai statelor membre, referitoare la Regulile penitenciare
europene – REC – (2006)2;
17. 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);
18. 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);
19. Convenţia împotriva torturii sau a altor tratamente cu cruzime, inumane sau degradante
(Documente internaţionale privind apărarea Drepturilor Omului –A.N.P.. Bucureşti, 2003);
20. Constantin Victor Draghici si colaboratorii- Teorie şi tactică penitenciară, Ed. Sitech, Craiova, 2012;
21. Constantin Victor Draghici si colaboratorii- Escortarea şi regimul persoanelor private de libertate,
Ed. Sitech, Craiova, 2012;
22. 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 însoţireCompunerea escortei;
4.Condiţiile care stau la baza stabilirii itinerariului de deplasare a escortei;
5.Documentele ce se întocmesc în scopul organizării şi funcţionării serviciului de escortare a
persoanelor private de libertate;Formularul privind istoricul escortării persoanei private de
libertate.
6. Moduri de escortare
-Escortarea persoanelor private de libertate pe jos;
-Escortarea persoanelor private de libertate în mijloace de transport auto;
-Escortarea persoanelor private de libertate în nave fluviale;
-Escortarea persoanelor private de libertate în aeronave
7.Cooperarea administraţiei locului de deţinere cu alte instituţii pentru îndeplinirea misiunilor de
escortare
Escortarea persoanelor private de libertate la organe judiciare. Escortarea şi paza
persoanelor private de libertate la spitalele din reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii
1.Compunerea escortei la organele judiciare;
2. Pregătirea persoanelor private de libertate ce urmează să fie escortate la organe judiciare;
3. Dotarea camerelor de arest şi amenajarea boxelor de la instanţele de judecată ;
4. Dispozitivul de pază la instanţele de judecată şi organele de cercetare penală;
6. Paza şi supravegherea persoanelor private de libertate internate în spitalele Ministerului
Sănătăţii.
Atribuţiile personalului din serviciul de escortare a persoanelor private de libertate
1.Atribuţiile generale ale personalului din serviciul de escortare ;
2. Atribuţiile specifice ale personalului din serviciul de escortare;
3. Interdicţiile personalului din serviciul de escortare
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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;
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;
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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;
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.
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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
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
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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
BIBLIOGRAFIE
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Codul Penal al României;
Codul de procedură penală
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
Legea Nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
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
Legea nr. 293/ 2004 privind statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a
Penitenciarelor cu modificările şi completările ulterioare;
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*)
ORDIN Nr. 4800/C/2018 din 27 noiembrie 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind siguranţa
locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
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
Ordinul Ministerului Justiției nr. 2772/C/2017 - aprobarea Normelor minime obligatorii privind
condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate
Ordinul Ministerului Justiției nr. 2773/C/2017 - aprobarea Situaţiei centralizate a clădirilor care sunt
necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie
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
Manual privind structurile asociate pentru măsurile de securitate specială, constrângere şi control
precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare
Manualul de proceduri al sistemului penitenciar;
Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor (ONU), (Documente internaţionale
privind apărarea Drepturilor Omului – A.N.P.. Bucureşti, 2003);
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16. Regulile europene pentru penitenciare (Documente internaţionale privind apărarea Drepturilor
Omului – A.N.P. Bucureşti ianuarie 2006);

17. Recomandarea Comitetului de miniştri ai statelor membre, referitoare la Regulile penitenciare
europene – REC – (2006)2;

18. Ansamblul de principii pentru protejarea tuturor persoanelor supuse unei forme oarecare de
19.
20.
21.
22.
23.

detenţie sau de încarcerare (Documente internaţionale privind apărarea Drepturilor Omului – A.N.P.
Bucureşti, 2003);
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);
Convenţia împotriva torturii sau a altor tratamente cu cruzime, inumane sau degradante
(Documente internaţionale privind apărarea Drepturilor Omului –A.N.P.. Bucureşti, 2003);
Constantin Victor Draghici si colaboratorii- Teorie şi tactică penitenciară, Ed. Sitech, Craiova, 2012;
Constantin Victor Draghici si colaboratorii- Escortarea şi regimul persoanelor private de libertate,
Ed. Sitech, Craiova, 2012;
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.
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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:
1. Evaluarea finală în vederea analizei persoanei private de libertate în cadrul comisiei de
propuneri pentruliberare condiţionată.
2. Programul de pregatire pentru liberare condiţiontă (PROLIB/RRR).
3. Pregătirea pentru liberare a deţinuţilor vulnerabili.
4. Premise pentru acordarea asistentei postpenale. Medierea 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.
BIBLIOGRAFIE
1.
2.
3.

Codul Penal al României;
Codul de procedură penală
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. Ordinul Ministerului Justiției nr. 2772/C/2017 - aprobarea Normelor minime obligatorii privind
condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate
11. Ordinul Ministerului Justiției nr. 2773/C/2017 - aprobarea Situaţiei centralizate a clădirilor care sunt
necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie
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12. 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
13. Manual privind structurile asociate pentru măsurile de securitate specială, constrângere şi control
precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare
14. Manualul de proceduri al sistemului penitenciar;
15. Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor (ONU), (Documente internaţionale
privind apărarea Drepturilor Omului – A.N.P.. Bucureşti, 2003);
16. Regulile europene pentru penitenciare (Documente internaţionale privind apărarea Drepturilor
Omului – A.N.P. Bucureşti ianuarie 2006);
17. Recomandarea Comitetului de miniştri ai statelor membre, referitoare la Regulile penitenciare
europene – REC – (2006)2;
18. Ansamblul de principii pentru protejarea tuturor persoanelor supuse unei forme oarecare de
detenţie sau de încarcerare (Documente internaţionale privind apărarea Drepturilor Omului – A.N.P.
Bucureşti, 2003);
19. Ansamblul de reguli minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru minori
(Regulile de la Beijing), (Documente internaţionale privind apărarea Drepturilor Omului – A.N.P.
Bucureşti ,2003);
20. Convenţia împotriva torturii sau a altor tratamente cu cruzime, inumane sau degradante
(Documente internaţionale privind apărarea Drepturilor Omului –A.N.P.. Bucureşti, 2003);
21. Constantin Victor Draghici si colaboratorii- Teorie şi tactică penitenciară, Ed. Sitech, Craiova, 2012;
22. Constantin Victor Draghici si colaboratorii- Escortarea şi regimul persoanelor private de libertate,
Ed. Sitech, Craiova, 2012;
23. Teorie şi tactic penitenciară – anul III- note de curs- Dr. Lucia Petrescu.

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

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.
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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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FACULTATEA DE JANDARMI
Instituţii de drept penal şi drept procesual penal
A. Tematica
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
I. 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
- Lipsirea de libertate în mod ilegal
- Ameninţarea
- Şantajul
5. Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile.
- Traficul de persoane
- Traficul de minori
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-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
- Darea de mită
- Traficul de influenţă
- Cumpărarea de influenţă
2. Infracţiuni de serviciu
- Delapidarea
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- 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 şi renunţarea 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. Bibliografia
- Codul penal adoptat în 2009 (Legea nr.286/2009), publicat în M.Of. nr.510/24 iulie 2009, cu
modificările şi completările ulterioare
- Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul
penal,publicată în M.Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012 , cu modificările şi completările
ulterioare
- Codul de procedură penală adoptat în 2010 (Legea nr.135/2010), publicat în M.Of. nr.486/15
iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură
penală;
- I. A. Barbu, Drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016.
- M. Gorunescu, I. A. Barbu, M. Rotaru, Drept penal. Partea generală, conform noului cod
penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
- M. Udroiu, Drept penal. Partea specială. Sinteze și grile, ed. a-6-a, Editura C.H.Beck,
Bucureşti, 2019.
- Al. Boroi, Drept penal. Partea specială,, Conform Noiului Cod penal, Editura C.H.Beck,
București, 2011.
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- Ion Neagu, Mircea Damaschin – Tratat de procedură penală. Partea specială. Ediţia a II-a, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2018;
- Anastasiu Crişu – Drept procesual penal. Partea generală, conform noului de Cod de procedură penală,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2018;
- Lorincz Anca-Lelia – Drept procesual penal (conform Noului Cod de procedură penală), vol.I şi II, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2017;
- A. Boroi, Gina Negruţ – Drept procesual penal, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017.

a.
b.
c.
d.

e. TACTICA JANDARMERIEI (30 întrebări)
ANUL I
1. Rolul Ministerului Afacerilor Interne în cadrul Sistemului Naţional de Ordine şi
Siguranţă Publică
1. Consideraţii generale şi delimitări conceptuale referitoare la ordinea publică,
asigurarea, menţinerea şi restabilirea ordinii publice;
2. Ministerul Afacerilor Interne - definiţie, structura organizatorică; organizarea
Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică; conducerea ministerului;
3. Sistemul forţelor de ordine şi siguranţă publică din România. Locul şi rolul
Jandarmeriei Române în Sistemul de Ordine şi Siguranţă Publică intern.
2. Destinaţia, caracteristicile, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române
1. Jandarmeria Română – definiţie şi caracteristici;
2. Atribuţiile Jandarmeriei Române în timp de pace, pe timpul stării de asediu, la
mobilizare şi în timp de război.
3. Structura organizatorică a Jandarmeriei Române.
4. Drepturile şi obligaţiile personalului Jandarmeriei Române.
3. Elemente de Tactica Jandarmeriei şi de tactică generală.
1. Tactica Jandarmeriei şi Tactica Generală – noţiuni generale şi delimitări conceptuale;
2. Principii generale şi principii specifice referitoare la acţiunile jandarmeriei;
3. Procedee de acţiune specifice jandarmeriei – definiţii şi clasificare;
4. Modalităţi şi măsuri de acţiune specifice jandarmeriei – definiţii; clasificare.
4. Formarea deprinderilor specifice de bază ale jandarmilor din compunerea elementelor
de dispozitiv
1. Dotarea jandarmilor în misiuni specifice;
2. Pregatirea pentru misiune; instructajul jandarmilor pentru a intra în serviciu;
3. Dispozitive de patrulare / deplasare specifice jandarmilor; tehnici de cercetare a
terenului / obiectivelor adoptate de jandarmi în misiuni specifice;
4. Uzul de armă conform prevederilor legale în vigoare. Somaţii specifice jandarmilor /
militarilor, ziua şi noaptea.
5. Noţiuni generale privind reprezentarea grafică a elementelor de dispozitiv specifice
Jandarmeriei Române
1. Semne convenţionale – definiţie; particularităţi de reprezentare;
2. Principii şi reguli generale referitoare la întrebuinţarea culorilor, a abrevierilor şi a
siglelor pentru redarea semnelor convenţionale. Înscrierea termenilor calendaristici.
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6. Elemente de dispozitiv specifice jandarmilor, pentru îndeplinirea misiunilor
1. Elemente de dispozitiv specifice Jandarmeriei Române – definiţie şi clasificare;
2. Îndatoriri generale şi interdicţii ale jandarmilor în elementele de dispozitiv, pe genuri de
misiuni;
7. Documente de organizare, planificare şi executare a pazei şi protecţiei obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi transporturilor speciale, cu efective de jandarmi
1. Prevederi legale privind asigurarea securităţii obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
transporturilor speciale, cu efective de jandarmi;
2. Forme şi procedee de asigurare a pazei şi protecţiei obiectivelor cu efective de
jandarmi;
3. Documente de planificare, organizare şi executare a misiunilor de pază şi protecţie a
obiectivelor, bunurilor şi valorilor asigurate cu pază cu efective de jandarmi la nivel element de
dispozitiv, grupă şi pluton.
8. Sisteme integrate şi dispozitive de pază şi protecţie
1. Noţiuni generale.
2. Factori de risc; nivele de risc şi analiza de risc la obiective asigurate cu pază cu efective
de jandarmi.
3. Sisteme integrate de pază şi protecţie; Dispozitive de pază şi protecţie cu
efective de jandarmi.
9. Elemente de dispozitiv specifice structurilor de jandarmi, destinate asigurării securităţii
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi transporturilor speciale
1. Noţiuni generale;
2. Elemente de dispozitiv specifice jandarmilor, pentru paza şi protecţia obiectivelor,
bunurilor şi valorilor, definiţii; semne convenţionale;
3. Îndatoriri şi interdicţii specifice jandarmilor care încadrează subunităţi de pază şi
protecţie instituţională.

ANUL II
1. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor speciale aparţinând
Ministerului Afacerilor Interne. Organizarea şi executarea misiunii de pază a obiectivelor,
bunurilor şi valorilor, cu efective de jandarmi
1.1. Principii generale şi delimitări conceptuale.
1.2. Instituirea şi ridicarea pazei.
1.3. Organizarea, executarea şi controlul pazei.
2. Organizarea cooperării şi a intervenţiei.
2.1. Principii generale.
2.2. Structurile de pază din cadrul Jandarmeriei Române.
2.3. Analiza de risc la securitatea fizică a obiectivelor, bunurilor şi valorilor din
competenţa Jandarmeriei Române.
2.4. Principiile de bază în întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor la dispoziţie din cadrul
Jandarmeriei Române.
2.5. Dispozitivul de pază.
2.6. Planificarea, organizarea şi executarea serviciului de pază.
2.7. Proceduri de organizare şi de executare a misiunii de pază de către structurile de
jandarmi.
3. Paza la obiectivele de importanţă deosebită pentru activitatea statului şi economice.
4. Asigurarea pazei sediilor instanţelor judecătoreşti, parchetelor şi obiectivelor
financiar-bancare.
5. Asigurarea pazei localurilor misiunilor diplomatice, a unor agenţii şi reprezentanţe
economice străine, sediilor unor organisme şi organizaţii internaţionale
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6. Asigurarea pazei transporturilor de produse cu caracter special, de bunuri, valori şi
corespondenţă clasificată
7. Asigurarea pazei, protecţiei, supravegherii şi intervenţiei la conductele magistrale de
transport produse petroliere şi la instalaţiile aferente acestora
8. Aspecte generale privind constatarea contravențiilor de către jandarmi
8.1. Contravenția – aspecte generale;
8.2. Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei ori răspunderea pentru
fapta săvârşită.
- Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei (legitima apărare; cazul
fortuit; constrângerea; eroarea de fapt; starea de necesitate; iresponsabilitatea şi infirmitatea;
minoritatea; beţia involuntară completă).
- Cauzele care înlătură răspunderea pentru fapta săvârşită: prescripţia aplicării sancţiunii
contravenţionale; prescripţia executării sancţiunii contravenţionale
9. Aspecte practice privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor de către jandarmi
9.1. Activităţi desfăşurate de agentul constatator din Jandarmerie cu ocazia
constatării unei contravenţii.
- Completarea procesului verbal de constatare a contravenţiei.
- Aplicarea sancţiunilor contravenţionale.
- Aplicarea avertismentului.
- Aplicarea amenzii: plata a jumătate din minimul amenzii; concursul de
contravenţii; pluralitatea de contravenţii (făptuitori); alte situaţii.
- Confiscarea şi ridicarea în vederea confiscării (după caz), sancţiune
complementară.
- Interzicerea accesului la unele competiţii şi jocuri sportive - sancţiune
contravenţională complementară.
- Organizarea şi funcţionarea camerelor de corpuri delicte în unităţile Jandarmeriei
Române.
- Stabilirea despăgubirilor civile.
9.2. Operaţiuni ulterioare întocmirii procesului verbal de constatare a contravenţiei.
- Înregistrarea procesului verbal de constatare a contravenţiei.
- Destinaţiile exemplarelor procesului-verbal.
9.3. Căi de atac şi punerea în executare a sancţiunii amenzii.
9.4. Cazuri speciale.
- Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor săvârşite de minori, de cetăţenii străini;
- Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor privind ordinea şi liniştea publică.
9.5. Evidenţa şi gestionarea proceselor-verbale
10. Constatarea şi sancţionarea de către jandarmi a contravenţiilor prevăzute în anumite
legi speciale
10.1. Contravenţiile şi sancţiunile prevăzute de legea nr.61/1991 pentru
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
10.2. Contravenţiile şi sancţiunile prevăzute de legea nr.60/1991 privind
organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată.
10.3. Contravenţiile şi sancţiunile prevăzute de legea nr.12/1990 privind protejarea
populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
10. 4. Contravenţiile silvice.
10.5. Contravenţiile şi sancţiunile prevăzute de O.G. nr.25/2006 privind întărirea
capacităţii administrative a Oficiului român pentru drepturile de autor, cu modificările şi
completările ulterioare.
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10.6. Contravenţiile şi sancţiunile prevăzute de legea nr.4/2008 privind prevenirea
şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
11. Ordinea şi siguranţa publică
11.1. Consideraţii generale şi delimitări conceptuale.
11.2. Riscuri şi ameninţări la adresa ordinii şi siguranţei publice.
11.3. Scopul, modalităţile şi direcţiile de acţiune ale strategiei de realizare a ordinii
şi siguranţei publice.
11.4. Principiile de realizare a ordinii şi siguranţei publice.
11.5. Sistemul naţional de ordine şi siguranţă publică din România.
11.6. Atribuţiile forţelor de ordine şi siguranţă publică.
11.6.1. Atribuţiile Poliţiei Române în domeniul ordinii şi siguranţei publice.
11.6.2. Atribuţiile Jandarmeriei Române în domeniul ordinii şi siguranţei publice.
11.7. Pregătirea forţelor de ordine şi siguranţă publică.
11.8. Conducerea forţelor de ordine publică.
11.9. Cooperarea forţelor care participă la asigurarea ordinii publice.
11.10. Colaborarea pe plan extern în domeniul ordinii publice.
12. Strategia naţională de ordine şi siguranţă publică
12.1. Consideraţii generale.
12.2. Contextul european şi naţional - riscuri şi vulnerabilităţi actuale existente la
nivelul Uniunii Europene şi la nivel naţional.
12.3. Obiective şi direcţii de acţiune.
12.4. Punerea în aplicare, monitorizarea şi evaluarea strategiei naţionale de ordine şi
siguranţă publică.
13. Adunările publice în România
13.1. Delimitări conceptuale.
13.2. Cadrul juridic de reglementare a adunărilor publice.
13.3. Clasificarea adunărilor publice.
13.4. Procedura declarării, organizării şi desfăşurării adunărilor publice.
13.5. Obligaţiile organizatorilor şi ale participanţilor la adunările publice.
14. Organizarea structurilor de ordine publică ale Jandarmeriei Române
15. Asigurarea şi/sau restabilirea ordinii publice
16. Menţinerea şi asigurarea ordinii publice cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
16.1. Termeni şi expresii specifice.
16.2. Menţinerea şi asigurarea ordinii publice cu ocazia desfăşurării competiţiilor
ori jocurilor sportive.
16.3. Clasificarea competiţiilor şi a jocurilor sportive.
16.4. Obligaţiile organizatorului de competiţii sau de jocuri sportive.
16.5. Obligaţiile personalului de ordine şi siguranţă.
16.6. Obligaţiile spectatorilor.
17. Pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de asigurare a ordinii publice la competiţii şi
jocuri sportive
17.1. Principii generale.
17.2. Pregătirea acţiunii.
17.3. Desfăşurarea acţiunii.
17.4. Competenţe şi responsabilităţi.
17.5. Atribuţiile personalului de specialitate (ofiţerul de informare, monitorul de
securitate).

ANUL III
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1. Asigurarea şi restabilirea ordinii publice.;
2. Asigurarea şi restabilirea ordinii publice pe timpul desfăşurării manifestărilor publice
sportive;
3. Intervenţia structurilor de jandarmi pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi
participarea în comun cu alte structuri abilitate la misiuni de salvare, salvare–evacuare a
persoanelor şi bunurilor afectate de inundaţii, catastrofe, epidemii sau explozii;
4. Executarea misiunilor de menţinere a ordinii publice pentru prevenirea şi descoperirea
infracţiunilor în staţiuni montane şi pe trasee turistice din zona acestora, precum şi pe litoralul
Mării Negre, în Delta Dunării ori în staţiuni balneare sau în alte zone de interes operativ;
5. Executarea mandatelor de aducere;
6. Paza obiectivelor, bunurilor și valorilor;
7. Paza transporturilor speciale;
8. Detaşamentul de jandarmi executând încercuirea, blocarea, urmărirea şi ambuscada, ca
forme de acţiune principale ale jandarmeriei, specifice stării de asediu, la mobilizare şi în timp de
război.
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f. PREGĂTIRE MILITARĂ GENERALĂ (10 întrebări)
1) Cunoaşterea legislaţiei şi a regulamentelor militare:
1. Ordinea interioară în unitate
1.1. Relaţiile dintre militari;
1.2. Gradele militare
1.3. Acordarea salutului militar;
1.4. Prezentarea militarilor în faţa comandanţilor sau superiorilor în grad /
funcţie;
1.5. Comportarea militarilor în diferite situaţii;
1.6. Activitatea zilnică în unitate
2. Statutul cadrelor militare din Jandarmeria Română
3. Conducerea unităţii militare pe timp de pace
3.1. Comandantul unităţii militare;
3.2. Locţiitorul comandantului unităţii militare;
3.3. Şeful de stat major;
3.4. Atribuţiile modulelor funcţionale din cadrul unităţii;
3.5. Atribuţiile personalului cu diferite funcţii în cadrul subunităţii;
4. Ţinuta militarilor
4.1. Reguli referitoare la portul uniformei militare şi hainelor civile
4.2. Portul semnului personal de identitate şi al bijuteriilor
4.3. Îngrijirea frizurii şi a feţei
5. Sănătatea militarilor
5.1. Igiena şi asistenţa medicală
5.2. Scutirile şi concediile medicale
6. Învoiri, permisii, concedii;
7. Rapoarte personale ale militarilor
8. Activităţi festive
8.1. Depunerea Jurământului militar.
8.2. Prezentarea Drapelului de luptă;
8.3. Sărbătorirea zilei naţionale/zilei armei/zilei patronului spiritual al armei;
8.4. Ziua porţilor deschise;
8.5. Alte activităţi festive.
9. Cazarea militarilor
9.1. Întreţinerea cazărmilor.
9.2. Cazarea militarilor.
9.3. Particularităţi privind cazarea militarilor.
10. Serviciul de permanenţă pe unitate
10.1. Studentul de serviciu pe subunitate.
10.2. Plantonul pe subunitate.
11. Disciplina militară.
11.1. Domeniu de aplicare a prevederilor Regulamentului disciplinei militare.
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11.2. Autoritatea militară şi obligaţiile ce decurg din aceasta.
11.3. Modalităţile de realizare a disciplinei militare.
11.4. Recompense şi sancţiuni disciplinare.
2) Topografie militară:
a) procedee topografice de folosire a terenului:
* obiectul şi importanţa topografiei militare;
* elemente topografice ale terenului;
* cunoaşterea formelor caracteristice ale terenului;
b) topografie militară. Orientarea în teren fără hartă:
* definiţia orientării. Procedee de orientare. Orientarea în teren cu
ajutorul aştrilor şi după indici din natură;
* cunoaşterea busolei. Orientarea cu ajutorul busolei;
* procedee expeditive de determinare în teren: a distanţelor, a înălţimii
detaliilor de planimetrie, a pantei terenului şi a lăţimii unui râu;
* determinarea azimutului unei direcţii. Determinarea direcţiei unui
azimut dat.
c) forma şi dimensiunile Pământului:
* noţiuni asupra formei şi dimensiunilor pământului;
* puncte, linii, direcţii şi unghiuri caracteristice pe globul terestru;
* sisteme de coordonate.
d) harta şi planul topografic:
* noţiuni generale asupra cartografiei;
* noţiuni asupra proiecţiilor cartografice;
* proiecţia cilindrică transversală conformă Gauss.
e) harta şi planul topografic:
* cadrul hărţilor în proiecţia Gauss;
* reţeaua rectangulară;
* scheletul şi nomenclatura hărţilor;
* scările hărţilor şi modul de folosire a lor;
f) reprezentarea detaliilor terenului pe hărţile topografice:
* semne convenţionale;
* reprezentarea punctelor de bază, a localităţilor, construcţiilor,
conductelor;
* reprezentarea reţelei de comunicaţii;
* reprezentarea reţelei hidrografice;
* reprezentarea reliefului.
g) probleme ce se pot rezolva pe hartă la cabinet:
* determinarea distanţelor.
* determinarea vizibilităţii între puncte / a zonelor văzute şi nevăzute.
h) pregătirea hărţilor topografice pentru lucrul de stat major:
* consideraţii generale;
* studiul caracteristicilor hărţilor;
* asamblarea hărţilor.
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;
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d) Explozivi improvizaţi şi amestecuri explozive;
4) Cunoaşterea mijloacelor incendiare
a) consideraţii generale, clasificare;
b) descrierea principalelor substanţe şi amestecuri incendiare;
c) confecţionarea şi folosirea mijloacelor incendiare improvizate;
d) protecţia împotriva substanţelor incendiare.
5) Armele de distrugere în masă şi protecţia populaţiei împotriva acestora
1. Noţiuni generale despre A.D.M.; Definiţia A.D.M.; Reacţiile nucleare.
2. Armele nucleare:
- Definirea şi clasificarea armelor nucleare;
- Factorii distructivi ai exploziei nucleare;
3. Armele chimice:
- Definirea armelor chimice;
- Clasificarea substanţelor toxice de luptă;
- Principalele substanţe toxice de luptă şi efectele acestora asupra organismului
uman.
4. Armele biologice:
- Definirea şi clasificarea armelor biologice;
- Principalele tipuri de arme biologice şi efectele acestora asupra organismului
uman.
5. Măsuri de protecţie a populaţiei împotriva A.D.M.
6) Protecţia civilă şi managementul dezastrelor
a. Dezastre – manifestări naturale distructive:
- Noţiuni generale;
- Clasificare;
- Descriere.
b. Dezastre – evenimente provocate de accidente:
- Noţiuni generale;
- Clasificare;
Descriere.

BIBLIOGRAFIE:
- Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române;
- Apostolescu Cristian, Cezar Peţa, Marin Porojanu, Pregătire militară generală curs universitar, Editura M.I.R.A., Bucureşti, ediţia 2007;
- Ţuţu Pişleag, Cristian Apostolescu, Cristian Profirescu, Dumitru Buterez, Daniel
Stanciu, Cezar Peţa Bazele tragerii cu armamentul, curs universitar, editura MAI,
Bucureşti, 2005;
- Lucian Petre, Harta – oglinda terenului, Editura Militară, Bucureşti, 1984;
- Topografie militară, ed. 1976;
- R.G. 5 - Regulamentul instrucţiei de front, anexă la Ordinul ministrului apărării
naţionale nr. M.28/2009;
- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 64 / 30.04.2014, Regulamentul onorurilor
şi ceremoniilor militare în Ministerul Afacerilor Interne;
- R.G.-1 – Regulamentul de ordine interioară în unitate, ediţia 2016 Ordinul
ministrului apărării naţionale nr. M 38/2016;
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- R.G.-3 – Regulamentul disciplinei militare, ediţia 2013, aprobat prin Ordinul
ministrului apărării naţionale nr. M.64/2013;

g. INSTRUCŢIA TRAGERII (10 întrebări)
1. Cunoaşterea armamentului
1.1. Cunoaşterea pistolului mitralieră md. 1963, cal. 7,62 mm
- destinaţie;
- caracteristici tehnico-tactice;
- principalele piese şi mecanisme;
- principiul de funcţionare;
- incidente de tragere, cauze şi remedieri;
1.2. Cunoaşterea pistolului md. 1974, cal. 7,65 mm, a pistolului Glock 17 cal. 9x19 mm
şi a pistolului Makarov cal. 9x18 mm.
- destinaţie;
- caracteristici tehnico-tactice;
- principalele piese şi mecanisme;
- principiul de funcţionare;
- incidente de tragere, cauze şi remedieri;
- modul de întreţinere şi păstrare.
2. Regimul armelor de foc şi muniţiilor în România
2.1. Definiţii generale. Categorii de arme şi muniţii.
2.2. Clasificarea armelor din punct de vedere al destinaţiei.
2.3. Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv.
2.4. Rolul, descrierea şi întrebuinţarea cartuşelor..
3. Generalităţi privind noţiunile de balistică
3.1. Noţiuni generale referitoare la balistica interioară:
- arderea pulberii;
- fenomenul tragerii;
- reculul şi viteza iniţială a glonţului;
- rezistenţa, uzura, umflarea (explozia) şi vivacitatea ţevii.
3.2. Noţiuni generale referitoare la balistica exterioară:
- traiectoria şi elementele ei;
- forma traiectoriei şi însemnătatea ei practică;
- influenţa condiţiilor de tragere asupra traiectoriei glonţului.
4. Reguli şi măsuri de siguranţă pentru prevenirea accidentelor pe timpul utilizării
armamentului (în poligon, pe timpul aplicaţiilor, în misiuni)
- Reguli şi măsuri de siguranţă pe timpul executării tragerilor în poligon;
- Personalul destinat pentru organizarea şi conducerea tragerilor în poligon.

BIBLIOGRAFIE:
- Ţuţu Pişleag, Cristian Apostolescu, Cristian Profirescu, Dumitru Buterez, Daniel Stanciu,
Cezar Peţa Bazele tragerii cu armamentul, curs universitar, editura MAI, Bucureşti, 2005;
- Cristian Apostolescu, Marin Porojanu, Cezar Peţa, Pregătire militară generală, curs
universitar, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2007;
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- Regulamentul general pentru trageri al Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative, aprobat prin Ordinul ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 485
din 19.05.2008;
- Instrucţiunea privind organizarea, pregătirea şi executarea şedinţelor de tragere de către
studenţii Academiei de Poliţie ,,Al.I.Cuza”;
- Instrucţiuni privind cunoaşterea, întrebuinţarea şi întreţinerea diferitelor categorii de
armament;
- Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Instrucţiuni, principii şi reguli de tragere cu armamentul de infanterie, ediţia 1993;
- Manual pentru instrucţia tragerii cu armamentul de infanterie, ediţia 1993.

h.

OPERAŢII MULTINAŢIONALE (10 întrebări)

1. Dinamica mediului de securitate intern şi regional
1. Noţiuni generale şi delimitări conceptuale referitoare la mediul intern şi regional de
securitate;
2. Riscuri şi ameninţări la adresa securităţii naţionale şi a Uniunii Europene;
3. Cauze şi efecte ale conflictelor care au avut loc în unele state europene, ce au determinat
intervenţia organismelor de securitate şi a forţelor multinaţionale în misiuni de stabilitate şi de
menţinere a păcii.
2. Prevederi ale strategiilor de securitate şi apărare ale Uniunii Europene. Rolul
organismelor internaţionale în menţinerea păcii
1. Rolul O.N.U., N.A.T.O., O.S.C.E., U.E. şi ale altor alianţe de state în asigurarea păcii şi
securităţii europene şi globale;
2. Prevederi ale Strategiei de Securitate a U.E. şi ale Strategiei N.A.T.O. referitoare la
operaţii multinaţionale;
3. Politici de securitate şi apărare comune ale Uniunii Europene (P.E.S.A., P.E.S.C.,
P.E.S.A.C.).
3. Particularităţi ale organizării şi desfăşurării misiunilor internaţionale la care participă
stucturi europene de jandarmi şi ale Jandarmeriei Române
1. Noţiuni generale, delimitări conceptuale şi tipologia misiunilor internaţionale.
2. Prevederi internaţionale şi interne referitoare la organizarea şi desfăşurarea misiunilor
internaţionale;
3. Forţa de Jandarmerie Europeană (EUROGENDFOR / FJE) în misiuni civile şi în
operaţiuni militare – organizarea şi misiunile FJE;
4. Cooperarea poliţienească internaţională şi proceduri internaţionale aplicabile în cadrul
convenţiilor EUROPOL ŞI EULEX
4.Constituirea şi pregătirea detaşamentelor Jandarmeriei Române, destinate executării
misiunilor în sprijinul păcii (PEACE SUPPORT OPERATIONS – PSO)
1. Noţiuni generale despre operaţiile în sprijinul păcii;
2. Statutul juridic al personalului structurilor din M.A.I. pe timpul operaţiilor în sprijinul
păcii.
3. Selecţia, pregătirea şi deplasarea jandarmilor români în teatrul de operaţii pentru a
participa la misiuni în sprijinul păcii;
5.Proceduri legale de acţiune în diferite situaţii ale jandarmilor români în misiuni
internaţionale
1. Mandatul forţelor care participă la operaţii multinaţionale şi misiuni internaţionale;
2. Folosirea graduală a forţei fizice, mijloacelor de intervenţie, de protecţie şi a
armamentului din dotarea jandarmilor în misiuni internaţionale;
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3. Proceduri de acţiune în diferite situaţii ale jandarmilor care participă la misiuni
internaţionale;
6. Particularităţi ale participării detaşamentelor Jandarmeriei Române în misiuni
internaţionale sub egida NATO, EULEX, UE şi ONU
1. Misiunea Eulex Kosovo;
2. Misiunea ISAF din Afganistan sub egida NATO;
3. Misiunea UE de monitorizare în Georgia;
4. Misiunea EUCAP Sahel Niger.
7. Cooperarea Jandarmeriei Române sub egida FJE, FIEP, ATLAS
1. Colaborare şi cooperare inter-instituţională sub egida F.J.E.
2. Colaborare şi cooperare inter-instituţională sub egida FIEP
3. Colaborare şi cooperare inter-instituţională sub egida ATLAS

BIBLIOGRAFIE:
- Legea nr. 550 din 2004, privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române;
- Legea nr. 121 din 15 iunie 2011, privind participarea forţelor armate la misiuni şi
operaţii în afara teritoriului statului român, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 13 din 7 februarie 2008 pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de
modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii
Europene;
- Profirescu Cristian, Operaţii Multinaţionale – curs universitar pentru studenții anului
III specialitatea jandarmi, Editura Sitech, Craiova, 2015;
- drd. Cătălin Enuţă, Valenţele Jandarmeriei Române în managementul crizelor pe
alte spaţii geografice, Editura Sitech, Craiova, 2015;
- Petre Duţu, Mihai-Ştefan Dinu, „Politica Europeană de Securitate şi Apărare –
cadrul de manifestare şi dezvoltare a intereselor de securitate naţională”, Universitatea
Naţională de Apărare „Carol I” - Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate,
Bucureşti, 2007;
- dr. Ţuţu Pişleag, Ioan - Dorin Rus, Ovidiu Brătulescu, David Ungureanu, Jandarmeria
Română în operaţii multinaţionale, Editura U.N.Ap., Bucureşti 2006;
- David Ungureanu, Participarea structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor la
misiuni internaţionale, Editura Sitech, Craiova, 2009.

i.

MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL (10 întrebări)

1. Structura organizaţională - cadru de manifestare a managementului militar în
Jandarmerie.
2. Postul – elementul de bază al structurii organizaţionale.
3. Funcţiile managementului.
4. Metodele şi tehnicile manageriale în domeniul militar. Stilul de conducere.
5. Actul decizional în domeniul militar.
6. Managementul formării profesionale.
7. Managementul resurselor umane în cadrul Jandarmeriei Române.
8. Recrutarea şi selecţia resurselor umane.
9. Acordarea gradelor militare. Înaintarea în gradul următor.
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10. Naşterea şi modificarea raporturilor de serviciu, suspendarea din funcţie şi trecerea în
rezervă a cadrelor militare.
11. Aprecierea de serviciu a cadrelor militare.
12. Tutela profesională.
13. Managementul carierei ofiţerilor din cadrul Jandarmeriei Române.
14. Regimul disciplinar al personalului din structurile Jandarmeriei Române.

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea 80 din 11.07.1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în M.Of. Partea I
nr. 155 din 20.07.1995 (cu modificările şi completările ulterioare);
2. O.M.A.I. nr. 177 din 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.
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FACULTATEA de POLIȚIE DE FRONTIERĂ

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

Tactica poliţiei de frontieră – supravegherea la frontieră
Tactica poliţiei de frontieră – controlul la frontieră
Investigarea Criminalităţii Transfrontaliere
Management organizaţional
Legislaţie Schengen
Instituţii de drept penal şi drept procesual penal

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

Legislație și proceduri privind migrația I
Legislație și proceduri privind migrația II
Legislaţie şi proceduri de azil şi integrare I
Legislaţie şi proceduri de azil şi integrare II
Legislație Schengen
Instituţii de drept penal şi drept procesual penal

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

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

București 2020
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EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE
- POLIȚIE DE FRONTIERĂ I. TACTICA POLIŢIEI DE FRONTIERĂ – SUPRAVEGHEREA LA FRONTIERĂ (15
întrebări)
TEME:
1. Măsurile poliţieneşti aplicate de poliţiştii de frontieră în timpul misiunilor de
supraveghere a frontierei;
2. Posturile şi patrulele poliţiei de frontieră destinate supravegherii frontierei.
BIBLIOGRAFIE:
1. OUG 104/2001;
2. Popescu Cristian şi colectiv – Ghid practic pentru poliţiştii de frontieră, 2008;
3. Note de curs - Tactica Poliţiei de Frontieră.
Lect.univ.dr. Robert UNGUREANU...............................

II.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TACTICA POLIŢIEI DE FRONTIERĂ – CONTROLUL LA FRONTIERĂ
(15 întrebări)
TEME:
Elemente de securitate în documentele de călătorie;
Utilizarea bazelor de date și a echipamentului de serviciu in contextul activtatilor de
supraveghere și control desfășurate în punctele de trecere a frontierei;
Condițiile de trecere a frontierei României pentru persoane, bunuri și mijloace
transport;
Portretul vorbit;
Evaluarea comportamentală în contextul activtatilor de supraveghere și control
desfășurate în punctele de trecere a frontierei;
Specificul activităților desfășurate în punctele de trecere aeriene, rutiere, feroviare și
navale;
Alertele în Sistemul Informatic Schengen;
Contravenții în punctele de trecere a frontierei;
Codul de Conduită Frontex.

BIBLIOGRAFIE:
A. Legislație comunitară relevantă:
1. Regulamentul (UE) nr.399/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu
privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor
Schengen);

2. Directiva nr.2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004
privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii
și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 ș i de abrogare
a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE ș i 93/96/CEE
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3. Regulamentul (UE) nr. 1806/2018 al Parlamentului European și al Consiliului din 14
noiembrie 2018 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru
trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această
obligație
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 (UE) nr.604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie
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 (reformareDirectiva 82/2004/CE a
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind obligația operatorilor de transport de a comunica datele
privind pasagerii; (Dublin III)
7. 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;
8. Ordinul nr.212/2010 privind procedurile de lucru pentru activitățile autorităților naționale
competente din cadrul Ministerului Administrației și Internelor aferente semnalărilor din
Sistemul Informatic Național de Semnalări sau Sistemul de Informații Schengen
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. https://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/Frontex_Code_of_Conduct.pdf

Instr.pr.V drd. Cristian CĂLEA.................................

III.INVESTIGAREA CRIMINALITĂŢII TRANSFRONTALIERE (15 întrebări)
TEME:
1. Criminalitatea transfrontalieră organizată
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2.

a) Traficul de persoane
b) Traficul de migranți
c) Exportul ilegal al bunurilor de patrimoniu
d) Contrabanda
e) Traficul de droguri
f) Trafic de autovehicule furate
g) Investigarea infracțiunilor de terorism
Infracțiuni economice raportate la frontiera de stat
a) Braconaj
b) Braconaj piscicol
c) Tăierea ilegală a copacilor
d) Punerea în circulație de valori falsificate
Infracțiuni de fals - Falsuri în înscrisuri
Infracțiuni specifice fenomenului de migrație ilegală
a) Trecerea frauduloasă a frontierei de stat
b) Facilitarea șederii ilegale în România
Activități informative asociate culegerii datelor din surse publice
Protecția informațiilor clasificate
Analiza de risc (Riscul – identificare, analizare, combatere / Vulnerabilitate,
amenințare și impact – în contextul prevenirii și combaterii infracționalității
transfrontaliere)

3.
4.

5.
6.
7.

BIBLIOGRAFIE:
A.Legislație națională:
1. Noul Cod Penal (Legea 286/2009 cu modificările și completările ulterioare), art.210,
art.262, art. 263, art.264, art.311, art.313, art.320, art.321, art.322, art.323, art.324, art. 325, art.
326, art. 327, art. 328.
2. Legea nr.678/2001 cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările
și completările ulterioare
4. Codul Vamal al României (Legea 86 / 2006 cu modificările și completările ulterioare),
art.270, art. 271, art. 272, art. 273.
5. Legea nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu
modificările și completările ulterioare.
6. Legea nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și
completările ulterioare.
7. Legea nr.407/2006 (Lgea vânătorii și a protecției fondului cinegetic), cu modificările și
completările ulterioare.
8. Legea nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, cu modificările și
completările ulterioare
9. Codul Silvic (Legea nr.46/2008 cu modificările și completările ulterioare)
10. Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și
completările ulterioare
B. Legislație Europeană
11. CIRAM – Common Integrated Risk Analysis Model – Modelul Comun al Analizei de
Risc Integrate.
IV.
V.
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VI. MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL (15 întrebări)
TEME:
1. Clarificări conceptuale privind managementul: principiile managementului, structura
managementului și procesul managerial.
2. Motivarea personalului și actul decizional în management.
3. Metode şi tehnici utilizate în cadrul managementului.
4. Stilurile de conducere.
5. Dezvoltarea resurselor umane și evaluarea personalului

1.

BIBLIOGRAFIE:
Sergiu Adrian VASILE, Extrase de curs Management organizațional, Academia de Poliție
“Alexandru Ioan Cuza”, 2018;

EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE
- IMIGRĂRI I. LEGISLAȚIE ȘI PROCEDURI DE AZIL ȘI INTEGRARE (I)
(15 întrebări)
TEME:
Principii și garanții procedurale în procedura de azil; Drepturile și obligațiile
solicitanților de azil pe parcursul procedurii de azil;
2. Forme de protecție; Criterii pentru recunoașterea statutului de refugiat și acordarea
protecției subsidiare;
3. Accesul la procedura de azil – primirea și înregistrarea cererilor de azil;
4. Documentele eliberate solicitanților de azil și beneficiarilor unei forme de protecție;
Stabilirea identității solicitanților de azil (general);
5. Intervievarea solicitanților de azil și soluționarea cererilor de azil; Tipuri de proceduri
(general);
6. Cercetarea și utilizarea informațiilor din țara de origine; Informația și limitele acesteia;
Surse secundare de informare;
7. Sursele, evoluția, obiectivele, misiunea și funcțiile de bază ale sistemului Dublin;
8. Criteriile utilizate în cadrul procedurii de determinare a statului membru responsabil;
9. Clauzele discreționare și obligațiile statului membru responsabil;
10. Sistemul de date EURODAC – informații generale, scopul, principii și rolul sistemului de
date.
1.

BIBLIOGRAFIE:
1. Manualul “Activități specifice în domeniul Protecției Internaționale”;
2. Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011
privind standardele referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii
ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecţie internaţională, la un statut
uniform pentru refugiaţi sau pentru persoanele eligibile pentru obţinerea de protecţie
subsidiară şi la conţinutul protecţiei acordate (Directiva privind Calificarea), Jurnalul
Oficial al UE L180 din 29.06.2013,cu termen de transpunere la 21.12.2013;
3. Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind
procedurile comune de acordare şi retragere a protecţiei internaţionale (Directiva privind
Procedurile), Jurnalul Oficial al UE L180 din 29.06.2013 cu termen de transpunere la
21.07.2015;
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4. Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 de
stabilire a standardelor pentru primirea solicitanţilor de protecţie internaţională (Directiva
privind Recepţia), Jurnalul Oficial al UE L180 din 29.06.2013, cu termen de transpunere la
20.07.2015;
5. Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr.604/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de
determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie
internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări
terţe sau de către un apatrid (Regulamentul Dublin III), Jurnalul Oficial al UE L180 din
29.06.2013;
6. Regulamentul de implementare al Comisiei nr. 118/2014 din 30 ianaurie 2014 pentru
amendarea Regulamentului (CE) nr.1560/2003 stabilind regulile detaliate pentru aplicarea
Regulamentului (CE) nr.343/2003 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a
statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională
prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe;
7. Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (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
Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr.604/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a
statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională
prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de
către un apatrid şi privind cererile autorităţilor de aplicare a legii din statele membre şi a
Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii şi de
modificare a Regulamentului (UE) nr.1077/2011 de instituire a Agenţiei europene pentru
gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scara largă, în spaţiul de libertate,
securitate şi justiţie, Jurnalul Oficial al UE L180 din 29.06.2013;
8. Convenţia din 1951 privind statutul refugiaţilor şi Protocolul acesteia din 1967;
9. Legea nr.122/2006 privind azilul în România;
10. Hotărârea Guvernului României nr.1251/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare.
II. LEGISLAȚIE ȘI PROCEDURI DE AZIL ȘI INTEGRARE (II)
(15 întrebări)

1.

2.

3.

TEME:
Aplicarea măsurilor restrictive în cazul solicitanților de azil – criterii de aplicare și tipuri
de măsuri restrictive prevăzute de legislația națională; Primirea și înregistrarea cererilor
de azil – interviul preliminar, verificări în bazele de date specifice, reguli de bază pentru
stabilirea identității solicitanților de azil conform procedurilor interne de lucru;
Intervievarea solicitanților de azil – tehnici de interviu, planul de interviu, modelul de
interviu, aspecte specifice intervievării solicitanților de azil cu nevoi speciale;
Soluționarea cererilor de azil (I) – cauze de includere, modelul de decizie pentru
soluționarea unei cereri de azil în procedură ordinară, procedura accelerată și la
frontieră;
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; Solicitarea și utilizarea informațiilor din țara de origine. Standardele de
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4.

5.
6.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

calitate ale informațiilor din țara de origine. Cercetarea și utilizarea informațiilor din
țara de origine. Proceduri de lucru și tipologii de materiale informative;
Garanțiile procedurale și detenția în scopul transferului în cadrul procedurii de
determinare a statului membru responsabil; Transferul conform procedurii de
determinare a statului membru responsabil;
Derularea procedurii de determinare a statului membru responsabil;
Relocarea refugiaților în România; Relocarea în regim de urgență – Centrul de Tranzit
Timișoara; Acomodarea culturală pentru imigranți.
BIBLIOGRAFIE:
Manualul “Activități specifice în domeniul Protecției Internaționale”;
Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr.604/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de
determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie
internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări
terţe sau de către un apatrid (Regulamentul Dublin III), Jurnalul Oficial al UE L180 din
29.06.2013;
Regulamentul de implementare al Comisiei nr.118/2014 din 30 ianaurie 2014 pentru
amendarea Regulamentului (CE) nr.1560/2003 stabilind regulile detaliate pentru aplicarea
Regulamentului (CE) nr.343/2003 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a
statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională
prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe;
Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (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
Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a
statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională
prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de
către un apatrid şi privind cererile autorităţilor de aplicare a legii din statele membre şi a
Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii şi de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenţiei europene pentru
gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scara largă, în spaţiul de libertate,
securitate şi justiţie, Jurnalul Oficial al UE L180 din 29.06.2013;
Directiva nr.2011/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011
privind standardele referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii
ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecţie internaţională, la un statut
uniform pentru refugiaţi sau pentru persoanele eligibile pentru obţinerea de protecţie
subsidiară şi la conţinutul protecţiei acordate (Directiva privind Calificarea), Jurnalul
Oficial al UE L180 din 29.06.2013,cu termen de transpunere la 21.12.2013;
Directiva nr.2013/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013
privind procedurile comune de acordare şi retragere a protecţiei internaţionale (Directiva
privind Procedurile), Jurnalul Oficial al UE L180 din 29.06.2013 cu termen de transpunere
la 21.07.2015;
Directiva nr.2013/33/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 de
stabilire a standardelor pentru primirea solicitanţilor de protecţie internaţională (Directiva
privind Recepţia), Jurnalul Oficial al UE L180 din 29.06.2013, cu termen de transpunere la
20.07.2015;
Legea nr.122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare;

49

9. Hotărârea Guvernului României nr.1251/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Ordonanţa nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de
protecţie sau drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale
Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, cu modificările şi completările
ulterioare;
11. Hotărârea de Guvern nr.1.483/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Ordonanţei Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor în România, cu
modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr.21/1991 a cetăţeniei cu modificările şi completările ulterioare;
13. Hotărârea Guvernului nr.1596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România. cu
modificările şi completările ulterioare;
14. Convenţia din 1951 privind statutul refugiaţilor şi Protocolul acesteia din 1967;
15. Legea nr.291 din 14.11.2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și
Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Organizația Internațională pentru
Migrație privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă
de protecție internațională și relocarea ulterioară a acestora, semnat la București la
08.05.2008 și pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia;
16. OMAI nr. 688 din 16 decembrie 2008 privind desemnarea structurilor Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative şi stabilirea responsabilitãţilor acestora în
implementarea Legii nr. 291/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României
şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţionalã
pentru Migraţie privind evacuarea temporarã în România a unor persoane aflate în nevoie
urgentã de protecţie internaţionalã şi relocarea ulterioarã a acestora, semnat la Bucureşti la
8 mai 2008, şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia.
III.LEGISLAȚIE ȘI PROCEDURI PRIVIND MIGRAȚIA (I)
(15 întrebări)
și
IV. LEGISLAȚIE ȘI PROCEDURI PRIVIND MIGRAȚIA (II)
(15 întrebări)
TEME:
1. Dispoziții generale (Cap. I);
2. Dispozitii generale privind intrarea, șederea și ieșirea 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);
7. Domeniul de aplicare și definiții (Cap. I);
8. Încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României (Cap. II);
9. Detașarea străinilor pe teritoriul României (Cap. III);
10. Dispoziții comune (Cap. IV);
11. Contravenții și sancțiuni (Cap. V);
12. Dispoziții generale (Cap. I);
13. Intrarea, rezidența și ieșirea pe/de pe teritoriul României a cetățenilor Uniunii Europene,
precum și a membrilor familiilor lor (Cap. II);
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14. Condițiile exercitării dreptului de rezidență pe teritoriul României de către cetățenii Uniunii
Europene, precum și de membrii lor de familie (Cap. III);
15. Restrângerea dreptului de liberă circulație pe teritoriul României a cetățenilor Uniunii
Europene și a mebrilor familiilor lor (Cap. IV).

BIBLIOGRAFIE:
O.U.G. nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
2.
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.
3.
O.U.G. nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor
membre ale U.E., S.E.E., și a cetățenilor Confederației Elvețiene, cu modificările și
completările ulterioare.
1.

EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE
- PAȘAPOARTE I.

1.
2.
3.
4.
5.

REGIMUL JURIDIC AL LIBEREI CIRCULAȚII A CETĂȚENILOR
ROMÂNI (I) (15 întrebări)
TEME:
Cronologia introducerii în circulaţie a paşapoartelor româneşti începând cu prima lege
modernă asupra paşapoartelor;
Noțiuni de limitare a exercitării dreptului la libera circulaţie;
Contextul legislativ actual referitor la limitarea exercitării dreptului la libera circulație
în străinătate;
Mandatul european de arestare – considerații teoretice și aspecte practice;
Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești, a ordonanțelor penale și a
actelor judiciare în relația cu statele terțe.

BIBLIOGRAFIE:
1. Manualul Regimul juridic al liberei circulații a cetățenilor români, Direcția Generală de
Pașapoarte, 2019;
2. Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 2201/2003 privind
competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi
în materia răspunderii părinteşti;
3. Legea nr.65/2012 pentru aderarea României la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale
de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă,
semnată la Viena la 8 septembrie 1976;
4. Legea nr.114/2011 pentru ratificarea Convenţiei europene privind suprimarea cerinţei
legalizării pentru documentele întocmite de agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari,
adoptată la Londra la 7 iunie 1968;
5. Ordonanţa Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la
suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie
1961, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
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8. Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu
modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr.36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
10. Legea nr.192/2006 pentru medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu
modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr.273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
13. Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,
cu modificările şi completările ulterioare;
14. Hotărârea Guvernului nr.94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicarea a Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în
străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Hotărârea Guvernului nr.839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale
autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu modificările şi
completările ulterioare;
16. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare
pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea
Europeană, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa
şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
18. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2333/C/2013 privind aprobarea Regulamentului de
aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi
completările ulterioare;
19. Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.2.252/2004 privind
standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte
şi în documentele de călătorie emise de statele membre;
20. Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.444/2009 de
modificare a Regulamentului (CE) nr.2.252/2004;
21. Legea nr.133/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;
22. Legea nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea
şi completarea unor acte normative;
23. Legea nr.169/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;
24. Legea nr.175/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;
25. Legea nr.206/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;
26. Legea nr.264/2009 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.207/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei
circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;
27. Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul
taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, cu
modificările şi completările ulterioare.
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II. REGIMUL JURIDIC AL LIBEREI CIRCULAȚII A CETĂȚENILOR ROMÂNI
(II) (15 întrebări)
TEME:
1. Documente de călătorie în străinătate;
2. Stabilirea domiciliului în străinătate;
3. Limitarea exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate;
4. Aspecte particulare privind soluţionarea cererilor de eliberare a paşapoartelor pentru
minori.
5. Acordarea, redobândirea şi pierderea cetăţenieiromâne – aspecte incidente în
activitatea de paşapoarte
BIBLIOGRAFIE:
1. Manualul Regimul juridic al liberei circulații a cetățenilor români (partea a II-a),
Direcția Generală de Pașapoarte, 2019;
III. EVIDENȚA PAȘAPOARTELOR SIMPLE (15 întrebări)
TEME:
1. Cadrul legislativ incident evidenţelor de paşapoarte;
2. Consideraţii generale cu privire la evidenţele de paşapoarte ale Direcţiei Generale de
Paşapoarte;
3. Aspecte particulare cu privire la evidenţa paşapoartelor simple la nivelul structurilor
teritoriale;
4. Baze de date utilizate în evidenţa paşapoartelor simple;
5. Modul de gestionare a paşapoartelor.
BIBLIOGRAFIE:
1. Manualul Evidența pașapoartelor simple, Direcția Generală de Pașapoarte, 2019;
2. Legea nr.16/1996 privind Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi
serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor,
actualizată;
4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi
deconspirarea Securităţii, actualizată;
5. Hotărârea Guvernului nr.94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea
a Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;
6. Hotărârea Guvernului nr.1367/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

IV.

1.
2.
3.
4.

PERSONALIZAREA DOCUMENTELOR DE CĂLĂTORIE (15 întrebări)
TEME:
Documente de călătorie citibile optic;
Zona de inspecție vizuală (VIZ);
Zona citibilă optic (MRZ);
Caracteristicile de formă și conținut ale documentelor de călătorie;
53

Sistemul de emitere și evidență a pașapoartelor simple electronice și temporare – ePass (aplicația IDIS);
6.
Sistemul informatic integrat pentru personalizarea pașapoartelor electronice
(AQUA);
7.
Fluxul tehnologic de personalizare a documentelor electronice.
5.

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

V.

LEGISLAŢIE SCHENGEN (10 întrebări)
DISCIPLINĂ COMUNĂ PENTRU
POLIȚIE DE FRONTIERĂ, IMIGRĂRI ȘI PAȘAPOARTE -

TEME:
Dreptul la liberă circulaţie în Uniunea Europeană;
Spaţiul Schengen şi controlul frontierelor externe;
Cooperarea poliţienească transfrontalieră în context Schengen;
Sistemul Informatic Schengen și Sistemul Informatic Național de Semnalări;
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.
1.
2.
3.
4.
5.

BIBLIOGRAFIE:
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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. Directiva Parlamentului şi Consiliului European nr.38/2004/EC din data de 29 Aprilie 2004
cu privire la dreptul cetăţenilor Uniunii şi al membrilor lor de familie de a circula şi domicilia
liber pe teritoriul Statelor Membre;
4. Regulamentul nr.399/2016 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a
frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen),
5. Decizia nr.533/2007/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înființarea, funcționarea şi
utilizarea Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS 2)
6. 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
7. 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.
8. Regulamentul (UE) nr.1624/2016 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
B. Legislație națională:
9. 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;
10. 2. Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală,
modificată şi completată;
C. Cursuri universitare:
1. Gabriel PEREŞ, Legislaţie Schengen - curs universitar, Ed. SITECH, Craiova, 2016;
2. Gabriel PEREŞ, Politici şi Strategii în domeniul Schengen, Ed. SITECH, Craiova, 2013.
VI. INSTITUŢII DE DREPT PENAL ŞI DREPT PROCESUAL PENAL (20 întrebări)
- DISCIPLINĂ COMUNĂ PENTRU
POLIȚIE DE FRONTIERĂ, IMIGRĂRI ȘI PAȘAPOARTE TEME:
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
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7. Infracţiunea continuată
8. Infracţiunea complexă
9. Infracţiunea de obicei
10. Concursul de infracţiuni
11. Recidiva
12. Legitima apărare
13. Starea de necesitate
14. Consimţământul persoanei vătămate
15. Constrângerea fizică
16. Cazul fortuit
17. Intoxicaţia
18. Autoratul şi coautoratul
19. Complicitatea
20. Instigarea
II. DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ
I. Infracţiuni contra persoanei
1. Infracţiuni contra vieţii
- Omorul.
- Omorul calificat.
- Uciderea la cererea victimei.
- Uciderea din culpă.
2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii
- Lovirea sau alte violenţe
- Vătămarea corporală
- Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
- Vătămarea corporală din culpă
3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie
- Violenţa în familie
- Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă
4. Infracţiuni contra libertăţii persoanei
- Lipsirea de libertate în mod ilegal
- Ameninţarea
- Şantajul
5. Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile.
- 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
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- 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
- 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
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- 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 şi renunţarea la urmărirea penală
13. Terminarea urmăririi penale
14. Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei
15. Reluarea urmăririi penale
16. 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. Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal,
publicată în M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare
3. Codul de procedură penală adoptat în 2010 (Legea nr.135/2010), publicat în M.Of. nr.486/15
iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de
procedură penală;
5. A. Barbu, Drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016.
6. M. Gorunescu, I. A. Barbu, M. Rotaru, Drept penal. Partea generală, conform noului cod
penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
7. M. Udroiu, Drept penal. Partea specială. Sinteze și grile, ed. a-6-a, Editura C.H.Beck,
Bucureşti, 2019.
8. Al. Boroi, Drept penal. Partea specială,, Conform Noiului Cod penal, Editura C.H.Beck,
București, 2011.
9.

Ion Neagu, Mircea Damaschin – Tratat de procedură penală. Partea specială. Ediţia a II-a, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2018;
10. Anastasiu Crişu – Drept procesual penal. Partea generală, conform noului de Cod de procedură
penală, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2018;
11. Lorincz Anca-Lelia – Drept procesual penal (conform Noului Cod de procedură penală), vol.I şi II,
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017;
12. Boroi, Gina Negruţ – Drept procesual penal, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017.
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FACULTATEA DE POMPIERI
I.

DISCIPLINE FUNDAMENTALE

1. BAZELE HIDRAULICII
1.Proprietăţile fizice ale fluidelor:
1.1 Compresibiltate, vâscozitate, aderenţă, tensiune superficială;
1.2 Capilaritate, densitate, greutate specifică, adeziune.
2.Exprimarea şi calculul presiunilor în sisteme hidraulice
2.1. Scări de presiune (scara relativă, scara absolută);
2.2. Unităţi de măsură în S.I. şi derivate;
2.3. Calculul presiunii statice şi dinamice în lichide şi gaze.
3.Statica fluidelor (lichide şi gaze) în câmp gravitaţional uniform:
3.1. Legea generală a hidrostaticii;
3.2. Forţe de presiune pe suprafeţe plane;
3.3. Forţe de presiune pe suprafeţe curbe;
3.4. Diagrame de presiuni.
4.Relaţii generale ale mişcării curentului de fluid:
4.1. Legea lui Bernoulli generalizată (legea energiilor), 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. Bazele termodinamicii clasice.
1.1. Sistem termodinamic. Sistem termodinamic închis și deschis.
1.2. Căldura şi lucrul mecanic
1.3. Temperatura şi presiunea
1.4. Principiul întâi al termodinamicii
1.5. Transformările de stare ale gazului perfect
1.6. Amestecuri de gaze perfecte
1.7.
Principiul al doilea al termodinamicii. Ciclul Carnot reversibil direct.
1.8.
Entropia. Variația de entropie.
1.9.
Gaze reale, Ecuația Van der Walls. Factor de compresibilitate.
2. Arderea combustibililor
3.1. Arderea combustibililor gazoşi, solizi și lichizi
3.2. Volumul de oxigen și aer necesar arderii. Temperatura de ardere.
3. Ciclurile teoretice ale motoarelor cu ardere internă.
4. Conducţia căldurii.
4.1 Conductivitatea termică. Condiţii de unicitate
4.2 Transferul de căldură prin pereţi plani
4.3 Transferul de căldură prin pereţi cilindrici
4.4 Transferul de căldură în regim nestaţionar. Corpuri cu rezistență internă neglijabilă.
Corpuri cu geometrie simplă. Masiv semi-infinit.
5. Convecţia căldurii.
5.1 Criterii de similitudine. Strat limită dinamic. Strat limită termic. Ecuaţii criteriale.
5.2 Convecţia liberă în spaţii nelimitate.
5.3 Convecţia forţată.
6. Radiaţia termică, Particularităţi şi legi.
6.1. Radiaţia între doi pereți plani foarte apropiați sau dispuși arbitrar în spațiu. Factori de
formă.
6.2. Radiația gazelor.
Bibliografie:
Calotă R.- Bazele termodinamicii tehnice pentru pompieri, Editura MatrixRom, 2019
Calotă R.- Bazele Transferului de căldură pentru pompieri, Editura Sitech, 2019
Stanciu D., Marinescu M. – Termodinamică tehnică, Ed. Printech, 2002.
Marinescu M., Băran N., Radcenco V. – Termodinamică tehnică, Editura Matrix Rom, 1998.
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.
1.
2.
3.
4.
5.
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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.
3. BAZELE ELECTROTEHNICII
A. BAZELE TEORIEI MACROSCOPICE A ELECTROMAGNETISMULUI
1. LEGILE TEORIEI MACROSCOPICE A ELECTROMAGNETISMULUI
1.1. Legea fluxului electric
1.2. Legea fluxului magnetic
1.3. Legea inducţiei electromagnetice
1.4. Legea circuitului magnetic
1.5. Legea conservării sarcinii electrice
1.6. Legea conducţiei electrice (legea lui Ohm)
1.7. Legea transformării energiei electromagnetice în procesul conducţiei electrice (legea lui
Joule)
1.8. Legea legăturii în câmp electric
1.9. Legea polarizaţiei temporare
1.10. Legea legăturii în câmp magnetic
1.11. Legea magnetizaţiei temporare
1.12. Legea electrolizei
2. ENERGIA ŞI FORŢELE CÂMPULUI ELECTROSTATIC
2.1. Energia câmpului electrostatic
2.2. Densitatea de volum a energiei câmpului electrostatic
2.3. Teoremele forţelor generalizate în câmp electric
3. ENERGIA ŞI FORŢELE CÂMPULUI MAGNETIC
3.1. Energia câmpului magnetic
3.2. Densitatea de volum a energiei câmpului magnetic
3.3. Teoremele forţelor generalizate în câmp magnetic
B. CIRCUITE ELECTRICE
1. BAZELE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE
1.1. Ipotezele teoriei circuitelor electrice cu parametri concentraţi
1.2. Elemente de circuit (Rezistorul, Bobina, Condensatorul, Sursa de tensiune , Sursa de curent)
1.3. Circuite electrice (Clasificarea circuitelor electrice, Regimurile de funcţionare ale circuitelor
electrice, Teoremele generale ale teoriei circuitelor electrice)
1.4. Metoda simbolică de reprezentare în complex a mărimilor sinusoidale
1.5. Ecuaţiile lui Kirchhoff în formă simbolică
1.6. Legea lui Ohm în complex
1.7. Regula divizorului de tensiune si Regula divizorului de curent
1.8. Teorema de conservare a puterilor
2. CIRCUITE TRIFAZATE
2.1. Sisteme de mărimi trifazate
2.2. Conexiunile circuitelor trifazate (Conexiunea stea în regim simetric, Conexiunea triunghi în
regim simetric)
2.3. Analiza circuitelor trifazate alimentate cu tensiuni simetrice
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2.3.1. Receptor dezechilibrat în conexiune stea
2.3.2. Receptor echilibrat în conexiune stea
2.3.3. Receptor dezechilibrat în conexiune triunghi
2.3.4. Receptor echilibrat în conexiune triunghi
2.4. Puteri în circuite trifazate
2.4.1. Puteri în sistemele trifazate funcţionând în regim simetric
2.4.2. Puteri în sistemele trifazate funcţionând în regim nesimetric
2.5. Factorul de putere. Ameliorarea factorului de putere
2.6. Metoda componentelor simetrice
2.6.1. Componentele simetrice ale sistemelor de mărimi trifazate nesimetrice
2.6.2. Analiza circuitelor trifazate echilibrate alimentate cu tensiuni nesimetrice
2.6.3. Analiza circuitelor trifazate dezechilibrate
2.7. Regimul periodic nesinusoidal
2.7.1. Generalităţi
2.7.2. Mărimi periodice
2.7.3. Caracterizarea mărimilor periodice nesinusoidale
2.7.4. Puteri în regim nesinusoidal
3. REGIMUL TRANZITORIU IN CIRCUITELE ELECTRICE
3.1. Generalităţi
3.1. Studiul regimului tranzitoriu cu ajutorul transformatei Laplace
Aplicații
Aplicații ale legii inducției electromagnetice (transformatorul, mașini electrice).
a) Aplicații: rezolvarea in complex a circuitelor monofazate de curent alternativ.
b) Aplicații: rezolvarea in complex a circuitelor trifazate de curent alternativ, diagrame
fazoriale.
c) Aplicații: studiul unor cazuri particulare de circuite trifazate de curent alternativ
d) Aplicație: calculul de dimensionare aferent unei baterii de condensatoare, in condiții
impuse
e) Aplicaţii: încărcarea unui condensator de la o sursă de tensiune continuă şi descărcarea
lui pe o rezistenţă; analiza comportării in regim tranzitoriu a unui circuit RLC serie
Bibliografie:
1. Centea O., Lazăr Ş. şi alţii. ”Electrotehnică, maşini şi acţionări electrice” Teme pentru
examenul de licenţă - partea I, Ed.UTCB-1998
2. Lazar S - Electrotehnica”Electromagnetism” Ed. Matrix Rom, 1999
3. Ionescu I. ”Electrotehnică” vol I-III, Ed. Acad. Politie - Buc. 1993-1995
4. A.Timotin, s.a, ”Lectii de bazele electrotehnicii”, EDP 1970.
5. M.Preda, ”Bazele electrotehnicii”, vol.I si II, EDP 1982.
6. C.I.Mocanu, ”Teoria circuitelor electrice”, EDP 1979.
7. C.I.Mocanu, ”Teoria campului electromagnetic”, EDP 1981.
8. A.Moraru, ”Bazele electrotehnicii”, Matrix Rom, Bucureşti, 2000, 2002.
9. Bogdan C. ”Probleme de electrotehnică” Ed. UTCB 1 (c.c.a.m., c.c.a.t., puteri, regim
tranzitoriu)
10. Lazar S. Note de curs - format electronic 2014
11. Lazar S. Aplicații - format electronic 2014
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II. DISCIPLINE DE SPECIALITATE
1. 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
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.
63

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. SISTEME ȘI ECHIPAMENTE TERMICE
1. Schimbătoare de căldură. Clasificare, construcţie și funcţionare
2. Schimbătoare de căldură multitubulare în construcţie tip elastic.
3. Schimbătoare de căldură cu plăci.
4. Schimbătoare de căldură cu acumulare.
5. Schimbătoare de căldură de regenerative.
6. Bilanțul termic al unui cazan
7. Microcentrală murală de apartament cu tiraj natural și cu tiraj forțat.
8. Cazan ignitubular orizontal cu volum mare de apă.
9. Cazan pentru combustibil solid cu ardere directă și cu ardere inversă.
10. Coșuri de fum- particularități. Cauzele incendiilor.

Bibliografie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stănescu D.P, Antonescu N.- Aparate Termice, Editura MatrixRom, 2013
M.Dianu, M. Ţoropoc – Aparate termice - Ed. Academica, 2002.
P.D. Stănescu – Îndrumător de proiectare. Cazane, Editura Matrixrom, 2006.
D. Ştefănescu, M. Marinescu, Al. Dănescu – Transferul de căldură în tehnică. Culegere de
probleme pentru ingineri, 2 volume, Ed. Tehnică, 1982.
Leonăchescu N. – Termotehnica, E.D.P., 1981.
Marinescu M., Băran N., Radcenco V. – Termodinamică tehnică, Editura Matrix Rom,
1998.
Lexicon de termodinamică şi maşini termice (4 volume), Editura Tehnică, 1985.
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
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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 nr. 1907/1,2 - 2014
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
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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.

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.
4.







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.
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.
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 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
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.
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6. MAȘINI ELECTRICE
1. TRANSFORMATORUL
Principiu de funcționare
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
1.1.
1.2.

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.
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 licenţă – 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
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A. TEORIA ARDERII, PROCEDEE ŞI SUBSTANŢE DE STINGERE
Noțiuni despre incendii
Fazele de dezvoltare ale incendiilor în spații închise
Fenomene termice periculoase: flashover și backdraft
Efecte ale incendiilor asupra oamenilor, pompierilor şi structurilor
Procedee de stingere
Substanţe şi produse de stingere: (apa, spumanţi, pulberi, aburul, CO2, gaze inerte).
Substanţe şi produse speciale de stingere (FK-5-1-12, HCFC Blend A, HFC 125, IG-01
etc.).
8. Compatibilitatea dintre substanţele (produsele) de stingere şi materialele aflate în stare de
combustie
9. Testarea calităţii substanţelor şi produselor de stingere şi a performanţelor la stingere a
acestora pe diverse tipuri de focare.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bibliografie:
Anghel I. – Dezvoltarea incendiilor în spații închise, Editura Pro Universitaria, București, 2016.
Anghel I. – Ingineria securității la incendiu. Principii generale, Editura Printech, București, 2015.
Calotă S. ş.a. - Manualul Pompierului. Editura Imprimeriei De Vest Oradea, 2009
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 rafinajpetrochimie. – 6. Filozofia conceptelor privind incendiile, exploziile şi şocurile. Bucureşti, Editura
ILEX, 2008.
9. Pavel A., Mocioi I.A., Anghel I. ş.a. – Riscuri şi surse de avarii tehnologice în rafinajpetrochimie. – 5. 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 FK5-1-12.
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.

1.
2.
3.
4.
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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.
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)
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.
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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
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.

1.
2.

3.
4.
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Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2005.
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D. INSTALAŢII DE DETECTARE, SEMNALIZARE, AVERTIZARE ŞI
STINGERE A INCENDIILOR
1. Instalaţii automate de detectare, semnalizare și avertizare a incendiilor.
2.1. Echiparea clădirilor cu instalaţii de detectare, semnalizare și avertizare a
incendiilor.
2.2. Componenţa instalaţiilor de detectare, semnalizare și avertizare a incendiilor.
2.3. Detectoare de incendiu: clasificare, definiţii, tipuri, amplasarea detectoarelor.
2.4. Căi de transmisie.
2. Instalaţii de stins incendii cu apă.
2.1. Instalaţii de stingere a incendiilor cu hidranţi interiori și exteriori
2.2. Coloane uscate
2.3. Instalaţii de stingere a incendiilor cu sprinklere.
2.4. Instalaţii de stingere a incendiilor cu sprinklere deschise.
2.5. Instalaţii de stingere a incendiilor cu apă pulverizată
2.6. Instalaţii de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă
3. Instalaţii de stingere a incendiilor cu spumă.
4. Instalații de stingere a incendiilor cu pulbere.
5. Instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu CO2.
6. Instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu gaze.
7. Prevederi normative specifice pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor
automate de detectare și semnalizare a incendiilor
8. Prevederi normative specifice pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor
speciale de stingere a incendiilor.
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