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Capitolul I
CONSIDERAŢII GENERALE
Art. 1
Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, (denumită în continuare Academia), organizează
studii universitare de masterat în domeniile studiilor universitare de licenţă şi în domenii înrudite cu cele
de licenţă, relevante din punct de vedere profesional pentru Ministerul Afacerilor Interne.
Art. 2
Admiterea la masterat se face prin concurs, acesta fiind organizat şi desfăşurându-se în
conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:
- Legea nr.1/2011 a Educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat;
- Hotărâre Guvernului privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi
numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017– 2018;
- OMENCS nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în
ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de
stat cu taxă peste locurile finanţate de la bugetul de stat cu modificările şi completările ulterioare;
- OMENCS nr. 3775/16.05.2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a
cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, în instituţiile de învăţământ
superior de stat acreditate;
- OMENCS nr. 3922/02.06.2016 privind şcolarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în
Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani şi Diaspora, în învăţământ superior de stat şi particular din
România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017;
- OMECTS nr. 6000/15.10.2012 privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea
cetăţenilor străini din state terţe UE, cu modificările şi completările ulterioare;
- OMENCS nr. 3748O/09.05.2016 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a
Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
- OMENCS nr. 6121/2016 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a
actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ
superior din străinătate;
- Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat;
- Instrucţiunile nr.45 din 8 mai 2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de
formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne cu modificările şi completările ulterioare.
Capitolul II
PREVEDERI GENERALE DE ORGANIZARE A ADMITERII
Art. 3
(1) Programele de studii universitare de masterat la care Academia organizează concursuri de
admitere în anul 2017 sunt cuprinse în Oferta educaţională1 (a se vedea Anexa nr. 3 a prezentului
Regulament).
(2) După repartizarea cifrei de şcolarizare, numărul de locuri prevăzut pentru fiecare program de
studii este aprobat de către Senatul Academiei şi publicat pe site-ul Academiei.
1

Oferta educaţională este în acord cu dispoziţiile Proiectului de Hotărâre a Guvernului privind domeniile şi programele de studii universitare de master
acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 – 2018.
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Art. 4
În Academie se organizează concurs de admitere la programele de studii universitare de masterat
acreditate de A.R.A.C.I.S. pentru următoarele domenii de studii universitare de masterat:
a) Drept;
b) Ordine publică şi siguranţă naţională;
c) Inginerie civilă şi instalaţii;
d) Istorie.
Art. 5
(1) Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere sunt de competenţa Comisiei Centrale de
admitere a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi a Comisiilor de admitere ale
facultăţilor/departamentelor/programelor de studii, care răspund pentru aplicarea prezentei metodologii
(2) Programele de studii universitare de masterat se organizează la forma de învăţământ cu
frecvenţă (IF) cu o durată normală de 1-2 ani şi corespund unui număr minim de credite de studii
transferabile, cuprins între 60 şi 120.
(3) La programele de studii universitare de masterat sunt locuri finanţate de la buget (fără taxă) şi
locuri în regim cu taxă.
(4) Participanţii la programele de studii universitare de masterat au statutul de student masterand.
(5) La studiile universitare de masterat, locuri finanţate de la buget (fără taxă) şi locuri în regim cu
taxă se ocupă în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere.
Art. 6
Academia organizează două tipuri de programe de studii universitare de masterat:
a) profesionale, orientate preponderent spre formarea competenţelor profesionale specializate care
completează competenţele profesionale de bază obţinute prin programele de licenţă.
b) de cercetare, orientate preponderent spre formarea competenţelor de cercetare ştiinţifică şi care
creează, în special, premisele accesului la studiile universitare de doctorat.
Art. 7
(1) Perioada de înscriere la studiile universitare de masterat este între 03-15.07.2017 și 01.09.201718.09.2017, de luni până vineri între orele 900-1500 şi sâmbăta între orele 900-1300.
(2) Admiterea în învăţământul universitar de masterat la Academia de Poliţie „Al.I.Cuza” se
organizează într-o singură sesiune de admitere în data de 22 septembrie 2017.
(3) Tematica şi bibliografia pentru concurs sunt întocmite de Consiliile facultăţilor/similar, se
aprobă de Senat şi se publică pe site-ul Academiei, pentru fiecare program de studii universitare de
masterat.
(4) Academia organizează programe de studii universitare de masterat atât pentru personalul din
sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cât şi pentru celelalte categorii de persoane în
condiţiile stabilite prin prezentul regulament, în limita locurilor alocate Academiei prin ordinele M.E.N.
sau în limita locurilor stabilite în cadrul unor proiecte/granturi.
Art. 8
(1) Au dreptul să participe la concursul de admitere:
a) absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul
absolvirii programului de licenţă, cu condiţia ca acesta să fie acreditat sau autorizat să funcţioneze
provizoriu, conform legii, fără nici o discriminare, asigurându-se deplina egalitate de şanse persoanelor
cu handicap, apţi pentru profilul la care candidează;
b) absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din
Ministerul Educaţiei Naţionale (M.E.N.) ca fiind studii universitare de licenţă.
(2) La admitere pot candida românii de pretutindeni, cetăţenii statelor membre ale Uniunii
Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi al Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi
condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare şi
conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale şi ofertelor unilaterale ale României,
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metodologiilor special elaborate de M.E.N. şi reglementărilor specifice elaborate de M.A.I. (prin
Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”) pentru aceştia.
(3) Prin excepţie, programele de studii universitare de masterat derulate în cadrul unor proiecte
naţionale sau europene sunt accesibile candidaţilor în condiţiile şi pe baza criteriilor stabilite în cadrul
respectivului proiect/grant.
Art. 9
Admiterea la studiile universitare de masterat se susţine în limba română.
Art. 10.
(1) Concursul de admitere se organizează într-o singură sesiune ce constă în susţinerea unui
examen sub forma unui test-grilă/interviu/ proiect de cercetare din tematica avizată de Consiliile
Facultăţilor/similar şi prin grija exclusivă a Facultăţilor Academiei.
(2) Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se fac publice cu cel puţin 6
luni înainte de susţinerea concursului de admitere, prin grija facultăţilor, prin afişare la sediul instituţiilor
de învăţământ superior şi prin publicare pe pagina web proprie.
(3) Programul de desfăşurare a concursului de admitere se afişează cel târziu în preziua probei,
indicându-se:
a) pentru proba scrisă: denumirea probei de concurs, data şi ora începerii concursului, durata de
desfăşurare, repartizarea pe săli a candidaţilor;
b) pentru proba orală, la care examinarea se desfăşoară individual, pe lângă informaţiile menţionate
anterior la lit.a) se va indica şi ora aproximativă/intervalul orar de intrare la examen a fiecărui candidat.
(4) Nu vor fi programate două probe de concurs în aceeaşi zi.
(5) Subiectele vor fi stabilite în ziua concursului, de către cel puţin două cadre didactice pentru
fiecare probă de concurs, din tematica anterior adusă la cunoştinţa candidaţilor prin afişare.
(6) Subiectele pentru proba scrisă vor fi redactate şi multiplicate într-un număr suficient de
exemplare, pentru ca fiecare candidat să primească câte unul.
(7) Candidaţii care copiază sau care săvârşesc orice alt act de fraudare a examenului sunt eliminaţi
din concurs. Decizia este luată de comisia de admitere pe facultate, la propunerea comisiei de
supraveghere a sălii în care s-a aflat candidatul.
Art. 11
Desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de masterat atât pentru ocuparea
locurilor finanţate de la buget cât şi pentru ocuparea locurilor în regim cu taxă presupune:
a) înscrierea;
b) susţinerea examenului constand în testul-grilă/interviul/proiectul de cercetare pe baza unei
tematici şi bibliografii;
c) afişarea listelor candidaţilor definitive repartizaţi pe locuri finanţate de la buget şi cu taxă;
d) confirmarea locului finanţat de la buget, prin depunerea originalului diplomei de
licenţă/adeverinţei de absolvire (pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor în
sesiunea 2017)
e) afişarea listelor finale candidaţilor admişi şi a celor declaraţi respinşi.
Art. 12
(1) Candidaţii care au promovat în România examenul de licenţă în sesiunile anterioare anului
universitar curent prezintă la înscriere diploma de licenţă, iar candidaţii care au promovat în România
examenul de licenţă în sesiune corespunzătoare anului universitar curent prezintă la înscriere diploma de
licenţă sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ superior.
(2) Cetăţenii români de pretutindeni, precum şi cetăţenii din state terţe Uniunii Europene declaraţi
admişi în ciclul de studii universitare de master, se pot înmatricula numai în baza diplomei de licenţă,
recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul
Ministerului Educaţiei Naţionale (informaţii suplimentare: http://www.cnred.edu.ro).
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(3) În vederea confirmării locului bugetat şi înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate
de la bugetul de stat au obligaţia să depună în original, până la data de 27.09.2017, diploma/atestatul de
recunoaştere a diplomei/adeverinţa de licenţă la secretariatul facultăţii/ departamentului. Adeverinţa este
valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile anului universitar curent.
(4) Neprezentarea diplomei de licenţă/atestatului de recunoaştere a diplomei sau a adeverinţei, în
original, din vina exclusivă a candidatului declarat admis, până la data de 27.09.2017, duce la pierderea
locului finanţat de la bugetul de stat.
Art. 13
(1) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur
program de masterat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Candidatul care a beneficiat gratuit de şcolarizare în cadrul unui program de studii universitare
finanţate de la bugetul de stat are, în condiţiile legii, dreptul de a urma un alt program de studii universitare
în cadrul aceluiaşi ciclu de studii universitare astfel:
a) în regim cu taxă, dacă Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” organizează programul şi în
acest mod;
b) în regim gratuit, cu finanţare de la bugetul de stat, în condiţiile în care, la înscriere, persoana face
dovada achitării contravalorii serviciilor de şcolarizare de care a beneficiat anterior cu finanţare de la
bugetul de stat, integral sau parţial, în cazurile în care programul de studii de masterat la care a fost admis
este organizat doar cu finanţare integrală de la buget.
(3) Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare şi care optează pentru
un program de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, va depune în original, diploma/adeverinţa
ciclului de studii universitare anterior absolvit, pentru acest tip de program (finanţat de la buget), la
facultatea pe care doreşte să o urmeze, până la data de 27.09.2017.
(4) În situaţii excepţionale, în cazul pierderii sau deteriorării diplomei de licenţă Comisia Centrală de
admitere va aproba confirmarea locului de la buget cu documentele justificative care atestă îndeplinirea
tuturor formalităţilor legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei de licenţă (declaraţie pe proprie
răspundere, autentificată la notariat, anunţul din Monitorul Oficial privind pierderea/deteriorarea actului
de studii, adresa din partea universităţii absolvit(e) din care să reiasă faptul că absolventul a depus
solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei de licenţă şi adeverinţa în original, din care să reiasă
rezultatele obţinute la examenul de licenţă. De asemenea, candidatul declarat admis trebuie să dea o
declaraţie din care să rezulte că va depune diploma de licenţă în original în maxim 30 de zile calendaristice
de la data când a începutul anului universitar 2017-2018.
(5) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii
concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.
Capitolul III
ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURS
Art. 14
(1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi
a celorlalte documente prevăzute în metodologia proprie de admitere.
(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă
persoană, pe bază de procură.
(3) Înscrierea la concursul de admitere se va face, astfel:
a) Pentru Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi,
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Facultatea de Arhivistică şi Şcoala Doctorală - la sediul
din Aleea Privighetorilor, nr. 1A, sector 1, Bucureşti;
b) Pentru Facultatea de Pompieri - la sediul din Şoseaua Morarilor, nr. 3, sector 2, Bucureşti.
(4) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat într-un domeniu, se poate
face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă.
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(5) Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de masterat au dreptul să se înscrie
la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma de învăţământ.
Art. 15
(1) Cuantumul taxei de înscriere la concursul de admitere la masterat este aprobat de Senatul
Universitar și este în valoare de 100 lei. Taxa de înscriere se plăteşte exclusiv la casieriile Academiei (nu
se acceptă efectuarea plăţii prin ordin de plată, mandat poştal etc.). Dovada plăţii taxei de înscriere se
depune la dosarul de înscriere.
(2) Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:
a) candidaţii orfani de ambii părinţi, fără a depăşi vârsta de 26 ani;
b) copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat ,
(3) Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiţi de
plata taxei de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de masterat doar o singură dată.
Dovada calităţii de personal didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat a părintelui
candidatului se face prin adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ în cadrul căreia îşi desfăşoară/şia desfăşurat activitatea, iar dovada faptului că beneficiază pentru prima dată de scutirea taxelor de înscriere
se face prin declaraţie pe proprie răspundere.
Art. 16
La înscrierea pe locurile finanţate de la bugetul de stat, candidaţii pot depune o declaraţie pe proprie
răspundere prin care îşi exprimă acordul ca, în cazul în care sunt declaraţi respinşi în urma concursului de
admitere (cu media examenului de admitere minim 6,00) şi în situaţia în care au rămas locuri libere în
regim cu taxă, să poată fi repartizaţi pe acestea, în cadrul aceluiaşi program de studii şi în ordinea
descrescătoare a mediilor obţinute, cu respectarea tuturor criteriilor iniţiale de înscriere/admitere.
Art. 17
(1) Dosarul de înscriere pentru programele de studii universitare de masterat organizate de
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră,
Facultatea de Jandarmi, Facultatea de Pompieri, Facultatea de Arhivistică şi Şcoala Doctorală se constituie
astfel:
A. Pentru programele de studii universitare de masterat în regim cu taxă, candidaţii vor depune
următoarele documente:
1. cerere de înscriere (se completează la depunerea dosarului, în funcţie de programul de studii şi
regimul de finanţare ales) Anexa nr.2;
2. cartea de identitate în original sau paşaportul în original (pentru cei care şi-au schimbat numele
– copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui)
3. diploma de bacalaureat, în original şi copia documentului care va fi certificată cu originalul de
către personalul desemnat şi se va semna de către acesta; în cazul în care se prezintă copia legalizată,
aceasta se acceptă;
4. diplomă de licenţă în original şi copia documentului care va fi certificată cu originalul de către
personalul desemnat; în cazul în care se prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă; pentru candidaţii
care au promovat în România examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar curent,
se va prezenta adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ în original şi copia documentului care
va fi certificată cu originalul de către personalul desemnat şi se va semna de către acesta, în care se
menţionează: media generală, mediile obţinute în anii de studiu; în cazul în care se prezintă copia
legalizată, aceasta se acceptă;
5. foaie matricolă a studiilor de licenţă/supliment la diplomă în original copia documentului care
va fi certificată cu originalul de către personalul desemnat şi se va semna de către acesta (cu excepţia
absolvenţilor promoţiei din anul admiterii); în cazul în care se prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă;
6. copia certificatului de naştere;
7. copia certificatului de căsătorie, pentru femeile/bărbaţii care şi-au schimbat numele în urma
căsătoriei;
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8. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că este apt pentru a urma studii
universitare de masterat;
9. patru fotografii color ¾ (pe hârtie foto);
10. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau documentele care atestă faptul că beneficiază de scutire
de plata taxei, conform art. 15 din prezentul regulament;
11. un dosar ”plic” pe coperta căruia vor fi trecute datele de identificare ale candidatului: numele
(pentru persoanele căsătorite, în paranteză, numele dobândit din căsătorie), iniţiala tatălui, prenumele,
programul de studii, programul de studii la care se înscrie; regimul de finanţare – buget sau taxă şi numărul
de telefon.
(2) Originalele actelor de studii precum şi a actelor doveditoare (art. 15, alin.2) prezentate în vederea
înscrierii se restituie candidatului.
B. Pentru programele de studii universitare de masterat în regim bugetat organizate de Facultatea
de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră, Facultatea
de Jandarmi şi Facultatea de Pompieri candidaţii vor depune documentele prevăzute la art.17, alin.1, lit.
„A” punctele 1 -11, la care se vor adăuga:
adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte că este angajat în sistemul de ordine publică şi
siguranţă naţională;
raport avizat de şeful structurii/similar şi aprobat de inspectorul şef/directorul general/similar care să
ateste că studiile asigură specializarea potrivită nevoilor unităţii;
declaraţie autentificată din care să rezulte că nu a mai urmat/ a mai urmat o perioadă de studii sau un
ciclu complet de studii universitare de masterat sau echivalente, în regim bugetat. Declaraţia trebuie să nu
admită interpretări şi să conţină precizarea: ,,Declar că nu am beneficiat/ am beneficiat de finanţare de la
bugetul de stat (inclusiv pe locuri finanţate din fonduri europene) în calitate de student masterand”.
declaraţie autentificată din care să rezulte că nu a fost exmatriculat de la un program universitar de
studii de masterat. Declaraţia trebuie să nu admită interpretări şi să conţină precizarea: „Declar că nu am
fost exmatriculat de la un program de studii universitare de masterat”.
C. Pentru programele de studii universitare de masterat în regim bugetat organizate de Facultatea
de Arhivistică şi de Şcoala Doctorală candidaţii vor depune documentele prevăzute la art.17, alin.1, lit.
„A”, punctele 1 -11, la care se vor adăuga:
declaraţie autentificată din care să rezulte că nu a mai urmat/ a mai urmat o perioadă de studii sau un
ciclu complet de studii universitare de masterat sau echivalente, în regim bugetat. Declaraţia trebuie să nu
admită interpretări şi să conţină precizarea: ,,Declar că nu am beneficiat/ am beneficiat de finanţare de la
bugetul de stat (inclusiv pe locuri finanţate din fonduri europene) în calitate de student-masterand”.
declaraţie autentificată din care să rezulte că nu a fost exmatriculat de la un program universitar de
studii de masterat. Declaraţia trebuie să nu admită interpretări şi să conţină precizarea: „Declar că nu am
fost exmatriculat de la un program de studii universitare de masterat”.
D. Pentru programul de studii universitare de masterat “Managementul situaţiilor de urgenţă” în
regim bugetat sau cu taxă organizat de Facultatea de Pompieri candidaţii vor depune documentele
prevăzute la art.17 alin.1, lit.”A” punctele 1 -11 şi „B”, la care se vor adăuga:
adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte că este angajat în sistemul de ordine şi siguranţă
naţională;
raport avizat de şeful structurii/similar şi aprobat de inspectorul şef/directorul general/similar care să
ateste că studiile asigură specializarea potrivită nevoilor unităţii.
(3) Pentru programele de studii universitare de masterat unde candidaţii au nevoie de avizul
privind accesul la informaţii clasificate, aceştia au obligaţia să depună la dosarul de înscriere, o adeverinţă
care să ateste nivelul de acces la informaţii clasificate.
(4) Prezentarea de înscrisuri false atrage după sine eliminarea din concurs a candidatului respectiv
şi se pedepseşte conform legii.
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(5) În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv
pierde locul obţinut prin fraudă.
Art. 18
Dosarele ce nu cuprind documentele solicitate conform art.17 sunt considerate incomplete, iar
persoanele nu sunt înscrise la concursul de admitere.
Capitolul IV
COMISIILE CONCURSULUI DE ADMITERE
Art. 19
(1) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru programele de studii universitare
de masterat se constituie următoarele comisii:
a) Comisia centrală de admitere la nivelul fiecărei facultăţi;
b) Comisie de admitere la nivel de departament/program de studii;
c) Comisie de analiză a contestaţiilor la nivel de facultate;
d) Comisia tehnică/secretariat tehnic la nivel de facultate/departament.
(2) Componenţa nominală a comisiilor de concurs este propusă de Consiliile
facultăţilor/departamentelor/ program de studii/similar, aprobată de Senatului universitar şi numite prin
Dispoziţia Rectorului.
Art. 20
(1) Comisia centrală de admitere la nivelul fiecărei facultăţi coordonează activitatea de organizare
şi desfăşurare a concursului şi este formată din:
a) preşedinte - cadru didactic cu gradul cel puţin de lector universitar,
b) doi membri - cadru didactic cu gradul cel puţin de puţin lector universitar,
c) un secretar - cadru didactic cu gradul cel puţin de asistent universitar.
(2) Comisia Centrală de admitere la nivelul fiecărei facultăţi are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea comisiilor de admitere/ analiză a contestaţii de la nivel de
departament/program de studii;
b) instruieşte preşedinţii comisiilor de admitere/analiză a contestaţiilor de la nivel de
departament/program de studii;
c) urmăreşte respectarea şi aplicarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de
admitere pentru programele de studii universitare de masterat;
d) validează rezultatele concursului de admitere;
e) propune Senatului universitar modificarea activităţilor necesare desfăşurării concursului de
admitere.
Art. 21
(1) Comisiile de admitere la nivel de departament/program de studii pentru programele de studii
universitare de masterat sunt formate din:
a) preşedinte – cadru didactic cu gradul cel puţin de lector universitar sau instructor militar
principal I;
b) doi membri – cadre didactice cu gradul cel puţin de lector universitar sau instructor militar
principal I,
c) un secretar - cadru didactic cu gradul cel puţin de asistent universitar sau instructor militar V.
(2) Comisiile de admitere la nivel de departament/program de studii pentru programele de studii
universitare de masterat au următoarele atribuţii:
a) răspund de pregătirea şi desfăşurarea concursului de admitere la facultate;
b) asigură elaborarea testelor-grilă/interviului/proiectului, criteriile de verificare şi notare /grilele
de corectare/evaluare, baremele de notare, după caz, pentru probele concursului de admitere;
c) asigură multiplicarea/distribuirea testelor-grilă şi a grilelor de corectare la sălile de concurs;
d) stabilesc personalul didactic care participă la supravegherea, verificarea şi notarea/evaluarea
candidaţilor;
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e) completează borderourile de examen cu punctajul obţinut de candidaţi şi notele echivalente
acestora şi le predau Comisiei tehnice, împreună cu formularele de răspuns.
Art. 22
(1) Comisia de analiză a contestaţiilor la nivel de facultate este formată din:
a) preşedinte – cadru didactic cu gradul cel puţin de lector universitar sau instructor militar
principal I;
b) doi membri – cadre didactice cu gradul cel puţin de lector universitar sau instructor militar
principal I;
c) un secretar - cadru didactic cu gradul cel puţin de asistent universitar/instructor de
poliţie/doctorand/ sau instructor miliatar V.
(2) Comisia de analiză a contestaţiilor la nivel de facultate pentru fiecare program de masterat are
sarcina de a soluţiona contestaţiile depuse de candidaţi.
Art. 23
Comisia tehnică/secretariat tehnic la nivel de facultate se subordonează Comisiei de admitere la
nivel de facultate şi are următoarele atribuţii:
a) întocmeşte graficul activităţilor necesare desfăşurării concursului de admitere;
b) primeşte şi verifică dosarele candidaţilor înscrişi în vederea organizării examenului de admitere;
c) aprobă scutirea de la plata taxelor, pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi şi
prevăzute în prezenta metodologie.”
d) întocmeşte listele candidaţilor înscrişi pentru fiecare program de studii universitare de masterat
pe baza dosarelor primite;
e) întocmeşte borderourile pentru fiecare program de studii şi le predă secretarilor comisiilor de
examen;
f) întocmeşte situaţia finală a notelor obţinute de candidaţi, pe fiecare program de studii;
g) primeşte, înregistrează şi aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare pe site-ul Academiei
notele obţinute şi rezultatele contestaţiilor la concursul de admitere;
h) editează lista finală a rezultatelor, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute şi a locurilor
alocate, pe care o supune aprobării comisiei centrale în vederea afişării rezultatelor;
i) elaborează şi supune aprobării Rectorului dispoziţia de înmatriculare a candidaţilor declaraţi
admişi.
j) asigură repartizarea candidaţilor în temeiul art. 16.
Capitolul V
VERIFICAREA ŞI NOTAREA PROBELOR DE CONCURS
Art. 24
Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza mediilor
obţinute.
Art. 25
Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de
admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media generală minimă de
admitere pentru studii universitare de masterat nu poate fi mai mică de 6,00 (şase).
Art. 26
(1) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele
concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.
(2) Criterii de departajare a candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la concursul de
admitere sunt următoarele:
a) media obţinută la examenul de licenţă;
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b) media generală de absolvire a studiilor de licenţă;
c) media de la bacalaureat;
(3) Numărul candidaţilor declaraţi admişi, indiferent de forma de învăţământ sau de finanţare, nu
va depăşi cifra de şcolarizare repartizată fiecărui domeniu/program de studii universitare de masterat
conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 27
Comisia tehnică pe facultate/departament va afişa planificarea pe săli a examenelor de admitere
pentru fiecare program de studii la sediul facultăţilor conform art.14 alin.3 şi pe site-ul Academiei, cu cel
puţin 24 de ore înainte de susţinerea probelor scrise.
Art. 28
(1) Intrarea în sălile de concurs a candidaţilor se va face cu cel puţin o jumătate de oră înaintea
începerii concursului, pe baza cărţii de identitate sau a paşaportului, după caz.
(2) Membrii comisiei de admitere vor verifica identitatea candidaţilor şi le vor distribui acestora
materialele pentru concurs.
Art. 29
(1) Candidaţii care nu vor fi prezenţi în sală la data şi ora planificată pierd dreptul de a susţine
proba de examen.
(2) Orice fraudă sau încercare dovedită de fraudă, în timpul desfăşurării probelor de concurs, se
sancţionează cu eliminarea candidatului din concurs.
Art. 30
(1) Pentru Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Facultatea de Poliţie, Facultatea de
Jandarmi, şi Facultatea de Poliţie de Frontieră, examenul de admitere pentru programele de studii
universitare de masterat, constă într-un interviu sau test – grilă care va cuprinde întrebări din tematica de
concurs.
(2) Evaluarea la testul-grilă se face astfel:
Nota de admitere = (punctele acumulate la test : punctajul maxim) x 9 + 1
(3) Pentru a putea fi declarat „Admis” candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 6 (şase).
(4) Mediile generale/ Punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere, sunt valabile pentru
stabilirea ordinii de clasificare la Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”, unde aceştia au candidat.
Art. 31
(1) Pentru Facultatea de Arhivistică examenul de admitere constă într-o probă, şi anume: prezentarea unui proiect de cercetare cu aplicabilitate în domeniul arhivistic/interviu (ex.: studiu de caz
privind prelucrarea arhivistică şi/sau valorificarea documentelor de la Arhivele Naţionale şi/sau creatorii
şi deţinătorii de documente). Tema proiectului se va încadra în tematica indicată”
Evaluarea se face astfel:
Nota de admitere = nota acordată la probă, în care este inclus un punct din oficiu.
(2) Pentru a putea fi admis, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 6 (şase).
(3) Nota obţinută de candidaţi la admitere, este valabilă pentru stabilirea ordinii de clasificare
numai la Facultatea de Arhivistică, unde aceştia au candidat.
Art. 32
(1) Pentru Facultatea de Pompieri examenul de admitere constă într-o probă care se susţine sub
formă de test - grilă şi va cuprinde un număr de 15 - 45 de întrebări din tematica propusă.
Evaluarea se face astfel:
Nota de admitere = (punctele acumulate la test : punctajul maxim) x 9 +1
(2) Pentru a putea fi admis, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 6 (şase) sau un număr minim
de puncte echivalent.
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(3) Mediile generale/ Punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere, sunt valabile pentru
stabilirea ordinii de clasificare numai pentru programele studiilor universitare de masterat organizate la
Facultatea de Pompieri, unde aceştia au candidat.
Art. 33
(1) Pentru Şcoala Doctorală examenul de admitere constă într-o probă care se susţine sub formă
de test - grilă şi va cuprinde un număr de 15 - 45 de întrebări din tematica propusă.
Evaluarea se face astfel:
Nota de admitere = (punctele acumulate la test : punctajul maxim) x 9 +1
(2) Pentru a putea fi admis, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 6 (şase) sau un număr minim
de puncte echivalent.
(3) Nota obţinută de candidaţi la admitere este valabilă pentru stabilirea ordinii de clasificare numai
la Şcoala Doctorală, unde aceştia au candidat.
Capitolul VI
REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE
Art. 34
Rezultatele concursului de admitere, aprobate de Comisiile de admitere pe facultate/departament
se fac publice şi se aduc la cunoştinţă candidaţilor, prin afişare la sediul Academiei, conform prevederilor
art.14 alin.3 şi prin postarea pe site-ul Academiei.
Art. 35
(1) Candidaţii pot depune contestaţii în termen maxim de 24 de ore de la afişarea rezultatelor.
(2) Depunerea contestaţiilor se va face la sediul Academiei conform prevederilor art.14 alin.3.
(3) Nu se admit contestaţii pentru probele orale.
(4) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.
(5) Contestaţiile se vor soluţiona de către Comisia de analiză a contestaţiilor pe
facultate/departament/program de studii în cel mult 24 de ore de la încheierea termenului de depunere.
(6) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul
concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.
(7) Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa comisiei de analiză a
contestaţiilor. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
Art. 36
(1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel
puţin două tipuri de liste:
a) liste provizorii - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
b) liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care
cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.
(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:
a) Lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri
repartizate, dacă este cazul;
b) Lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri
repartizate, dacă este cazul;
c) Lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.
(3) După soluţionarea contestaţiilor, listele definitive ale concursului de admitere, aprobate de
Comisia centrală de admitere, se afişează la sediul Academiei conform prevederilor art.14 alin.3 şi se
postează pe site-ul Academiei.
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Capitolul VII
ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI „ADMIS”
Art. 37
(1) În prima zi lucrătoare a lunii octombrie, candidaţii admişi sunt înmatriculaţi în anul I, pentru
anul universitar 2017-2018, prin dispoziţia rectorului. Candidaţii declaraţi admişi trebuie să semneze
contractul de studii în termen de 30 de zile de la începerea programului de masterat. Nesemnarea
contractului de studii determină pierderea dreptului câştigat prin concurs.
(2) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol unic (RMU) cu un
număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/programul la care au fost
admişi.
(3) În cazul în care, după finalizarea concursului de admitere şi afişarea listelor finale, un candidat
declarat admis pe locurile finanţate de la buget solicită retragerea dosarului, locul ocupat de acesta va fi
redistribuit primului candidat declarat admis pe locurile finanţate prin taxe de şcolarizare, care a promovat
examenul, a optat pentru finanţare de la buget pentru programul de studii la care a fost declarat admis şi
are dreptul să beneficieze de finanţare de la bugetul de stat. În cazul în care la programul mai sus menţionat
nu există candidaţi cu opţiuni eligibile, locul rămas disponibil va fi redistribuit către alte programe.
(4) În cazul în care, după finalizarea concursului de admitere şi afişarea listelor finale, un candidat
declarat admis pe locurile cu taxă solicită retragerea dosarului, locul ocupat de acesta va fi ocupat de
primul candidat declarat respins, dar care are media de admitere minim 6 (şase).
Art. 38
(1) În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi pe locurile finantate de la buget, au
obligaţia să depună până la data 27.09.2017, în original, diploma de licenţă/adeverinţele de absolvire
(pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor în anul 2017).
(2) Neprezentarea diplomei de licenţă/ adeverinţei de absolvire, în original, în termenul prevăzut
la alin. (1) duce la pierderea locului câştigat prin concurs.
Art. 39
Drepturile şi obligaţiile candidatului declarat admis şi înmatriculat la Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza” sunt stabilite prin contractul de studii şi alte contracte semnate între părţi la
începutul anului universitar.
Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE
Art. 40
(1) Înscrierea la concursul de admitere confirmă acceptarea completă din partea candidaţilor a
prezentei metodologii
(2) Pentru candidaţii declaraţi respinşi la concursul de admitere, taxa de înscriere nu se restituie.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. 1, taxa plătită de candidaţii înscrişi, care nu s-au prezentat
la concurs din motive neimputabile lor şi dovedite, se va restitui, după afişarea rezultatelor finale ale
concursului, pe baza unei cereri depuse la secretariatele facultăţilor/departamentelor prin procedură
specifică.
Art. 41
Prezentarea de către candidatul care a fost declarat admis/înmatriculat a unor declaraţii/documente
false conduce la pierderea locului câştigat prin concurs sau la exmatricularea acestuia fără restituirea
sumelor plătite ca taxe.
Art. 42
După afişarea rezultatelor finale la concursul de admitere nu sunt admise transferuri.
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Art. 43
(1) Până la înmatricularea în anul I, candidaţilor nu li se pot elibera adeverinţe care să certifice
calitatea de student, deoarece până atunci ei nu au relaţii instituţionale cu Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”.
(2) Pot fi eliberate, la cerere, doar adeverinţe care să certifice rezultatul admiterii.
Art. 44
Documentele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin concurs se
restituie, în cel mult două zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unei taxe
suplimentare, în programul de lucru cu publicul stabilit de Academie.
Art. 45
(1) Prezentul Regulament a fost discutat şi aprobat în Şedinţa Senatului Academiei în data de
27.03.2017 şi intră în vigoare de la data aprobării.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, toate regulamentele anterioare se abrogă.

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Comisar şef de poliţie
Conf.univ.dr.
Dragoș-Andrei IGNAT
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Anexa 1
Graficul desfăşurării concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat,
anul universitar 2017-2018

ETAPA 1 iulie 2017
Înscrieri, de luni până vineri între orele 900-1500
sâmbătă între orele 900-1300
ETAPA 2 septembrie 2017
1. Înscrieri, de luni până vineri între orele 900-1500 și
sâmbătă între orele 900-1300;
2. Afişarea repartizării pe săli pentru susţinerea
examenului;
3. Susţinerea examenului;
4. Afişarea listelor provizorii cu ierarhizarea
candidaţilor, generate după admitere, şi depunerea
contestaţiilor pentru rezultatele obţinute la
examenul, între orele 0800-1200;
5. Soluționarea contestațiilor
6. Depunerea diplomelor de licență/adeverințelor
de absolvire (pentru absolvenţii care au promovat
examenul de finalizare a studiilor în sesiunea 2017),
în original, depunerea cererilor de renunţare,
restituirea, la cerere, a dosarelor;
7. Înmatricularea în anul I;

03-15 iulie 2017
01 septembrie -18 septembrie 2017

20 septembrie 2017
22 septembrie 2017
23-25 septembrie 2017

26 septembrie 2017
26-27 septembrie 2017

29 septembrie 2017

8. Afişarea listelor finale a candidaţilor admişi pe 02 octombrie 2017
locuri finanţate de la buget şi taxă, cât şi a celor
respinşi, pe programe;
9. Semnarea contractelor de studii.
Primele 30 de zile calendaristice ale anului
universitar 2017-2018

În funcţie de numărul candidaţilor înscrişi, Comisia Centrală de admitere a Academiei de Poliţie îşi
rezervă dreptul de a modifica graficul desfăşurării admiterii 2017-2018 .
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Anexa nr.2
FIŞA DE ÎNSCRIERE PENTRU ABSOLVENŢII CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ
CARE DORESC SĂ URMEZE STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTERAT
ANUL UNIVERSITAR 2017 - 2018
DOMENIUL:

□Drept
□Istorie

□Ordine publică și siguranță națională
□Inginerie civilă și instalații

FACULTATEA _____________________________________________________________
PROGRAMUL DE STUDII ___________________________________________________
iniţiala
prenumelui
tatălui
şi
prenumele
candidatului:
1.
Numele2,
___________________________________________________________________________
2. Cetăţenia:___________________,
3. Naţionalitatea ___________________
4. Data naşterii: ziua ________, luna ___________________, anul _________
5. Locul naşterii: localitatea _________________________, judeţul/sectorul _____________
6. C.I./Paşaport: seria _______, nr. _________________________________, eliberat de _______
____________________________, la data de ___________________
7. Domiciliul stabil: localitatea _________________________________________________,
judeţul/sectorul ________________________, cod poştal _________________________, str.
__________________________________, nr. ____, bl. ___, sc. ___ , et. ___, ap. ___,
telefon:__________________
8. Liceul absolvit: ___________________________________________________________, din
localitatea
______________________,
specializarea
absolvită
___________________,
______________________________________________ anul absolvirii ______________
9. Am absolvit: a) Facultatea _______________________________________________, din localitatea
______________________________________, în anul ___________, în profilul/domeniul
__________________, specializarea ____________
10. Media generală a anilor de studii: _____________________________ (în cifre şi litere)
11. Media examenului de licenţă/diplomă: ________________________ (în cifre şi litere)
12. Seria şi numărul diplomei de licenţă: ________________________
13. Specializarea pe care am absolvit-o: studii de masterat/studii academice (dacă este cazul):
_______________________________________________ în regim fără taxă/cu taxă, Facultatea
____________________________________Universitatea
______________,
din
localitatea
_________________, în anul ______,cu media generală _________________, (în cifre şi litere) nota
____________________ la examenul de disertaţie (în cifre şi litere)
14. a) Facultatea la care se înscrie ______________________________________________
b) Programul de studii pe care doreşte să îl urmeze:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
15. Locuri cu finanţare3 fără taxă/în regim cu taxă: _________________________________
16. Acces informaţii clasificate4 (dacă este cazul): _________________________________
17. Locul de muncă: ________________________________________________________ din
localitatea _________________ judeţul/sectorul ___________________ telefon: ________________
18. Numărul chitanţei pentru plata taxei de înscriere la concursul de admitere5
___________________________________________________________________________
2

Se va trece cel din certificatul de naştere
Se completează „Buget” sau „Taxă”
4
Doar pentru programele de studii universitare de masterat unde candidaţii au nevoie de avizul privind accesul la informaţii clasificate, aceştia au obligaţia
să depună, la dosarul de înscriere, o adeverinţă care să ateste nivelul de acces la informaţii clasificate şi să completeze la punctul 16. nivelul de acces la
informaţii clasificate
5
În cazul în care candidatul este scutit de taxa de înscriere acesta va menţiona: „Sunt orfan de ambii părinţi şi nu am împlinit vârsta de 26 ani sau sunt copil
al personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat”.
3
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19. Subsemnatul declar cele de mai sus pe propria răspundere. Am luat la cunoştinţă că declararea unor
informaţii false conduce automat la pierderea locului ocupat prin concursul de admitere. De asemenea am
luat la cunoştinţă că Academia de Poliţie „Al.I.Cuza” din Bucureşti prelucrează datele mele cu caracter
personal în scopul admiterii şi finalizării studiilor şi de faptul că sunt obligat să furnizez datele cunoscând
că refuzul determină neînscrierea la concursul de admitere. Datele vor fi dezvăluite Ministerului Educaţiei
Naţionale. Conform Legii nr. 677/2001, cu modificările ulterioare, cunosc faptul că beneficiez de dreptul
la informare, dreptul de acces, de intervenţie şi opoziţie asupra datelor furnizate precum şi dreptul de a nu
fi supus unei decizii individuale, prin înaintarea unei cereri scrise, datată şi semnată, Academiei de Poliţie
„Al.I.Cuza” din Bucureşti. De asemenea, am luat la cunoştinţă că beneficiez de dreptul de a mă adresa cu
plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal şi justiţiei.
20. Subsemnatul declar pe propria răspunderedoresc că sunt/nu sunt de acord ca, în cazul în care sunt
declarat respins în urma concursului de admitere (cu media examenului de admitere minim 6,00) şi în
situaţia în care au rămas locuri libere în regim cu taxă, să pot fi repartizat, în cadrul aceluiaşi program de
studii şi în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute, cu respectarea tuturor criteriilor iniţiale de
înscriere/admitere
pe
locurile
rămase
libere
la
programul
de
masterat
_________________________________________________________________________________.

Candidat: Semnătura _________________________, Data _______________________
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Anexa nr.3

Oferta educaţională6

Numărul
Domeniul
Numărul de
Denumirea programului de
Limba
maxim de
Nr. de studii
Locaţia
Forma de credite de
studii universitare de
de
studenţi ce
crt. universitare
geografică
învăţământ
studiu
master
predare
pot fi
de master
transferabile
şcolarizaţi
0
1
2
3
4
5
6
7
Managementul situaţiilor
Bucureşti română
IF
90
de urgenţă
Inginerie Ingineria securității la
Bucureşti română
IF
90
1 civilă şi incendiu
100
instalaţii Modelarea termohidraulică
în procese de ardere şi
Bucureşti română
IF
90
stingere a incendiilor
Cercetări criminalistice
Bucureşti română
IF
120
aplicate
Combaterea traficului ilicit
Bucureşti română
IF
90
de droguri
Drept administrativ
Bucureşti română
IF
120
Dreptul afacerilor
Bucureşti română
IF
120
Investigarea criminalistică
Bucureşti română
IF
90
a infracţiunilor
Managementul pregătirii
Bucureşti română
IF
90
2
Drept operaţionale de jandarmi
450

3

Managementul resurselor
umane în sistemul
autorităţilor de ordine
publică
Relații și organizații
internaționale în dreptul
contemporan
Ştiinţe penale
Tehnică criminalistică
Cercetări fundamentale în
domeniul ordinii publica şi
Ordine siguranţei naţionala
publică şi
Combaterea criminalităţii
siguranţă
organizate
naţională
Comunicare socială
proactivă a poliţiei

Bucureşti română

IF

90

București Română

IF

120

Bucureşti română
Bucureşti română

IF
IF

90
90

Bucureşti română

IF

120

Bucureşti română

IF

120

Bucureşti română

IF

120

450

6

Oferta educaţională este în acord cu dispoziţiile Proiectului de Hotărâre a Guvernului privind domeniile şi programele de studii universitare de master
acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 – 2018.
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4

Istorie

Managementul activităţilor
de ordine publică şi
siguranţă naţională
Managementul activităţilor
informative
Managementul cooperării
poliţieneşti internaţionale
Managementul investigării
fraudelor
Managementul operaţional
la frontiera externă
Schengen
Poliţie judiciară
Arhivistică contemporană
Limbi vechi şi paleografii

Bucureşti română

IF

120

Bucureşti română

IF

120

Bucureşti română

IF

120

Bucureşti română

IF

120

Bucureşti română

IF

120

Bucureşti română
Bucureşti română
Bucureşti română

IF
IF
IF

120
120
120

100

PREŞEDINTELE SENATULUI UNIVERSITAR
Comisar-şef de poliţie
Conf.univ.dr.
Dragoş Andrei IGNAT
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