Anexă la _____________ din _____________

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLIŢIE
„Alexandru Ioan Cuza”
FACULTATEA DE JANDARMI

- sesiunea iulie 2018 pentru programele de studii universitare „ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ”
învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă
seria 2015 – 2018
organizate de către Facultatea de Jandarmi (IF) şi Facultatea de Poliţie (IFR)

BUCUREŞTI
2018

TACTICA JANDARMERIEI (20 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.
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 – definiţii; delimitări conceptuale.
2. Principii generale şi principii specifice referitoare la acţiunile jandarmeriei.
3. Procedee de acţiune specifice jandarmeriei – definiţii şi clasificare.
4. Formarea deprinderilor specifice de bază ale jandarmilor din compunerea elementelor de
dispozitiv
1. Ţinuta şi înzestrarea jandarmilor din elementele de dispozitiv;
2. Instructajul jandarmilor pentru a intra în serviciu;
3. Uzul de armă conform prevederilor legale în vigoare. Somaţii legale specifice
jandarmilor, 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.
6. Elemente de dispozitiv specifice jandarmilor, pentru îndeplinirea misiunilor
1. Noţiuni generale referitoare la elementele de dispozitiv specifice Jandarmeriei Române;
2. Îndatoriri generale şi interdicţii ale jandarmilor din elementele de dispozitiv.
3. Elemente de dispozitiv specifice Jandarmeriei Române: clasificare şi reprezentare prin
semen convenţionale.
7. Generalităţi privind asigurarea securităţii obiectivelor cu efective de jandarmi
1. Noţiuni generale privind asigurarea securităţii obiectivelor de importanţă deosebită pentru
activitatea statului cu efective de jandarmi;
2. Forme şi procedee de asigurare a pazei şi protecţiei obiectivelor cu efective de jandarmi.
8. Documente de organizare, planificare şi executare a misiunii de asigurare a securităţii
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi transporturilor speciale, cu efective de jandarmi
1. Noţiuni generale.
2. Documente de planificare, organizare şi executare a misiunilor de pază şi protecţie a
obiectivelor, bunurilor şi valorilor asigurate cu pază cu efective de jandarmi.
3. Dispoziţia de pază şi protecţie; Planificarea în serviciu a jandarmilor;
9. 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.
10. Elemente de dispozitiv specifice structurilor de jandarmi, destinate asigurării securităţii
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi transporturilor speciale
1. Noţiuni generale;
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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.
11. Postul de pază şi protecţie
1. Noţiuni generale şi definiţia postului de pază şi protecţie;
2. Particularităţi şi obiective la care se adoptă postul de pază şi protecţie;
3. Îndatoririle jandarmilor în postul din pază şi protecţie;
12. Patrula de pază, protecţie şi legătură
1. Noţiuni generale şi definiţia patrulei de pază, protecţie şi legătură;
2. Particularităţi şi obiective la care se adoptă patrula de pază, protecţie şi legătură;
3. Îndatoririle jandarmilor în patrulă;
13. Postul de observare
1. Noţiuni generale şi definiţia postului de observare;
2. Particularităţi, locuri şi obiective în care se adoptă postul de observare;
3. Îndatoririle jandarmilor în postul de observare;
14. Pânda
1. Noţiuni generale şi definiţia pândei;
2. Particularităţi, tipuri de pânde şi locuri în care se adoptă pânda;
3. Îndatoririle jandarmilor în pândă;
15. Postul de ordine interioară
1. Noţiuni generale şi definiţia postului de ordine interioară;
2. Particularităţi şi obiective la care se adoptă postul de ordine interioară;
3. Îndatoririle jandarmilor în postul de ordine interioară;
16. Postul de pază şi control - acces
1. Noţiuni generale şi definiţia postului de pază şi control-acces;
2. Particularităţi şi obiective la care se adoptă postul de pază şi control - acces;
3. Îndatoririle jandarmilor în postul de pază şi control - acces;
17. Patrula de ordine şi siguranţă publică
1. Noţiuni generale, tipuri de patrule de ordine publică şi definiţiile patrulelor;
2. Particularităţi, locuri şi obiective la care se adoptă patrule de ordine publică;
3. Îndatoririle jandarmilor în patrulele de ordine publică;
18. Cordonul de ordine publică
1. Noţiuni generale, tipuri de cordoane de ordine publică specifice jandarmilor şi definiţiile
cordoanelor de ordine publică;
2. Particularităţi şi situaţii în care se adoptă cordoanele de ordine publică;
3. Îndatoririle jandarmilor în cordoanele de ordine publică;

ANUL II
1. Paza şi protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor din competenţa M.A.I.. Principii
generale şi delimitări conceptuale.
2. Planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul misiunii de pază şi protecţie a
obiectivelor bunurilor şi valorilor din competenţa M.A.I..
3. Organizarea cooperării şi a intervenţiei.
4. Principii generale privind organizarea şi executarea misiunii de protecţie instituţională,
supraveghere şi ordine publică a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, cu efective de jandarmi.
5. Particularităţi privind executarea misiunii de protecţie instituţională, supraveghere şi ordine
publică cu efective de jandarmi.
6. Ordinea publică – componentă a securităţii naţionale: delimitări conceptuale: ordinea
publică, siguranţa publică, ordinea şi siguranţa publică, menţinerea ordinii publice; asigurarea
ordinii publice; restabilirea ordinii publice.
7. Sistemul naţional de ordine şi siguranţă publică din România.
8. Atribuţiile forţelor de ordine şi siguranţă publică (atribuţiile Poliţiei Române şi ale
Jandarmeriei Române în domeniul ordinii şi siguranţei publice).
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9. Adunările publice în România: cadrul juridic de reglementare şi clasificare.
10. Procedura declarării, organizării şi desfăşurării adunărilor publice conform Legii
nr.60/1991.
11. Asigurarea ordinii publice în cazul adunărilor publice declarate, pe timpul adunărilor
publice şi competiţiilor sportive nesupuse procedurii declarării şi pe timpul adunărilor publice
spontane şi interzise.
12. Obligaţiile organizatorilor, ale participanţilor şi ale primăriilor în organizarea şi
desfăşurarea adunărilor publice.
13. Elemente de dispozitiv şi procedee de acţiune folosite pentru asigurarea ordinii publice.
14. Menţinerea şi asigurarea ordinii publice cu ocazia desfăşurării competiţiilor sau jocurilor
sportive. Clasificarea competiţiilor şi a jocurilor sportive.
15. Obligaţiile organizatorului de competiţii sau de jocuri sportive şi obligaţiile
spectatorilor.
16. Intervenţia – definire şi caracteristici.
17. Tactici şi procedee de acţiune folosite pentru restabilirea ordinii publice.
18. Activităţi desfăşurate de agentul constatator din cadrul Jandarmeriei Române cu
ocazia constatării unei contravenţii.

ANUL III
1. Asigurarea şi restabilirea ordinii publice.;
2. Asigurarea şi restabilirea ordinii publice pe timpul desfăşurării manifestărilor publice
sportive;
3. Asigurarea ordinii publice pe timpul vizitelor oficiale sau a altor activităţi la care participă
înalţi demnitari români sau străini pe teritoriul României, în zona obiectivelor şi a locurilor de
desfăşurare a activităţilor;
4. Executarea mandatelor de aducere;
5. Acţiunile structurilor jandarmeriei pentru executarea intervenţiei pentru capturarea şi
neutralizarea persoanelor care folosesc arme de foc ori alte mijloace care pot pune în pericol
siguranţa transporturilor speciale;
6. Intervenţia structurilor antiteroriste şi de acţiuni speciale ale jandarmeriei pentru
executarea intervenţiei antiteroriste la obiectivele din responsabilitatea Jandarmeriei Române;
7. Intervenţia structurilor de jandarmi pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice şi
participarea în comun cu alte structuri abilitate la misiuni de salvare, salvare–evacuare a persoanelor
şi bunurilor afectate de inundaţii, catastrofe, epidemii sau explozii;
8. Intervenţia pentru urmărirea şi prinderea evadaţilor, a dezertorilor şi a altor persoane
despre care există date şi indicii temeinice că intenţionează să săvârşească sau au săvârşit infracţiuni
ori care se sustrag măsurii arestării preventive sau executării pedepselor privative de libertate;
9. Scotocirea - formă de acţiune complementară a unităţilor (subunităţilor) de jandarmi;
10. Detaşamentul de jandarmi executând încercuirea, blocarea, urmărirea şi ambuscada, ca
forme de acţiune principale ale jandarmeriei, specifice stării de asediu, la mobilizare şi în timp de
război.

BIBLIOGRAFIE:

- Busuioc Ion, Tactica Jandarmeriei - curs universitar, Bucureşti, 2009;
- Pişleag Ţuţu, Busuioc Ion, Căpăţînă Sorin, Adunările publice – potenţial de
conflictualitate, ediţia a II-a, Editura Sitech, Craiova, 2013 ;
- Constituţia României, modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei
României nr. 429/2003, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29
octombrie 2003;
- Codul de procedură penală;
- Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019, aprobată prin
Hotărârea nr. 33 din 23/06/2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 450 din 23/06/2015;
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- Strategia de Securitate Naţională a României - România Europeană, România
Euroatlantică: pentru o viaţă mai bună într-o ţară democratică, mai sigură şi prosperă, adoptată de
către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării prin Hotărârea nr. 62 din 17 aprilie 2006;
- Legea nr.45/1994 privind apărarea naţională a României;
- Legea 15 din 14.02.2008 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.30 din 25 aprilie
2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,
publicată în Monitorul Oficial nr.309 din 9 mai 2007;
- Legea nr. 333/08.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române;
- Legea nr. 218 din 23.04.2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,
republicată în M.Of. nr. 307 din 25.04.2014;
- Legea nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată, cu
modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 4/2008, privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a
jocurilor sportive, modificată şi completată prin Legea nr. 10 din 06.01.2012, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 21 din 11/01/2012, în vigoare de la 14.01.2012;
- Legea 481/2004, privind protecţia civilă, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, modificată şi completată
de Legea nr. 180/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.812 din 14.10.2016
(art. 46-52 uzul de armă);
- Legea 535/din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului,
publicată în M.Of. nr.1161 din 8 decembrie 2004;
- O.G. nr. 2 din 12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în M.Of.
nr. 410 din 25.07.2001, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de O.G. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 78 din 29 ianuarie
2015;
- H.G. nr. 1486 din 24.11.2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor,
bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi (cu modificările şi completările ulterioare), publicată
în M.Of., Partea I, nr. 25 din 11.01.2006;
- H.G. 719 din 14.07.2005 privind paza sediilor instanţelor judecătoreşti, parchetelor şi
C.S.M., a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului, menţinerea
ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii, precum şi protecţia
magistraţilor, publicată în M.Of. nr. 647 din 21.07.2005;
- H.G. nr. 779 din 23.09.2015, pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Ordine şi
Siguranţă Publică 2015-2020;
- H.G. nr. 1152 din 2014 privind organizarea, funcţionarea şi compunerea Centrului
Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.
965 din 30 decembrie 2014;
- H.G. nr.196/2005 privind strategia M.A.I. de realizare a ordinii şi siguranţei publice,
pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale;
- H.G. 1490/2004, privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă;
- Ordonanţa nr.52/1998 privind planificarea apărării;
- Ordinul M.A.I. nr. 5 din 25.01.2017 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a
transporturilor speciale aparţinând M.A.I., publicat în Monitorul Oficial nr. 85 din 30 ianuarie 2017;
- Ordinul M.I. nr.67/08.06.2001 pentru aprobarea Atlasului de semne convenţionale şi
abrevieri folosite în Ministerul de Interne, Bucureşti, 2001;
- Ordinul M.A.I. nr.1507/17.11.2006 privind planul-cadru de cooperare între I.G.P.R. şi
I.G.J.R. pentru îndeplinirea în comun a unor misiuni de menţinere a ordinii publice;
- Ordinul MAI nr. 60 din 02.03.2010 privind organizarea si executarea activitatilor de
mentinere a ordinii si sigurantei publice, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr.
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148, din 08.03.2010, modificat şi completat prin Ordinul MAI nr. 26/2015, publicat în Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 223 din 01.04.2015;
- Ordinul I.G.J.R. nr.30/02.11.2006 privind aplicarea măsurilor tactice poliţieneşti de către
jandarmi;
- Ordinul I.G.J.R. nr.5 din 20.02.2015 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de
prevenire şi combatere a faptelor antisociale;
- Ordinul I.G.J.R. nr.9 din 05.07.2011 privind întrebuinţarea structurilor montane din
Jandarmeria Română;
- Dispoziţia I.G.J.R. nr. 48869/14.05.2014 cu privire la standardizarea structurii, dotării şi
modului de acţiune al detaşamentului mobil din cadrul grupărilor de jandarmi mobile;
- Decizia nr. 615 / 2008, privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special in
domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere;
- Decizia-cadru nr.960/2006, privind simplificarea schimbului de informaţii si date
operative între autorităţile de aplicare a legii ale statelor membre ale U.E.;
- Metodologia de punere în aplicare a O.M.A.I. nr.60/02.03.2010 privind organizarea şi
executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice;

PREGĂTIRE MILITARĂ GENERALĂ (10 întrebări)
1) Cunoaşterea legislaţiei şi a regulamentelor militare:
a) ordinea interioară în unitate:
* tipuri de relaţii între militari;
* gradele militare;
b) ţinuta militarilor;
c) învoiri, concedii, permisii;
d) sănătatea militarilor;
e) rapoarte personale ale militarilor;
f) cazarea militarilor;
g) disciplina militară:
* autoritatea militară şi obligaţiile ce decurg din aceasta;
* modalităţile de realizare a disciplinei militare;
* recompense şi sancţiuni disciplinare.
2) Topografie militară:
a) procedee topografice de folosire a terenului:
* obiectul şi importanţa topografiei militare;
* elemente topografice ale terenului;
* cunoaşterea formelor caracteristice ale terenului;
b) topografie militară. Orientarea în teren fără hartă:
* 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:
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* cadrul hărţilor în proiecţia Gauss;
* reţeaua rectangulară;
* scheletul şi nomenclatura hărţilor;
* scările hărţilor şi modul de folosire a lor;
f) reprezentarea detaliilor terenului pe hărţile topografice:
* semne convenţionale;
* reprezentarea punctelor de bază, a localităţilor, construcţiilor, conductelor;
* reprezentarea reţelei de comunicaţii;
* reprezentarea reţelei hidrografice;
* reprezentarea reliefului.
g) probleme ce se pot rezolva pe hartă la cabinet:
* determinarea distanţelor.
* determinarea vizibilităţii între puncte / a zonelor văzute şi nevăzute.
h) pregătirea hărţilor topografice pentru lucrul de stat major:
* consideraţii generale;
* studiul caracteristicilor hărţilor;
* asamblarea hărţilor.
i) probleme ce se pot rezolva cu harta în teren:
* orientarea hărţii în teren;
* determinarea punctului de staţie pe hartă.
3) Cunoaşterea explozivilor clasici şi improvizaţi:
a) noţiuni generale;
b) descrierea şi caracteristicile principalilor explozivi clasici;
c) sisteme şi mijloace pirotehnice şi electrice de aprindere;
d) explozivi improvizaţi şi amestecuri explozive.
4) Cunoaşterea mijloacelor incendiare
a) consideraţii generale, clasificare;
b) descrierea principalelor substanţe şi amestecuri incendiare;
c) confecţionarea şi folosirea mijloacelor incendiare improvizate;
d) protecţia împotriva substanţelor incendiare.
5) Armele de distrugere în masă şi protecţia populaţiei împotriva acestora
a) noţiuni generale despre A.D.M.; Definiţia A.D.M.: clasificarea acestora şi factorii
distructivi;
b) mijloace de întrebuinţare a A.D.M.;
c) armele nucleare:
* definirea şi clasificarea armelor nucleare;
* principalele efectele ale armelor nucleare;
d) noţiuni generale despre accidentele nucleare; obiective cu risc nuclear; cauze de
producere a accidentelor nucleare şi măsurile de limitare şi lichidare a efectelor acestora, în prima
fază şi pe termen lung;
e) armele biologice:
* definirea şi clasificarea armelor biologice;
* principalele tipuri de arme biologice şi efectele acestora asupra organismului
uman;
f) armele chimice:
* definirea armelor chimice;
* clasificarea substanţelor toxice de luptă;
* principalele substanţe toxice de luptă şi efectele acestora asupra organismului
uman.
6) Protecţia civilă şi managementul dezastrelor
a) Dezastre – manifestări naturale distructive: noţiuni generale; clasificare; descriere;
b) Dezastre – evenimente provocate de accidente: noţiuni generale; clasificare;
descriere.
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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;
- R.G.-3 – Regulamentul disciplinei militare, ediţia 2013, aprobat prin Ordinul ministrului
apărării naţionale nr. M.64/2013;

INSTRUCŢIA TRAGERII (10 întrebări)
1. Cunoaşterea armamentului
1.1. Cunoaşterea pistolului mitralieră md. 1963, cal. 7,62 mm şi a puştii mitralieră md.
1964, cal. 7,62 mm
- destinaţie;
- caracteristici tehnico-tactice;
- principalele piese şi mecanisme;
- principiul de funcţionare;
- incidente de tragere, cauze şi remedieri;
1.2. Cunoaşterea pistolului md. 1974, cal. 7,65 mm, a pistolului Glock 17 cal. 9x19 mm şi
a pistolului Makarov cal. 9x18 mm.
- destinaţie;
- caracteristici tehnico-tactice;
- principalele piese şi mecanisme;
- principiul de funcţionare;
- incidente de tragere, cauze şi remedieri;
- modul de întreţinere şi păstrare.
2. Organizarea armamentului de foc
2.1. Definiţii.
2.2. Clasificări.
2.3. Rolul şi descrierea sumară a principalelor piese şi mecanisme ale armamentului de
infanterie.
2.4. Rolul, descrierea şi întrebuinţarea cartuşelor.
3. Principii privind noţiuni de balistică (fenomenul tragerii).
3.1. Noţiuni generale referitoare la balistica interioară:
- arderea pulberii;
- fenomenul tragerii;
- viteza iniţială a glonţului;
- reculul, vibraţia ţevii, unghiul de zvâcnire;
- rezistenţa, uzura, umflarea (explozia) şi vivacitatea ţevii.
3.2. Noţiuni generale referitoare la balistica exterioară:
- traiectoria şi elementele ei;
- mişcarea glonţului (grenadei) în aer;
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- forma traiectoriei;
- însemnătatea practică a traiectoriei întinse;
- razanţa traiectoriei.
4. Noţiuni despre ochire şi împrăştiere
- Noţiuni generale despre ochire;
- Aparatele de ochire şi clasificarea lor;
- Ochirea corectă şi greşelile de ochire care se pot face;
- Fenomenul, cauzele şi legea împrăştierii;
- Determinarea punctului mediu al loviturilor.
5. Reguli şi măsuri de siguranţă pentru prevenirea accidentelor pe timpul utilizării
armamentului
- reguli şi măsuri de siguranţă pe timpul executării tragerilor în poligon;
- personalul destinat pentru organizarea şi conducerea tragerilor în poligon.

BIBLIOGRAFIE:
- 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;
- 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.

OPERAŢII MULTINAŢIONALE (10 întrebări)
1. Dinamica mediului de securitate intern şi regional
- Noţiuni generale şi delimitări conceptuale referitoare la mediul intern şi regional de
securitate;
- Riscuri şi ameninţări la adresa securităţii naţionale şi a Uniunii Europene;
- 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
- 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;
- Prevederi ale Strategiei de Securitate a U.E. şi ale Strategiei N.A.T.O. referitoare la
operaţii multinaţionale;
- 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
- Noţiuni generale, delimitări conceptuale şi tipologia misiunilor internaţionale.
- Prevederi internaţionale şi interne referitoare la organizarea şi desfăşurarea misiunilor
internaţionale;
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- 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)
- Noţiuni generale despre operaţiile în sprijinul păcii;
- Statutul juridic al personalului structurilor din M.A.I. pe timpul operaţiilor în sprijinul păcii.
- 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
- Mandatul forţelor care participă la operaţii multinaţionale şi misiuni internaţionale;
- Folosirea graduală a forţei fizice, mijloacelor de intervenţie, de protecţie şi a armamentului
din dotarea jandarmilor în misiuni internaţionale;
- 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
- Misiunea Eulex Kosovo;
- Misiunea ISAF din Afganistan sub egida NATO;
- Misiunea UE de monitorizare în Georgia;
- Misiunea EUCAP Sahel Niger.

BIBLIOGRAFIE:
- Legea nr. 550 din 2004, privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române;
- Legea nr. 42 / 2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului
statului român.
- 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;
- Cătălin Enuţă, Operaţii Multinaţionale, Note de curs;
- 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, 2009.

MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL (10 întrebări)
1) Structura organizaţională - cadru de manifestare a managementului militar în Jandarmerie.
2) Postul – elementul de bază al structurii organizaţionale.
3) Funcţiile managementului.
4) Metodele manageriale în domeniul militar.
5) Tehnicile manageriale în domeniul militar.
6) Managementul formării continue a personalului Jandarmeriei Române.
7) Tutela profesională.
8) Managementul carierei ofiţerilor din cadrul Jandarmeriei Române.
9) Recrutarea şi selecţia resurselor umane.
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BIBLIOGRAFIE:
- 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);
- 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
- Ilie Gorjan, Management militar – note de curs, Editura Silvy, Bucureşti, 2006;
- Cezar Peţa, Management organizaţional, Editura Sitech, Craiova, 2013;
- Ţuţu Pişleag, Management militar, Editura Sitech, Craiova, 2011;
- Nicolae Ion, Tudor Cearapin, Managementul resurselor umane în domeniul ordinii publice,
Editura Universitas, Bucureşti, 2000;
- Tudor Cearapin, Gheorghe Toma, Managementul ordinii publice la început de secol şi
mileniu, Editura Bioterra, Bucureşti, 2001.

TACTICĂ CRIMINALISTICĂ şi METODOLOGIE CRIMINALISTICĂ
(10 întrebări)
I. Tactică criminalistică
1. Reguli tactice criminalistice de investigare a scenei infracţiunii.
2. Tactica efectuării percheziţiei domiciliare.
3. Tactica ascultării persoanelor în cadrul anchetei penale.
4. Tactica efectuării confruntării.
5. Tactica efectuării reconstituirii.
6. Tactica efectuării identificării persoanelor şi obiectelor.
II. Metodologia criminalistică
1. Probleme ce trebuie să le lămurească investigarea criminalistică a infracţiunilor de omor.
2. Activităţi ce trebuie desfăşurate în vederea administrării probatoriului în cazul investigării
infracţiunilor de omor.
3. Probleme ce trebuie să le lămurească investigarea criminalistică a infracţiunilor de furt şi
tâlhărie.
4. Activităţi ce trebuie desfăşurate în vederea administrării probatoriului în cazul investigării
infracţiunilor de furt şi tâlhărie.
5. Probleme ce trebuie să le lămurească investigarea criminalistică a infracţiunilor la regimul
armelor şi muniţiilor.
6. Activităţi ce trebuie desfăşurate în vederea administrării probatoriului în cazul investigării
infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor.

BIBLIOGRAFIE:

- Legea 286/2009 privind Codul Penal al României, cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea 135/2010 privind Codul de Procedură Penală al României, cu modificările şi
completările ulterioare.
- Ordinul comun M.A.I./PÎCCJ nr.182/1754/C/2009 privind procedura efectuării cercetării la
faţa locului.
- Marin Ruiu – Criminalistica, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017.
- Marin Ruiu – Metodologie criminalistică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013.
- Marin Ruiu – Metodologia investigării criminalistice a unor genuri de infracţiuni, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ (6 întrebări)
1. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii
2. Conţinutul constitutiv al infracţiunii
3. Actele pregătitoare
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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

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 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
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- 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
- Falsificarea unei înregistrări tehnice
- Falsul informatic
- Falsul în declaraţii
- Falsul privind identitatea

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
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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
- Codul de procedură penală adoptat în 2010 (Legea nr.135/2010), publicat în M.Of.
nr.486/15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare
- I. A. Barbu, Drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, București, 2016.
- M. Gorunescu, I. A. Barbu, M. Rotaru, Drept penal. Partea generală, conform noului cod
penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
- A. L. Lorincz, Drept procesual penal vol. I (conform noului Cod de procedură penală),
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015
- A. L. Lorincz, Drept procesual penal vol. II (conform noului Cod de procedură penală),
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016
- N. Volonciu şi colectiv, Noul Cod de procedură penală comentat, ediția a 2-a, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2015
- M. Udroiu, Drept penal. Partea specială. Noul Cod penal, Editura C.H.Beck, Bucureşti,
2014.
- Al. Boroi, Drept penal. Partea specială, ediția a 2-a, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2014.
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