MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLIȚIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
COLEGIUL NAȚIONAL DE AFACERI INTERNE

APROB,
Rectorul Academiei de Poliție
Comisar șef de poliție,
Prof. univ. dr.
Daniel TORJE
ROG APROBAŢI,
(Î) DIRECTOR CNAI,

Comisar șef de poliție,
Conf. univ. dr.
Cătălin ANDRUȘ

ADMITERE 2017
- OFERTĂ PUBLICĂ CENTRUL PENTRU PROMOVAREA DREPTURILOR OMULUI SI STUDII POSTUNIVERSITARE
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, prin Colegiul Național de Afaceri Interne,
Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului, organizează în perioada 04.12.2017 30.03.2018, Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
„Drepturile omului în instituțiile de ordine și siguranță publică”.
ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR: 02.10-21.11.2017.
PERIOADA DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE ADMITERE: 23-24.11.2017.

DURATA STUDIILOR: 04.12.2017-30.03.2018.
FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ZI.
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NUMĂRUL DE LOCURI SCOASE LA CONCURS: 50 (30 - MAI; 20 - sursă externă).
1.OBIECTIVELE CURSULUI






dobândirea cunoştinţelor în domeniul drepturilor omului și egalității între sexe
pentru angajații din instituţiile din sistemul național de ordine publică şi
siguranţă naţională precum și din instituții publice;
dezvoltarea capacităţii de manageriere a problematicii respectării drepturilor
omului și egalității între sexe în sfera de activitate a cursanţilor;
cunoaşterea modurilor de implicare a instituţiilor din domeniul ordinii publice și
siguranței naționale privind promovarea şi respectarea drepturilor omului și
egalității între sexe, în deplin acord cu obligaţiile internaționale asumate de
România;
însușirea bunelor practici existente în instituțiile internaționale pe linia
promovării și implementării drepturilor omului și egalității între sexe.

2.SCOPUL CURSULUI





lărgirea orizontului de cunoaştere în domeniul drepturilor omului și egalității
între sexe în vederea abordării profesioniste a problematicii din această sferă şi
al luării deciziilor în acord cu practicile Uniunii Europene în materie;
îmbunătățirea pregătirii specifice a viitorilor potențiali angajați ai instituțiilor
internaționale;
cultivarea în rândul efectivelor instituțiilor din sistemul național de ordine publică
și siguranță națională, a respectului față de normele specifice pe linia drepturilor
omului și egalității între sexe;
dobândirea competenţelor necesare privind colaborarea profesională la nivelul
instituţiilor de ordine publică şi siguranţă naţională și instituțiilor publice în
domeniul drepturilor omului.

3.DURATA ŞI FRECVENŢA CURSULUI
Cursul se desfășoară modular conform programului, astfel:
1. 04-15.12.2017-modul I;
2. 22.01-02.02.2018-modul II;
3. 26.02-09.03.2018-modul III.



sesiune restanțe: 22-23.03.2018;
examenul de dobândire a competențelor profesionale: 29-30.03.2018.

4.GESTIONAREA CURSULUI
 cadre didactice universitare cu experienţă în M.A.I. și experţi din structurile de
profil;
 personalităţi marcante în domeniul drepturilor omului și egalității între sexe,
diplomației și al sistemului de ordine publică și siguranță națională.
5.ADMITEREA
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CONCURS PRIN EVALUAREA DOSARELOR CANDIDAȚILOR.
Condiții pentru înscriere


Să fie cel puțin absolvent al studiilor universitare de licență sau echivalente,
organizate în cadrul unei instituții de învățământ superior acreditată.
Să aibă posibilitatea participării la cursuri, conform orarului, frecvența fiind
obligatorie.
Să nu aiba cazier judiciar sau proces penal pe rol (în calitate de inculpat).




Locul înscrierii
Înscrierea la cursul postuniversitar se face zilnic în perioada 02.10-21.11.2017 între
orele 09.30 -14.00, prin:



completarea unei cereri tip;
depunerea dosarului la sediul CPDOSP din cadrul Academiei de Poliție
„Alexandru Ioan Cuza” (Aleea Privighetorilor, nr 1A, sector 1, telefon
021.317.55.23, int. 17225 / 17432).
Documentele necesare pentru înscriere

 cerere înscriere;
 curriculum vitae (model european);
 recomandare din partea instituției în care își desfășoară activitatea candidatul;
 certificat de naştere (original și copie) ;
 certificat de căsătorie (original și copie) - numai în cazul schimbării numelui;
 carte de identitate(original și copie);
 diplomă bacalaureat (original și copie);
 diplomă de licenţă sau echivalent (original și copie), însoţită de foaia matricolă
(original și copie);
 dosar plic format A4.

6. TAXE
Taxa de școlarizare este de 700 lei, plătibilă în două tranșe, după cum urmează:



300 lei la data înscrierii, nu mai târziu de 15.12.2017;
400 lei până la terminarea modulului III.

7. DIVERSE, CONTACT



la începutul cursului este semnat contractul de studii;
detalii suplimentare se pot obține la telefon 021.317.55.23, int. 17225 .
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persoana de contact comisar șef de poliție Cojocaru Marius.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLIȚIE „Alexandru Ioan Cuza”
CENTRUL PENTRU PROMOVAREA DREPTURILOR OMULUI
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Cursul „ Drepturile omului în instituțiile de ordine și siguranță publică”

1. Durata înscrierii: 02.10-21.11.2017.
2. Durata cursului: 04.12.2017-30.03.2018.
3. Examen de admitere: 23-24.11.2017.
4. Modulul I: -săptămâna 1: 04.12-08.12.2017;
-săptămâna 2: 11.12-15.12.2017.
5. Modulul II: -săptămâna 3: 22.01-26.01.2018;
-săptămâna 4: 29.01-02.02.2018.
6. Modulul III: -săptămâna 5: 26.02-02.03.2018;
-săptămâna 6: 05.03-09.03.2018.
7. Sesiune restanțe: 22-23.03.2018.
8. Examen final: 29-30.03.2018.

( Î)Șef CPDOSP,
Comisar șef de poliție
GANE Ion

Telefon: 021.317.55.23 Fax: 021.317.55.17
Aleea Privighetorilor, nr.1A, sector 1,
Bucureşti

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
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ACADEMIA DE POLIȚIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
COLEGIUL NAȚIONAL DE AFACERI INTERNE
Se transmite prin curier
Se transmite prin fax
Prin sistemul SMEC
Se postează pe www.cnai.ro

APROB,
Rectorul Academiei de Poliție
Comisar șef de poliție,
Prof. univ. dr.
Daniel TORJE
ROG APROBAŢI,
(Î) DIRECTOR CNAI,
Comisar șef de poliție,
Conf. univ. dr.
Cătălin ANDRUȘ

ADMITERE 2017
- OFERTĂ PUBLICĂ CENTRUL PENTRU PROMOVAREA DREPTURILOR OMULUI SI STUDII POSTUNIVERSITARE
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, prin Colegiul Național de Afaceri Interne,
Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului, organizează în perioada 04.12.2017 30.03.2018, Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
„Drepturile omului în instituțiile de ordine și siguranță publică”.
ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR: 02.10-21.11.2017.
PERIOADA DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE ADMITERE: 23-24.11.2017.

DURATA STUDIILOR: 04.12.2017-30.03.2018.
FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ZI.
NUMĂRUL DE LOCURI SCOASE LA CONCURS: 50 (30 - MAI; 20 - sursă externă).
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1.OBIECTIVELE CURSULUI






dobândirea cunoştinţelor în domeniul drepturilor omului și egalității între sexe
pentru angajații din instituţiile din sistemul național de ordine publică şi
siguranţă naţională precum și din instituții publice;
dezvoltarea capacităţii de manageriere a problematicii respectării drepturilor
omului și egalității între sexe în sfera de activitate a cursanţilor;
cunoaşterea modurilor de implicare a instituţiilor din domeniul ordinii publice și
siguranței naționale privind promovarea şi respectarea drepturilor omului și
egalității între sexe, în deplin acord cu obligaţiile internaționale asumate de
România;
însușirea bunelor practici existente în instituțiile internaționale pe linia
promovării și implementării drepturilor omului și egalității între sexe.

2.SCOPUL CURSULUI





lărgirea orizontului de cunoaştere în domeniul drepturilor omului și egalității
între sexe în vederea abordării profesioniste a problematicii din această sferă şi
al luării deciziilor în acord cu practicile Uniunii Europene în materie;
îmbunătățirea pregătirii specifice a viitorilor potențiali angajați ai instituțiilor
internaționale;
cultivarea în rândul efectivelor instituțiilor din sistemul național de ordine publică
și siguranță națională, a respectului față de normele specifice pe linia drepturilor
omului și egalității între sexe;
dobândirea competenţelor necesare privind colaborarea profesională la nivelul
instituţiilor de ordine publică şi siguranţă naţională și instituțiilor publice în
domeniul drepturilor omului.

3.DURATA ŞI FRECVENŢA CURSULUI
Cursul se desfășoară modular conform programului, astfel:
1. 04-15.12.2017;
2. 22.01-02.02.2018;
3. 26.02-09.03.2018.



sesiune restanțe: 22-23.03.2018;
examenul de dobândire a competențelor profesionale: 29-30.03.2018.

4.GESTIONAREA CURSULUI
 cadre didactice universitare cu experienţă în M.A.I. și experţi din structurile de
profil;
 personalităţi marcante în domeniul drepturilor omului și egalității între sexe,
diplomației și al sistemului de ordine publică și siguranță națională.
5.ADMITEREA
CONCURS PRIN EVALUAREA DOSARELOR CANDIDAȚILOR.
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Condiții pentru înscriere


Să fie cel puțin absolvent al studiilor universitare de licență sau echivalente,
organizate în cadrul unei instituții de învățământ superior acreditată.
Să aibă posibilitatea participării la cursuri, conform orarului, frecvența fiind
obligatorie.
Să nu aiba cazier judiciar sau proces penal pe rol (în calitate de inculpat).




Locul înscrierii
Înscrierea la cursul postuniversitar se face zilnic în perioada 02.10-21.11.2017 între
orele 09.30 -14.00, prin:



completarea unei cereri tip;
depunerea dosarului la sediul CPDOSP din cadrul Academiei de Poliție
„Alexandru Ioan Cuza” (Aleea Privighetorilor, nr 1A, sector 1, telefon
021.317.55.23, int. 17225 / 17432).
Documentele necesare pentru înscriere

 cerere înscriere;
 curriculum vitae (model european);
 recomandare din partea instituției în care își desfășoară activitatea candidatul;
 certificat de naştere , copie xerox);
 certificat de căsătorie (copie xerox) - numai în cazul schimbării numelui;
 carte de identitate(copie xerox);
 diplomă bacalaureat (copie xerox);
 diplomă de licenţă sau echivalent (copie xerox), însoţită de foaia matricolă
(copie xerox);
 dosar plic.

6. TAXE
Taxa de școlarizare este de 700 lei, plătibilă în două tranșe, după cum urmează:



300 lei la data înscrierii, nu mai târziu de 15.12.2017;
400 lei până la terminarea modulului III.

7. DIVERSE, CONTACT




la începutul cursului este semnat contractul de studii;
detalii suplimentare se pot obține la telefon 021.317.55.23, int. 17225 .
persoana de contact comisar șef de poliție Cojocaru Marius.
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLIȚIE „Alexandru Ioan Cuza”
CENTRUL PENTRU PROMOVAREA DREPTURILOR OMULUI

Cursul „ Drepturile omului în instituțiile de ordine și siguranță publică”
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9. Durata înscrierii: 02.10-21.11.2017.
10. Durata cursului: 04.12.2017-30.03.2018.
11. Examen de admitere: 23-24.11.2017.
12. Modulul I: -săptămâna 1: 04.12-08.12.2017;
-săptămâna 2: 11.12-15.12.2017.
13. Modulul II: -săptămâna 3: 22.01-26.01.2018;
-săptămâna 4: 29.01-02.02.2018.
14. Modulul III: -săptămâna 5: 26.02-02.03.2018;
-săptămâna 6: 05.03-09.03.2018.
15. Sesiune restanțe: 22-23.03.2018.
16. Examen final: 29-30.03.2018.

( Î)Șef CPDOSP,
Comisar șef de poliție
GANE Ion
Întocmit,
Comisar șef de poliție
COJOCARU Marius

Telefon: 021.317.55.23 Fax: 021.317.55.17
Aleea Privighetorilor, nr.1A, sector 1,
Bucureşti
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