ACADEMIA DE POLIŢIE
,,Alexandru Ioan Cuza”
FACULTATEA DE JANDARMI

Nesecret
Nr.

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
,,Managementul pregătirii operaționale de jandarmi”
(90 credite – 3 semestre)

Sesiunea: septembrie 2017
Domeniul de studii universitare de master: Drept
Denumirea programului de studii universitare de master: Managementul
pregătirii operaționale de jandarmi (90 credite – 3 semestre);
Obs.: pentru înscrierea la examenul de admitere candidaţilor li se solicită – în afara
documentelor constitutive ale dosarului de înscriere, indiferent de regimul de finanţare,
adeverinţa de la locul de muncă din care să rezulte că sunt angajaţi în sistemul de ordine
publică şi siguranţă naţională;
Număr de locuri: 50 locuri (45 locuri cu taxă + 5 locuri bugetate pentru cadrele
M.A.I.);
TAXE: Valoarea taxelor pentru programul de studii universitare de masterat ale
Seriei 2017/2019, aprobate de Senatul universitar al Academiei de Poliţie, în şedinţa din
data de 29.05.2017 sunt în cuantum de:
- 150 ron – taxa de înscriere la concursul de admitere
- 1250 ron/semestru – taxa de şcolarizare
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NOTĂ:
1.
În funcţie de numărul candidaţilor înscrişi, Comisia centrală de admitere îşi
rezervă dreptul de a modifica graficul desfăşurării examenului de admitere – anunţând
public acest lucru, în timp util;
2.
Informaţii suplimentare privind înscrierea, organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere se pot obţine din Regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea studiilor universitare de masterat, ce poate fi consultat pe site-ul instituţiei;
3.
Înscrierea la concursul de admitere confirmă acceptarea completă, din partea
candidaţilor, a precizărilor formulate;
4.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la scms. de poliție lect. univ. dr.
Alexandru – Petru ANTOFIE - Decanul Facultății de Jandarmi, telefon 0762146185
sau 021.317.55.23/int. 17134.

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE la studiile
universitare de master din cadrul Facultăţii de Jandarmi
- 04 – 18.09.2017: perioada de înscrieri (L–V: 900 – 1500 şi S: 900 – 1300)
- 20.09.2017: afişarea repartizării pe săli pentru susţinerea concursului de admitere;
- 22.09.2017: concursul de admitere;
- 23 - 25.09.2017: afişarea listelor provizorii cu ierarhizarea candidaţilor, generate
după admitere şi depunerea contestaţiilor;
- 26.09.2017: anunţarea rezultatelor la contestaţii;
- 26 - 27.09.2017: depunerea diplomei de licenţă în original/adeverinţei de absolvire
pentru candidaţii admişi pe locurile bugetate; depunerea cererilor de
retragere şi restituirea dosarelor celor declaraţi respins sau absenţi;
- 02.10.2017: afişarea listelor finale ale candidaţilor declaraţi admişi şi
înmatricularea în anul I.
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ANEXĂ
TEMATICA
pentru concursul de admitere la programul de master
1.
2.
3.
4.
României.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Definirea intereselor şi obiectivelor naţionale de securitate.
Evaluarea mediului internaţional de securitate.
Ameninţări, riscuri şi vulnerabilităţi.
Direcţii de acţiune şi principalele modalităţi pentru asigurarea securităţii naţionale a
Strategia națională de ordine și siguranță publică.
Managementul crizelor.
Adunările publice.
Forţele de ordine publică la nivel naţional.
Forţa de Jandarmerie Europeană.
Cooperarea internaţională la nivelul Jandarmeriei Române.
Restabilirea ordinii publice.
Managementul organizaţional al structurilor de jandarmi.
Caracteristicile terorismului în secolul XXI.
Cultura organizaţională.
Psihologia mulţimilor.

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de admitere la programul de master
1. Constituţia României, 1991, revizuită în 2003;
2. Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române;
3. Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;
4. Legea nr. 80/2002 privind statutul cadrelor militare;
5. Legea nr. 51/1991 privind Siguranţa Naţională a României;
6. Legea nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii;
7. Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe;
8. Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază;
9. Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
10. Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
11. Legea 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare;
12. Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;
13. Strategia națională de apărare a țării pentru perioada 2015-2019;
14. Strategia Națională de Ordine și Siguranță Publică 2015-2020;
15. dr. Geo Stroe, Știința conducerii. Managementul crizei și dreptul militar în securitatea și
apărarea națională a României, Ed. Dacoromană, 2016;
16. Țuțu Pișleag și colectiv de autori, Management militar, Ed. Sitech, 2011;
17. Anghel Andreescu, Jihadul Islamic, Ed. Rao, 2015;
18. Gustave Le Bon, Psihologia mulțimilor, Ed. Antet, 2002.

3

