MINISTERUL AFACERILOR
INTERNE
Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”

NESECRET
Exemplar nr. …..
Nr. 2167 din 30.03.2016

RAPORT
privind starea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
în anul 2015

În conformitate cu prevederile art. 130 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011 s-a întocmit prezentul raport:

a) SITUAŢIA FINANCIARĂ A ACADEMIEI DE POLIŢIE „ALEXANDRU
IOAN CUZA” pentru anul 2015 a fost următoarea:
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b) SITUAŢIA PROGRAMELOR DE STUDII:
În anul 2015, în urma demersurilor susţinute, cu aprobarea conducerii
ministerului şi în baza H.G. nr. 749/2015 pentru modificarea art. 10 alin. (2) din
Hotărârea Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de
Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a fost
implementată concepţia de reorganizare a Academiei prin înfiinţarea a trei noi
facultăţi: Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Facultatea de Poliţie de
Frontieră şi Facultatea de Jandarmi.
Elementele structurale cu atribuţii circumscrise organizării şi desfăşurării
programelor de studii universitare din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”,
sunt, începând cu data de 09.09.2015, următoarele: Facultatea de Poliţie, Facultatea
de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Facultatea de Poliţie de Frontieră, Facultatea de
Jandarmi, Facultatea de Pompieri, Facultatea de Arhivistică, Colegiul Naţional de
Afaceri Interne, Şcolile doctorale „Drept” şi „Ordine Publică şi Siguranţă
Naţională”.
În cadrul Academiei de Poliţie funcţionează:
a) Facultatea de Poliţie care formează ofiţeri de poliţie şi ofiţeri de
penitenciare prin studii universitare de licenţă, acreditate în domeniul de licenţă
“Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea “Ordine şi siguranţă
publică”, formele de învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă. De
asemenea, facultatea asigură pregătirea în domeniul disciplinelor specifice a
studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative, specializarea „Drept”;
b) Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative care formează ofiţeri
prin studii universitare de licenţă, acreditate, în domeniul de licenţă „Drept”,
specializarea „Drept”, forma de învâţământ cu frecvenţă, prin studii universitare de
licenţă, autorizate provizoriu, în domeniul de licenţă „Drept”, specializarea „Drept”,
forma de învâţământ la distanţă, precum şi studenţi prin studii universitare de licenţă,
autorizate provizoriu, în domeniul de licenţă „Ştiinţe Administrative”, specializarea
„Administraţie publică”, forma de învâţământ cu frecvenţă. De asemenea, facultatea
asigură pregătirea în domeniul disciplinelor juridice a studenţilor Facultăţii de
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Poliţie, Facultăţii de Poliţie de Frontieră, Facultăţii de Jandarmi şi a studenţilor de la
specializarea „Administraţie publică” - anul I de studiu;
c) Facultatea de Poliţie de Frontieră care formează ofiţeri pentru principalul
beneficiar, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, dar şi pentru Direcţia
Generală de Paşapoarte şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin studii
universitare de licenţă, acreditate, în domeniul de licenţă “Ştiinţe militare, informaţii
şi ordine publică”, specializarea “Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ –
cu frecvenţă
d) Facultatea de Jandarmi care formează ofiţeri pentru Inspectoratul
General al Jandarmeriei Române, prin studii universitare de licenţă, acreditate, în
domeniul de licenţă “Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea
“Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ – cu frecvenţă. De asemenea,
facultatea asigură pregătirea în domeniul disciplinelor cu specific militar a
studenţilor Facultăţii de Poliţie, Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi Facultăţii de
Ştiinţe Juridice şi Administrative, specializarea „Drept”;
e) Facultatea de Pompieri care formează ofiţeri pentru Inspectoratul
General pentru Situaţii de Urgenţă, prin studii universitare de licenţă, acreditate, în
domeniul de licenţă „Ingineria instalaţiilor”, specializarea “Instalaţii pentru
construcţii - pompieri”, forma de învăţământ – cu frecvenţă
f) Facultatea de Arhivistică, care formează arhivişti prin studii universitare
de licenţă, acreditate, în domeniul de licenţă “Istorie”, specializarea “Arhivistică”;
forma de învăţământ – cu frecvenţă
g) Consiliul de Studii Universitare de Doctorat care organizează studiile
universitare de doctorat, organizează/coordonează cercetarea ştiinţifică, inclusiv cea
finanţată pe bază de contracte de cercetare şi implementează proiectele cu finanţare
nerambursabilă.
h) Colegiul Naţional de Afaceri Interne care desfăşoară, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1239/2008 cursuri postuniversitare de pregătire
şi formare profesională continuă în domeniile „Afaceri interne” şi „Drepturile
omului”. În cadrul colegiului funcţionează Centrul pentru Formarea şi Promovarea
Drepturilor Omului.
i) Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică „Aurelian
Sacerdoţeanu” care organizează programe de formare profesională pentru ocupaţia
„arhivar” (COD COR 441501), în conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996 a
Arhivelor Naţionale, republicată, ale Legii educaţiei nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale legislaţiei naţionale privind formarea profesională a
adulţilor.
b.1. ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Admiterea în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se
face numai prin concurs. Concursul a fost organizat şi s-a desfăşoară potrivit
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii
universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie, ,,Alexandru Ioan Cuza”,
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în anul 2015 aprobat de Senatul Universitar, elaborat în conformitate cu prevederile
următoarelor acte normative:
a) Legea educaţiei naţionale, nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
b) Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu
modificările şi completările ulterioare;
c) H.G. nr. 294/21.03.2007 privind organizarea şi funcţionarea
Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” din cadrul M.A.I.;
d) O.U.G. nr. 27 din 28.08.2014 privind finanţarea instituţiilor de
învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate
naţională;
e) O.U.G. nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi
postuniversitar de stat cu taxă aprobat prin Legea nr. 441/2001, cu modificările şi
completările ulterioare;
f) Ordinul M.E.N. nr. 4430 din 29.08.2014 privind organizarea şi
desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2015;
g) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor, nr. 665/2008 privind
unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I, cu modificările şi
completările ulterioare;
h) Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 35/13.03.2014 privind
măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi
familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi;
i) Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 108/14.07.2014 privind
măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate
sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi
familiilor personalului militar decedat.
Pentru locurile alocate distinct tinerilor din Republica Moldova şi celor
trimişi de Autoritatea Naţională Palestiniană, admiterea se face în urma selecţionării
acestora de către beneficiarii externi, în baza protocoalelor încheiate.
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” a organizat în perioada
13.07 – 03.08.2015 concursul de admitere pentru ocuparea celor 611 locuri (dintre
care 5 cu taxă). Dintre acestea, candidaţilor din Republica Moldova le-au fost
repartizate 5 locuri la Facultatea de Poliţie - specializarea penitenciare şi 5 locuri la
Facultatea de Pompieri. De asemenea, 10 locuri de la Facultatea de Pompieri au fost
repartizate tinerilor selecţionaţi de Autoritatea Naţională Palestiniană. La Facultatea
de Arhivistică au fost 20 de locuri, din care 15 la buget şi 5 la cu taxă.
În Academie,concursul de admitere iulie-august 2015 s-a organizat
pe facultăţi, astfel:
Facultatea de Poliţie:
* În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”,
specializarea/programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă
publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă
şi învăţământ cu frecvenţă redusă;
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* În domeniul de licenţă ,,Drept”, specializarea „Drept”, cu durata de 4
ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă;
Facultatea de Pompieri:
* În domeniul de licenţă ,,Ingineria instalaţiilor”, specializarea/
programul de studii universitare de licenţă „Instalaţii pentru construcţii pompieri”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu
frecvenţă;
Facultatea de Arhivistică:
* În domeniul de licenţă ,,Istorie”, specializarea/programul de studii
universitare de licenţă „Arhivistică”, cu durata de 3 ani (180 de credite
transferabile), învăţământ cu frecvenţă.
La Facultatea de Poliţie concursul s-a desfăşurat în perioada 19.07. –
03.08.2015. Pentru cele 505 locuri de la învăţământul cu frecvenţă s-au înscris 5181
candidaţi, dintre care s-au prezentat 4886.
În urma probelor eliminatorii au fost respinşi 1071 candidaţi, rămânând
pentru susţinerea probelor scrise 3815, reprezentând 78% din candidaţii prezentaţi.
Pentru probele scrise, profesorii desemnaţi de MECŞ au stabilit câte 5
variante de întrebări la fiecare materie de concurs.
Pe specializări, situaţia locurilor repartizate se prezintă după cum
urmează:
- Poliţie – au fost alocate 350 locuri (specializarea Drept – 100 de locuri;
specializarea OSP – 250 de locuri, din care 3 locuri pentru candidaţi de etnie
maghiară, 5 locuri pentru candidaţi de etnie rromă şi 2 locuri pentru tineri
aparţinând altor minorităţi). Pentru cele 340 de locuri alocate candidaţilor de
etnie română s-au înscris 3962 de candidaţi dintre care s-au prezentat 3772.
Dintre cei prezentaţi au fost respinşi medical 71, iar la proba eliminatorie de
verificare a aptitudinilor sportive nu au promovat 775 candidaţi. Pentru
susţinerea probele scrise au rămas 2876 candidaţi, rezultând o concurenţă de
8,4 candidaţi pe loc.
La specializarea „Drept”au fost declaraţi admişi 100 de candidaţi
(dintre care 58 bărbaţi şi 42 femei), care au obţinut medii între 9,70 şi 8,70,
La specializarea „Ordine şi siguranţă publică” au fost declaraţi admişi
240 de candidaţi (dintre care 141 bărbaţi şi 99 femei), care au obţinut medii
între 9,30 şi 8,00.
Cinci locuri la specializarea „Ordine şi siguranţă publică” au fost
alocate pentru candidaţi de etnie rromă, pentru care s-au înscris 57 de
candidaţi. Dintre aceştia, 39 au promovat probele din etapa I – probe
eliminatorii (2 au fost respinşi medical, iar 16 au fost respinşi la probele
sportive). Toate locurile alocate au fost ocupate de candidaţi de această etnie
(3 bărbaţi şi 2 femei), cu medii între 9,30 şi 6,30.
Trei locuri la specializarea „Ordine şi siguranţă publică” au fost
alocate pentru candidaţi de etnie maghiară, pentru care s-au înscris 26 de
candidaţi. Dintre aceştia, s-au prezentat 24, iar 19 au promovat probele din
etapa I – probe eliminatorii (3 au fost respinşi medical şi 2 au fost respinşi la
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probele sportive). Au fost declaraţi admişi 3 candidaţi (bărbaţi), cu medii între
5,80 şi 5,60.
Două locuri la specializarea „Ordine şi siguranţă publică” au fost
alocate pentru candidaţi aparţinând altor minorităţi naţionale, pentru care sau înscris 23 candidaţi. Dintre aceştia, s-au prezentat 22 şi au promovat
probele din etapa I – probe eliminatorii 18 candidaţi (4 au fost respinşi la
probele sportive). Toate locurile alocate au fost ocupate de candidaţi
aparţinând acestor minorităţi naţionale (1 femeie şi 1 bărbat), cu medii între
8,00 şi 7,50.
Comparativ cu anul precedent media minimă de intrare a fost mai
mică (8,00 în 2015 faţă de 8,10 în 2014).
- Poliţie de frontieră – au fost alocate 60 locuri la specializarea OSP (2 locuri
pentru candidaţi de etnie rromă, 2 locuri pentru candidaţi de etnie maghiară şi
1 loc pentru candidaţi aparţinând altor minorităţi), pentru care s-au înscris 315
candidaţi dintre care s-au prezentat 306. Dintre cei prezentaţi au fost respinşi
la contravizita medicală 14 candidaţi, iar la probele sportive 13 candidaţi, fiind
admişi pentru susţinerea probelor scrise 248 candidaţi, rezultând o concurenţă
de 4,13 candidaţi/loc. Au fost declaraţi admişi 59 candidaţi (48 bărbaţi şi 11
femei), care au obţinut medii între 9,20 şi 7,60.
Pentru locul alocat candidaţilor aparţinând altor minorităţi s-a înscris
un singur candidat, care a fost declarat admis (bărbat), cu media 6,20.
Pentru locurile alocate candidaţilor de etnie rromă şi de etnie
maghiară nu s-a înscris nici un candidat, locurile fiind redistribuite şi
ocupate de candidaţi de la aceeaşi specializare – potrivit art. 92 din
Regulamentul concursului de admitere 2015.
Comparativ cu anul precedent media minimă de intrare a fost mai
mare (7,60 în 2015 faţă de 7,40 în 2014).
- Jandarmi – au fost alocate 50 locuri la specializarea OSP, din care 2 locuri
pentru candidaţi de etnie rromă, 2 locuri pentru candidaţi de etnie maghiară şi
1 loc pentru candidaţi aparţinând altor minorităţi. Pentru cele 45 de locuri
alocate candidaţilor români s-au înscris 519 candidaţi dintre care s-au
prezentat 486. Din aceştia 4 au fost respinşi la contravizita medicală şi 78 la
proba de verificare a aptitudinilor fizice. Pentru probele scrise au rămas 404
candidaţi, rezultând o concurenţă de 8,97 candidaţi pe loc. Au fost declaraţi
admişi 46 de candidaţi (41 bărbaţi şi 5 femei) care au obţinut medii între 9,20
şi 7,70.
Pentru cele două locuri alocate pentru candidaţi de etnie rromă s-au
înscris 9 candidaţi. Dintre aceştia, 6 au promovat probele din etapa I – probe
eliminatorii (unul a fost respins medical, iar 2 au fost respinşi la probele
sportive). Ambele locurile alocate au fost ocupate de candidaţi de această
etnie (2 bărbaţi), cu medii între 7,20 şi 7,00.
Două locuri au fost alocate pentru candidaţi de etnie maghiară,
pentru care s-a înscris un candidat, care a fost declarat admis (bărbat), cu
media 7,30. Locul rămas neocupat a fost redistribuit candidaţilor de la aceeaşi
specializare – potrivit art. 92 din Regulamentul concursului de admitere
2015.
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Un loc a fost alocat pentru candidaţi aparţinând altor minorităţi
naţionale, pentru care s-au înscris 5 candidaţi. Dintre aceştia, au promovat
probele din etapa I – probe eliminatorii 3 candidaţi (2 au fost respinşi la
probele sportive). Locul alocat a fost ocupat de un candidat (bărbat), cu media
de 6,10.
Comparativ cu anul precedent media minimă de intrare a fost mai
mare (7,70 în 2015 faţă de 7,60 în 2014).
- Penitenciare– au fost alocate 45 locuri (dintre care 5 locuri pentru candidaţii
selecţionaţi din Republica Moldova). Pentru cele 40 de locuri alocate tinerilor
români s-au înscris 263 candidaţi, dintre care s-au prezentat 253. Dintre cei
prezentaţi au fost respinşi medical 8 candidaţi şi 45 de candidaţi au fost
respinşi la probele sportive. Pentru probele scrise au rămas 200 de candidaţi,
rezultând o concurenţă de 5 candidaţi pe loc. Au fost declaraţi admişi 40 de
candidaţi (16 bărbaţi şi 24 femei) care au obţinut medii între 9,40 şi 7,60.
Comparativ cu anul precedent media minimă de intrare a fost mai
mare (7,60 în 2015 faţă de 7,40 în 2014).
Pentru cele 36 locuri de la învăţământul cu frecvenţă redusă s-au
înscris 510 candidaţi, dintre care s-au prezentat 495.
Pe specializări, situaţia locurilor repartizate se prezintă după cum
urmează:
- la Poliţie, pentru cele 25 locuri s-au înscris 405 de candidaţi, dintre
care s-au prezentat 396. Dintre aceştia, 4 au fost respinşi la contravizita medicală. Au
fost declaraţi admişi 25 candidaţi, cu medii între 9,50 şi 8,90.
- la Poliţie de frontieră, pentru cele 6 locuri s-au înscris 35 de
candidaţi, dintre care s-au prezentat 32. Au fost declaraţi admişi 6 candidaţi, cu medii
între 8,80 şi 8,30.
- la Jandarmi, pentru cele 5 locuri s-au înscris 70 de candidaţi, dintre
care s-au prezentat 66. Au fost declaraţi admişi 5 candidaţi, cu medii între 9,10 şi
8,60.
Toate locurile scoase la concurs au fost ocupate.
La Facultatea de Pompieri concursul s-a desfăşurat în perioada 19.07.
– 29.07.2015, pentru cele 35 locuri înscriindu-se 240 de candidaţi, dintre care s-au
prezentat 201. Un loc a fost repartizat pentru candidaţi de etnie rromă, pentru care nu
s-a înscris nici un candidat. Locul a fost redistribuit conform prevederilor art. 92 din
Regulamentul concursului de admitere 2015.
La contravizita medicală au fost respinşi 5 candidaţi, iar 36 candidaţi au
fost respinşi la probele sportive. Pentru susţinerea probelor scrise au rămas 160 de
candidaţi, concurenţa fiind de 4,57 candidaţi pe loc.
Pentru desfăşurarea probelor scrise, profesorii de la U.P.B. şi U.T.C.B
au întocmit un număr de 3 variante de subiecte.
Au fost declaraţi admişi 35 de candidaţi care au obţinut medii între 10 şi
8,00.
Media minimă de intrare a fost egală cu media din anul 2014.
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La Facultatea de Arhivistică examenul s-a desfăşurat în perioada
13.07. – 01.08.2015, pentru cele 20 locuri (15 la buget – dintre care 3 rezervate
minorităţilor şi 5 cu taxă) înscriindu-se 50 de candidaţi – pe locurile rezervate
minorităţilor (două locuri pentru candidaţi de etnie maghiară, un loc pentru candidaţi
aparţinând minorităţilor naţionale) nu s-a înscris nici un candidat.
La examinarea psihologică au fost respinşi 8 candidaţi, concurenţa fiind
de 2,1 candidaţi pe loc.
Au fost declaraţi admişi 20 de candidaţi (15 la buget şi 5 cu taxă) care
au obţinut medii între 9,40 şi 7,00. Locurile rezervate minorităţilor au fost ocupate
prin redistribuire, conform prevederilor art. 92 din Regulamentul concursului de
admitere 2015.
Comparativ cu anul precedent media minimă de intrare a fost mai mică
(7,00 în 2015 faţă de 7,60 în 2014).
În perioada desfăşurării probelor din etapa I – probe eliminatorii au fost
depuse 32 de petiţii referitoare în principal la:
- reprogramarea datei de desfăşurare a probelor eliminatorii – petiţii
respinse deoarece Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere la studii universitare de licenţă în facultăţile Academiei de Poliţie
„Al.I.Cuza” 2015 nu prevede posibilitatea derogării de la planificarea probelor;
- restituirea taxei de înscriere – cele care îndeplineau cerinţele legale au
fost aprobate, celelalte nu;
- contestaţii privind rezultatul contravizitei medicale – respinse în
conformitate cu art. 48 din Regulamentul concursului de admitere 2015 (Nu se
admit contestaţii sau derogări de la decizia Comisiei de contravizită / examinare
medicală care se desfăşoară potrivit dispoziţiilor prezentului Regulament);
- contestaţii privind rezultatul la proba de verificare a aptitudinilor fizice
– respinse în conformitate cu art. 53, alin. (4) din Regulamentul concursului de
admitere 2015 (La proba de Verificare a aptitudinilor fizice nu se admit
contestaţii);
La sfârşitul concursului de admitere (probelor scrise) la Facultatea de
Pompieri şi Facultatea de Arhivistică nu au fost depuse contestaţii, iar la Facultatea
de Poliţie au fost depuse 2 petiţii şi 32 contestaţii.
O petiţie a fost depusă de tatăl unui candidat declarat „Respins” la
specializarea Poliţie OSP, care a solicitat redistribuirea pe locurile alocate pentru
candidaţii de etnie maghiară de la altă specializare, respectiv Poliţie de Frontieră sau
Jandarmi. Solicitarea a fost respinsă deoarece, în conformitate cu prevederile art. 92
din Regulamentul concursului de admitere 2015, locurile rămase neocupate de către
candidaţii care au participat la concursul de admitere pe locuri distincte alocate
cetăţenilor români aparţinând unor minorităţi naţionale, pot fi completate prin
redistribuirea candidaţilor declaraţi „respinşi” la aceeaşi specializare şi
specialitate. Cealaltă petiţie a fost depusă de un candidat care solicita restituirea taxei
de înscriere, deoarece a fost respins medical. Comisia Centrală de Admitere a respins
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solicitarea candidatului, în conformitate cu prevederile art. 23 din Regulamentul
concursului de admitere 2015 - Taxa de înscriere la concurs nu se restituie.
Contestaţiile depuse au avut ca principal subiect renumărarea punctelor
de pe grilele de răspuns, precum şi modul de formulare al unor întrebări.
Analizarea contestaţiilor s-a desfăşurat în prezenţa candidaţilor care leau depus şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor.
Toate contestaţiile au fost respinse ca fiind nefondate, renumărarea
punctelor de pe grilele de răspuns NU a modificat nici un punctaj obţinut anterior, iar
contestaţiile referitoare la modul de formulare al unor întrebări nu au fost admise
deoarece erau nefondate.
În luna septembrie, după reorganizarea Academiei de Poliţie „Alexandru
Ioan Cuza” prin intrarea în vigoare a H.G. nr. 749/2015, a fost organizat un concurs
de admitere la La Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, astfel:
-În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe administrative”, specializarea
„Administraţie publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile),
învăţământ cu frecvenţă;
-În domeniul de licenţă ,,Drept”, specializarea „Drept”, cu durata de 4
ani (240 de credite transferabile), învăţământ la distanţă;
Admiterea la programul de studii universitare de licenţă
„Administraţie Publică” – forma de învăţământ “cu frecvenţă” se organizează
în baza Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere
la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan
Cuza”, în anul 2015, nr. 607 din 30.01.2015.
Pentru cele 100 de locuri, regim cu taxă, scoase la concurs, s-au înscris
în perioada 14-18.09.2015 un număr de 22 de candidaţi. Admiterea s-a relizat prin
concurs de dosre. Taxa de înscriere la concurs a fost de 350 lei iar taxa anuală de
studii este în cuantum de 3000 lei.
Pentru Programul de studii universitare de licenţă „Drept” – forma
de învăţământ „la distanţă”, examenul a avut loc în data de 23.09.2015. Pentru cele
100 de locuri scoase la concurs s-au înscris 14 candidaţi. Toţi candidaţii au fost
declaraţi admişi, aceştia obţinând medii cuprinse între 7,30 şi 8,60. Nu au existat
petiţii sau contestaţii cu privire la desfăşurarea examenului. Taxa de înscriere la
concurs a fost de 350 lei iar taxa anuală de studii este în cuantum de 3000 lei.
b.2. FINALIZAREA STUDIILOR DE LICENŢĂ
Finalizarea studiilor de licenţă s-a realizat în conformitate cu Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011, cu O.M.E.C.S. nr.3179/05.02.2015 privind aprobarea
Metodologiei - cadru de organizare şi desfăşurare a examenului de licenţă/diplomă,
precum şi cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de
licenţă/diplomă în Academia de Poliţie pentru sesiunea iulie 2015.
Regulamentul a fost elaborat în luna aprilie 2015 şi a cuprins următoarele
aspecte :
- organizarea examenului de diplomă;
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- desfăşurarea examenului de diplomă;
- prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă;
- stabilirea rezultatelor finale ale examenului de diplomă şi clasificarea
absolvenţilor;
- dispoziţii finale.
1. Facultatea de Poliţie
În perioada 07 – 10.07.2015, s-a organizat şi desfăşurat examenul de
diplomă pentru studenţii seriei 2012 – 2015, respectiv 2011 – 2015, învăţământ cu
frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă.
Studiile s-au finalizat cu examen de licenţă/diplomă care a constat în:
- Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
- Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
Acest examen a constat în rezolvarea unui chestionar cu răspunsuri multiple
alcătuit din 100 de întrebări, selectate din tematicile şi bibliografiile aferente.
Această probă s-a desfăşurat în ziua de 07.07.2015, începând cu ora 09.00.
Tematica şi bibliografia completă pentru proba scrisă a fosta adusă la
cunoştinţa studenţilor prin înmânarea de broşuri încă din luna decembrie 2015.
Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă
Propunerile de teme pentru lucrările de licenţă au fost afişate la avizierele
departamentelor încă din luna octombrie 2015, studenţii având posibilitatea să opteze
pentru o anumită temă.
Susţinerea lucrării de licenţă a avut loc la departamente în faţa comisiilor
constituite în acest sens.
Pe timpul organizării şi desfăşurării examenului de licenţă în Facultatea de
Poliţie s-au înregistrat un singur eveniment, un student fiind prins copiind de pe
telefonul mobil. Urmare a acestui fapt, a fost îndepărtat din sala de examen şi nu a
promovat examenul de licenţă.
2. Facultatea de Pompieri
În perioada 06-10.07.2015, , s-a organizat şi desfăşurat examenul de diplomă
pentru studenţii seriei 2011-2015, învăţământ cu frecvenţă.
Examenul de diplomă a constat în susţinerea a două probe astfel:
a) Proba I – evaluarea cunoştinţelor:
- Discipline fundamentale : Bazele hidraulicii – scris;
- Discipline de specialitate : Instalaţii de ventilare şi condiţionare,
Aparate termice, Instalaţii de încălzire; Ingineria securităţii la incendiu - scris;
Absolvenţii, pe bază de raport scris, au optat pentru o disciplină
fundamentală (Bazele hidraulicii), o disciplină de specialitate (Instalaţii de ventilare
şi condiţionare, Aparate termice, Instalaţii de încălzire) şi obligatoriu la Ingineria
securităţii la incendiu.
Această probă s-a desfăşurat în ziua de 06.07.2015, începând cu ora 09,00,
pe durata a 4 ore.
Bibliografia completă pentru proba scrisă a fost adusă la cunoştinţa
studenţilor prin afişare încă din luna noiembrie 2014.
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Rezultatele la proba scrisă – discipline fundamentale şi de specialitate s-au
concretizat astfel :
- s-au prezentat toţi 44 de studenţi integralişti (din 44), promoţia 2015,
seria 2011-2015.
- 44 studenţi, au promovat proba scrisă, fiind obţinute 28 medii de 10
(zece), cea mai mică medie fiind 8,95 (opt 95%);
- media probei scrise pentru absolvenţii din această serie a fost 9,88 (nouă
88%).
b) Prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă
Propunerile de teme pentru proiectul de diplomă au fost afişate încă din
luna noiembrie 2014, studenţii având posibilitatea să opteze pentru o anumită temă.
Pentru elaborarea şi prezentarea lucrării de diplomă, absolvenţii au avut în
vedere Ghidul metodologic întocmit în acest scop, aprobat de Consiliul facultăţii.
Media proiectului de diplomă a rezultat din media notelor acordate de
preşedintele comisiei şi membrii comisiei (5 membri).
Mediile proiectelor de diplomă au fost cuprinse între media 7,62 şi media
10.
Cei 44 absolvenţi din seria 2011-2015, după susţinerea proiectului de
diplomă, au fost declaraţi de către comisia pentru examenul de diplomă „ingineri”,
mediile finale ale examenului de diplomă fiind cuprinse între 8,28 şi 10.
Media examenului de diplomă pentru promoţia 2015 a fost 9,50 (nouă
50%)
În urma calculării mediilor generale de absolvire, şeful promoţiei 2015 al
Facultăţii de Pompieri este BURLACU Constantin DAN – medie generală de
absolvire 9,95 (nouă 95%).
Pe timpul organizării şi desfăşurării examenului de diplomă în Facultatea
de Pompieri nu s-a înregistrat nici un fel de eveniment.
3. Facultatea de Arhivistică
Examenul de licenţă, organizat pentru absolvirea seriei 2012-2015, s-a derulat
în perioada 06-09 iulie 2015 la sediul facultăţii. La sesiunea respectivă au fost
prezenţi toţi cei 11 studenţi ai seriei.
Examenul a fost structurat pe 2 probe:
1) Proba scrisă - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (teme
de arhivistică şi istorie a românilor, timp de lucru 4 h);
2) Probă orală - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă;
În urma examenului, au promovat toţi cei 11 studenţi înscrişi. La proba scrisă
nota maximă a fost 9,60, nota minimă, 5,88. În urma susţinerii lucrării de licenţă au
fost acordate nouă note de 10 şi două note de 9,25. În total, 4 (36%) au obţinut medii
peste 9,00 (media cea mai mare fiind 9,60), 5 (45%) au obţinut medii între 8,93 şi
8,19 şi doi au obţinut medii sub 8. Clasamentul mediilor finale a anilor de studii
indică 5 (45%) medii peste 9,00 (media cea mai mare, 9,89, fiind obţinută de
Alexandra Suhov, şefă de promoţie), iar restul de 6 (55%) medii între 8,12 şi 8,97.
Examenul de licenţă s-a derulat fără incidente, fiind luate toate măsurile pentru
împiedicarea tentativelor de fraudă.
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b.3. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi
Strategiei M.A.I. privind formarea profesională continuă a personalului, la nivelul
Academiei de Poliţie sunt acreditate de către ARACIS un număr de 22 de programe
de studii universitare de masterat.
În vederea eficientizării cursurilor de masterat, înaintea începerii anului
universitar 2015-2016 s-a efectuat o analiză complexă a tuturor programelor,
urmărindu-se statutul juridic al acestora, actualizarea planurilor de învăţământ în
acord cu nevoile structurilor operative, respectarea reglementărilor A.R.A.C.I.S., a
randamentului didactic şi financiar, în urma căreia s-a deschis sesiunea de admitere
pentru 11 programe de studii universitare de masterat, după cum urmează:
„Managementul activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională”,
„Managementul resurselor umane în sistemul autorităţilor de ordine publică”,
„Managementul operaţional la frontiera externă Schengen”, „Managementul
activităţilor informative”, „Managementul investigării fraudelor”, „Managementul
cooperării poliţieneşti internaţionale”, „Cercetări criminalistice aplicate”, „Drept
administrativ”, „Ştiinţe penale”, „Dreptul afacerilor”,Cercetări fundamentale în
domeniul ordine publică şi siguranţă naţională”.
În anul 2015 au finalizat studiile un număr de 459 de masteranzi, majoritatea
dintre aceştia fiind reprezentată de personalul M.A.I., iar la începutul anului
universitar 2015 – 2016, în urma concursului de admitere organizat, au fost declaraţi
admişi 421 de masteranzi.
Locurile bugetate de la masteratele profesionale au fost alocate exclusiv
personalului M.A.I., în baza aprobării prealabile a conducerii structurilor din care
provin, iar pentru locurile nebugetate Senatul Academiei a decis ca taxele să rămână
la un nivel accesibil, cel mai mic din sistemul naţional de învăţământ superior.
În cadrul C.S.U.D., au fost admişi un numar de 27 de masteranzi la
masteratul „Cercetări fundamentale în domeniul Ordinii Publice şi Siguranţei
Naţionale”, acesta fiind primul masterat de cercetare din domeniu. De menţionat că
acest curs este acreditat în domeniul OPSN de către ARACIS şi se desfăşoară pentru
prima dată începând cu anul universitar 2014-1015.
b.4. STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
În cadrul I.O.S.U.D. Academia de Poliţie "A. I. Cuza", funcţionează două
şcoli doctorale:
1.Şcoala Doctorală "O.P.S.N.- Ordine Publică şi Siguranţă Naţională"
2. Şcoala Doctorală "Drept"
Şcolile Doctorale sunt structuri organizatorice şi administrative care oferă
sprijinul necesar pentru desfăşurarea studiilor de doctorat într-o tematică
disciplinară sau interdisciplinară şi care asigură doctoranzilor săi condiţiile necesare
pentru dobândirea competenţelor specifice domeniului studiat, precum şi a
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competenţelor transversale compatibile preocupărilor ştiinţifice ale studenţilordoctoranzi.
Domeniul: Ordine Publică Şi Siguranţă Naţională
Şcoala doctorală de “Ordine Publică şi Siguranţă Naţională” s-a înfiinţat în
conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1 din 2011, Legii nr.
288/2004 privind organizarea studiilor universitare, Legii nr. 87/2006 privind
asigurarea calităţii educaţiei, Legii nr. 319/2003 privind statutul personalului de
cercetare-dezvoltare, Hotărârea Guvernului României nr. 681/2011 privind
aprobarea codului studiilor universitare de doctorat, Ordinul M.E.C. nr.
4847/30.10.2002 privind acordarea calităţii de I.O.D în domeniul ordine publică şi
siguranţă naţională şi Regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a
programelor de studii universitare de doctorat al I.O.S.U.D.
Şcoala Doctorală asigură doctoranzilor săi condiţiile necesare pentru
dobândirea competenţelor specifice domeniului Ordine Publică şi Siguranţă
Naţională, precum şi a competenţelor transversale compatibile preocupărilor
ştiinţifice ale studenţilor.
Numărul de conducători de doctorat: 18.
În anul 2015 s-au afiliat la Şcoala doctorală „O.P.S.N.” dl.conf. univ. dr.
Iacob Adrian şi dl.conf.univ.dr. Pantea Marius
Domeniul: Drept
Şcoala Doctorală “DREPT” s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile
următoarelor acte normative: Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, Legea nr.
288/2004 privind organizarea studiilor universitare, Legea nr. 87/2006 privind
asigurarea calităţii educaţiei, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de
cercetare-dezvoltare, Hotărârea Guvernului României nr. 681/2011 privind
aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, Ordinul ministrului
învăţământului nr.3128/1995 cu Anexa 1 – Lista I.O.D. şi a ramurilor de ştiinţă în
care acestea au dreptul să organizeze doctoratul (poziţia nr.38) şi Precizările
Ministerului Educaţiei Naţionale privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului
înregistrate sub nr.43163 din 27.10.1997, precum şi Regulamentul instituţional de
organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat al
I.O.S.U.D.
Numărul de conducători de doctorat: 6.
În anul 2015 s-a afiliat la Şcoala doctorală „Drept” doamna prof. univ. dr.
Stoica Natalia Veronica.
Activităţi realizate:
La începutul anului universitar 2015-2016, în sesiunea de admitere la studii
universitare de doctorat (septembrie 2015), au fost promovaţi la examenul de
admitere 88 de doctoranzi, dintre care 20 doctoranzi în domeniul Drept şi 68
doctoranzi în domeniul Ordine publică şi siguranţă naţională.
De la începutul anului universitar în curs au fost susţinute 53 teze de doctorat,
dintre care 7 teze în domeniul Drept şi 46 teze în domeniul Ordine publică şi
siguranţă naţională.
De la începutul anului universitar în curs s-au susţinut 2 teze de abilitare la
doctorat în domeniul Ordine publică şi siguranţă naţională.
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Au fost confirmaţi un număr de 51 doctoranzi din care 6 doctoranzi în
domeniul Drept şi 45 doctoranzi în domeniul Ordine publică şi siguranţă
naţională.
De la 1 octombrie 2015 în evidenţă sunt înscrişi 226 doctoranzi, dintre care:
56 n domeniul Drept şi 170 în domeniul Ordine publică şi siguranţă naţională
Au fost exmatriculaţi un număr de 5 doctoranzi: 4 doctoranzi în domeniul
Ordine publică şi siguranţă naţională şi 1 doctorand în domeniul Drept.
Au fost realizate două conferinţe ale Şcolii Doctorale, astfel:
-12 iunie 2015: „Conferinţa ştiinţifică a şcolilor doctorale” fiind publicate un
număr de 67 articole în volumul „Cercetări doctorale în domeniul ordine publică şi
siguranţă naţională”-volumul 1, respectiv 73 articole în „Cercetări doctorale în
domeniul drept” -volumul 2
-23 octombrie 2015: „Noi provocări ale securităţii interne ale UE”. Volumul
conferinţei a cuprins un număr de 51 de articole.
Activităţi efectuate :
- trei workshop-uri în datele de 10.02.2015, 24.04.2015 şi 03.07.2015 la Hotel
Yesterday, respectiv ultimele două la Hotel Marshal Garden;
- vizită de studiu la instituţiile europene din Bruxelles în perioada 22.03. –
28.03.2015; participanţi : 15 doctoranzi şi postdoctoranzi, 5 experţi.
- stagiu de documentare la Tallinn, Estonia în perioada 31.05. – 06.06.2015;
participanţi : 15 doctoranzi şi postdoctoranzi, 5 experţi.
- şcoala de vară organizată la Cluj – Napoca în perioada 12.07. – 19.07.2015.
participanţi : 20 doctoranzi şi postdoctoranzi, 5 experţi.
- realizarea manualului „Afaceri Interne Contemporane”.
b.5 STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE. ALTE
FORME DE PREGĂTIRE
Pe lângă programele de pregătire recomandate de Convenţia de la Bologna –
licenţă, masterat, doctorat – pentru a răspunde nevoilor ministerului şi ale altor
instituţii ale statului, precum şi societăţii civile, Academia de Poliţie organizează,
într-un cadru instituţional adecvat, şi cursuri de pregătire postuniversitară, de
formare şi dezvoltare continuă în domeniile „Afaceri interne”, „Drepturile omului”
şi „Arhivistică”.
1.În domeniul Afaceri interne cursurile postuniversitare sunt organizate de
către Colegiul Naţional de Afaceri Interne prin Departamentul Afaceri Interne
şi Management Strategic.
În anul 2015 Colegiul Naţional de Afaceri Interne a organizat sub egida
Colegiului European de Securitate şi Apărare (CESA), modulul doi al Cursului de
Nivel Înalt privind Politica Europeană de Securitate şi Apărare care s-a desfăşurat la
sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, unde au participat 63 de
cursanţi care au avut calitatea de demnitari, înalţi funcţionari, militari şi poliţişti de
rang înalt proveniţi din statele membre ale UE, instituţiile UE precum şi state terţe
incluse în Politica europeană de vecinătate.
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Un alt curs organizat sub egida Colegiului European de Securitate şi Apărare
(CESA) “Cursul de orientare privind Politica Europeană de Securitate şi Apărare”
la care au participat 30 cursanţi români şi 16 cursanţi proveniţi din toate statele
membre UE, instituţii ale UE precum şi cursanţi proveniţi din statele terţe incluse în
Politica Europeană de Vecinătate.
Tot în acelaşi an s-au desfăşurat cursurile:
- Managementul Afacerilor Interne la care au participat 32 cursanţi, dintre care
au absolvit 29;
- Managementul Strategic al Afacerilor Interne la care au participat 75 de
cursanţi, dintre care au absolvit 63.
2.În domeniul Drepturile omului cursurile postuniversitare sunt organizate de
către Colegiul Naţional de Afaceri Interne prin Centrul de Promovare a Drepturilor
Omului.
În anul 2015 Centrul de Promovare a Drepturilor Omului a organizat şi
desfăşurat cursul postuniversitar „Drepturile omului în instituţiile de ordine şi
siguranţă publică”, la care au participat 47 de cursanţi, dintre care au absolvit 43.
3.În domeniul Arhivistică, programele de formare profesională-perfecţionare
pentru ocupaţia „arhivar” (cod COR 441501) au fost organizate de către Şcoala
Naţională de Perfecţionare Arhivistică „Profesor Aurelian Sacerdoţeanu” din cadrul
Facultăţii de Arhivistică. Structura, a cărei funcţionare este reglementată de Legea nr.
16/1996 a Arhivelor Naţionale republicată şi de legislaţia naţională privind formarea
profesională a adulţilor, şi-a desfăşurat activitatea în baza AUTORIZAŢIEI, seria B,
nr. 0007531, eliberată Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” de Comisia de
Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională din Municipiul Bucureşti, în urma
înregistrării în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor
la nr. 40/1473/11.03.2014.
Programele de formare profesională au avut ca obiectiv pregătirea arhivarilor,
respectiv a personalului însărcinat cu atribuţii pe linie de arhivă la nivelul
compartimentelor de muncă, astfel încât planificarea şi desfăşurarea activităţilor
specifice acestei ocupaţii să fie efectuate în conformitate cu necesităţile
organizaţiilor, cu cerinţele legislaţiei arhivistice în vigoare şi cu prevederile
standardului ocupaţional. Pe lângă personalul menţionat, grupul ţintă vizat pentru
pregătirea prin Programul de formare profesională-perfecţionare pentru ocupaţia
„arhivar” (cod COR 441501) a cuprins şi persoanele care au dorit să-şi dezvolte
competenţele specifice ocupaţiei sub îndrumarea formatorilor în domeniu.
În anul 2015, Programul de formare profesională-perfecţionare pentru
ocupaţia „arhivar” a fost organizat pentru 7 grupe de cursanţi, totalizând un număr
total de 185 persoane formate. Participanţii la cursuri au provenit din cadrul unor
ministere şi organizaţii importante ale statului, precum: Ministerul Afacerilor Interne
(Direcţia Secretariat General şi Protocol, Inspectoratul General al Poliţiei de
Frontieră, Instituţia Prefectului ş.a.), Ministerul Justiţiei (Administraţia Naţională a
Penitenciarelor, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, Şcoala Naţională de
Grefieri), Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Transporturilor, Ministerul
Agriculturii, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Autoritatea Naţională pentru
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Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, Curtea Constituţională, Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, Baroul Bucureşti, Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor,
Institutul European din România, Agenţia Naţională de Integritate, Autoritatea
Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, Fondul Român de Contragarantare,
Academia de Studii Economice, muzee, primării, bănci, spitale, companii şi institute
de cercetare etc., dar şi persoane juridice de drept privat, întreprinderi individuale şi
peroane fizice autorizate.
c) SITUAŢIA PERSONALULUI INSTITUŢIEI
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Situaţia posturilor didactice din Academia de Poliţie “ Alexandru Ioan
Cuza” la data de 31.12.2015:
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d) REZULTATELE ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE
Strategiile de cercetare stabilite la nivelul facultăţilor Academiei de Poliţie
sunt în concordanţă cu principalele obiective din cadrul Strategiei de cercetare
stabilite la nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru anul 2015.
Facultatea de Poliţie
- direcţiile prioritare de cercetare au în vedere domeniile: Drept poliţienesc,
Drepturile omului, Ordine publică şi siguranţă naţională, Management poliţienesc.
- creşterea numerică şi calitativă a personalului didactic implicat în
cercetare;
- realizarea unui sistem eficient de evaluare a performanţelor în cercetarea
ştiinţifică care să fie avut în vedere la concursurile de ocupare a posturilor didactice;
- promovarea cercetării în echipă prin alcătuirea unor colective
multidisciplinare de cercetare;
- atragerea în calitate de colaboratori la realizarea proiectelor de cercetare a
specialiştilor de înaltă competenţă;
- atragerea studenţilor performanţi şi a masteranzilor în activitatea de
cercetare;
- creşterea participării studenţilor şi masteranzilor la realizarea unor
programe/proiecte coordonate de catedre şi de centrele de cercetare ştiinţifică;
- creşterea participării studenţilor la cercurile ştiinţifice studenţeşti
organizate la nivelul departamentelor;
- participarea susţinută a studenţilor şi a masteranzilor la sesiuni ştiinţifice
specifice şi la concursuri profesionale organizate la nivelul departamentelor, al
Facultăţii de Poliţie, al Academiei sau în alte centre universitare;
- stabilirea unor noi metode de cercetare, perfecţionarea lucrărilor practice cu
studenţii prin prezentarea unor moduri de operare din practica judiciară
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- dezvoltarea capacităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru a asigura
desfăşurarea unui învăţământ practic-aplicativ adecvat standardelor europene în
domeniul formării competenţelor generale şi de specialitate pentru viitorii ofiţeri;
- dezvoltarea carierei profesionale a cadrelor didactice din departamente şi
perfecţionarea pregătirii de specialitate;
- dezvoltarea infrastructurii didactice şi de cercetare ştiinţifică;
- valorificarea potenţialului şi a resurselor de cercetare ştiinţifică ale
departamentelor;
- deschidere către comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională prin
participarea cadrelor didactice din departamente la manifestări ştiinţifice în calitate
de reprezentanţi ai Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”;
- participarea la accesarea de fonduri prin câştigarea de proiecte în cadrul
programelor europene;
- fructificarea rezultatelor cercetării prin participarea în continuare la
simpozioane, conferinţe şi congrese cu participare internaţională;
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Adminstrative
- coordonarea flexibilă şi modernă a activităţii de cercetare la nivelul
Facultăţii, pentru realizarea unor proiecte de anvergură care să o individualizeze în
sistemul educaţional românesc şi european.
- organizarea şi consolidarea unor nuclee în cadrul Facultăţii, eficientizând
astfel domeniile prioritare ale activităţii de cercetare ştiinţifică din Academie;
- elaborarea şi actualizarea Planurilor de cercetare în funcţie de necesităţile şi
priorităţile Academiei, precum şi în concordanţă cu nevoile de identificare a unor
soluţii pentru situaţiile cu care se confruntă structurile operative în activitatea
curentă.
- stimularea şi motivarea personalului pentru implicarea în realizarea unor
acţiuni de performanţă în folosul cercetării ştiinţifice de excelenţă;
- crearea unui mediu atractiv de cercetare pentru tineri, prin stimularea lor încă
din timpul studiilor prin diverse forme de premiere şi recompensare. Atragerea
tinerilor cu potenţial creativ printr-o ofertă de cercetare accesibilă şi cu aplicabilitate
în practica reală;
- implementarea datelor şi dezvoltarea sistemului informatic - Platformă de
Cercetare on-line internă, aflată în gestiunea Serviciului Cercetare Ştiinţifică,
Implementare Programe Comunitare şi Proiecte Europene, care prezintă în mod
transparent, monitorizează şi centralizează produsele activităţii de cercetare
ştiinţifică: articole publicate, cărţi de specialitate, cursuri universitare, contracte,
granturi, proiecte de cercetare, în scopul facilitării evaluării rezultatelor cercetării
ştiinţifice la nivel de Facultate;
- asigurarea unei baze de documentare cât mai vaste, în special prin accesul la
bazele de date internaţionale şi bibliotecile on-line recunoscute pentru calitatea
materialelor deţinute;
- asigurarea infrastructurii necesare cercetării ştiinţifice prin achiziţionarea de
echipamente specifice din surse proprii sau/şi din contracte de cercetare.
- identificarea temelor de cercetare care sunt în concordanţă cu tendinţele
internaţionale, pe bază de studii, schimburi de experienţă şi proiecte comune cu
instituţii, organizaţii, organisme cu renume pe plan internaţional;
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- stimularea cooperării internaţionale cu facultăţi similare, institute,
organizaţii, centre etc. care să asigure creşterea vizibilităţii rezultatelor cercetării
ştiinţifice din Facultate;
- promovarea de parteneriate cu autorităţile locale şi regionale pentru
dezvoltarea de proiecte comune adresate mediului academic, economic şi social.
Realizarea cu factorii decidenţi locali, cu asociaţii profesionale a unor „idei de
proiect generatoare de fonduri”.
- susţinerea cercetărilor în domeniile identificate ca fiind specifice Facultăţii;
- continuarea organizării şi dezvoltarea unor manifestări ştiinţifice, reuniuni
ştiinţifice periodice, conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale prin care să se
realizeze diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice cu finalitate prin publicarea
unor volume ale acestor manifestări indexate internaţional;
- organizarea unor dezbateri/seminarii/work-shop-uri şi conferinţe pe tematici
interdisciplinare şi stabilirea unor domenii inter- şi multidisciplinare cu valenţe
potenţiale semnificative la creşterea competitivităţii Facultăţii pe plan
naţional/internaţional;
Facultatea de Poliţie de Frontieră
- coordonarea competentă şi eficientă a activităţilor de cercetare la nivelul
Facultăţii;
- menţinerea programelor de studii de masterat organizate de facultate
(„Managementul operaţional la frontierele externe Schengen” organizat de
Departamentul de Poliţie de Frontieră, Imigrări, Paşapoarte şi Pregătire Schengen) şi
antrenarea masteranzilor în activitatea de cercetare fundamentală şi aplicativă;
- implementarea politicilor privind drepturile intelectuale conform
reglementărilor în vigoare în vederea asigurării protecţiei cadrelor didactice, a
doctoranzilor şi cercetătorilor, reglementarea exactă a drepturilor în exercitarea
diverselor colaborări;
- organizarea şi consolidarea unor nuclee în cadrul Facultăţii cu rol didactic şi
de cercetare în scopul îndeplinirii obiectivelor strategice;
- elaborarea şi actualizarea Planurilor de cercetare în funcţie de necesităţile şi
priorităţile Facultăţii, precum şi în concordanţă cu nevoile de identificare a unor
soluţii pentru situaţiile cu care se confruntă structurile operative în activitatea
curentă;
- utilizarea mai intensă a studenţilor la activităţile de cercetare;
- promovarea cercetării multidisciplinare;
- cooptarea studenţilor în activităţile de cercetare;
- încurajarea cadrelor didactice tinere pentru accesarea burselor de cercetare din
ţară şi străinătate pentru realizarea unor teze de doctorat/postdoctorat sau a unor
cercetări cu parteneri multipli (naţionali şi/sau internaţionali);
- stimularea şi cointeresarea cadrelor didactice cu rezultate notabile în
activitatea de cercetare atât prin recompense sub forma unor premii şi recompense;
- actualizarea cursurilor universitare pentru toate disciplinele Facultăţii;
- încurajarea participării la activităţi de cercetare-predare în alte universităţi;
- motivarea cadrelor didactice cu rezultate ştiinţifice remarcabile să participe la
evaluarea granturilor/proiectelor naţionale şi internaţionale ca experţi;
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- folosirea resurselor financiare obţinute din activitatea de cercetare la dotarea şi
susţinerea activităţii de cercetare;
- crearea bazei de laboratoare a Facultăţii de Poliţie de frontieră, cu realizarea
premiselor pentru buna desfăşurare a activităţilor de cercetare şi implementarea
rezultatelor cercetării;
- susţinerea şi promovarea achiziţionării de echipamente specifice;
- atragerea în activităţile de cercetare a cadrelor didactice de specialitate şi a
celor din domeniile fundamentale (specialişti în domeniul poliţiei de frontieră,
respectiv limbi străine);
- realizarea de programe comune de cercetare cu parteneri adecvaţi în vederea
îndeplinirii obiectivelor circumscrise ariei ştiinţifice abordate;
- stabilirea de parteneriate cu instituţii de cercetare de profil similare din ţară şi
străinătate;
- realizarea unor schimburi de experienţă cu universităţi din alte ţări ale Uniunii
Europene şi nu numai;
încurajarea participării unor cadre didactice la activităţi de predare/cercetare în
alte universităţi pentru o perioada de 6 luni – 1 an;
- încurajarea schimbului de experienţă cu cercetători români şi străini pentru
perioade mai mari de o lună, care să susţină prelegeri din domenii ştiinţifice şi de
cercetare de top în domeniul abordat de facultate;
- antrenarea cadrelor didactice în activităţi de documentare în scopul
îmbunătăţirii activităţii de cercetare;
- antrenarea specialiştilor în domeniu şi a unor universităţi de profil din ţară şi
străinătate în baza parteneriatelor încheiate cu aceştia în vederea iniţierii unor
proiecte europene;
- orientarea cercetării spre proiecte importante din domeniul ordinii şi siguranţei
naţionale, particularizate pe linia activităţii specifice poliţiei de frontieră, precum şi
includerea componentei limbilor străine aplicate în specificul acestor programe de
cercetare;
- participarea în continuare la programe de cercetare finanţate prin Uniunea
Europeană, Fondul Social European, fonduri structurale în vederea depunerii de
proiecte;
- continuarea grantului european „Dezvoltarea capacităţii de reacţie a
structurilor MAI în vederea limitării efectelor actelor teroriste prin utilizarea
CBRN”;
- iniţierea de noi programe de cercetare, precum şi implicarea în programul
universitar de mobilităţi Erasmus+;
- menţinerea unui permanent dialog consultativ cu membrii colectivului
specializat de elaborare a contractelor şi granturilor de cercetare, colectiv care să
acorde asistenţa necesară cadrelor didactice antrenate în astfel de activităţi;
- fructificarea rezultatelor cercetării prin organizarea în continuare a
conferinţelor cu participare internaţională în cadrul Academiei de Poliţiei, precum şi
prin publicarea acestora în volumele conferinţelor ştiinţifice sau în publicaţii cu
recunoaştere academică (acreditare CNCSIS);
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- intensificarea activităţii de publicare în reviste de prestigiu din domeniile
aferente celor două departamente din cadrul facultăţii, precum şi altor domenii
complementare;
- realizarea unor seminarii ştiinţifice / dezbateri / work-shop-uri inter şi multidisciplinare la nivelul departamentelor sau a unor seminarii ştiinţifice tematice la
nivelul facultăţii şi academiei;
- motivarea participării cadrelor didactice tinere, a doctoranzilor la aceste
activităţi;
- accesarea de fonduri necesare dotării laboratoarelor didactice şi de cercetare
din resurse ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General al Poliţiei de
Frontieră;
- atragerea de către academie a sponsorizărilor ce ar putea fi obţinute de la
diverse firme de specialitate din domeniul ordinii şi siguranţei naţionale, ajungânduse astfel la un procent ridicat de finanţare (20-30% din total);
- alocarea de fonduri din bugetul academiei/fonduri extrabugetare pentru
dotarea de înaltă performanţă a laboratoarelor, pentru înfiinţarea unor laboratoare noi
sau pentru realizarea unor centre de expertiză în cadrul facultăţii şi academiei;
- încadrarea în reţelele europene de excelenţă în cercetare care să permită
accesul la finanţările Uniunii Europene;
Facultatea De Jandarmi
- coordonarea flexibilă şi modernă a activităţii de cercetare la nivelul
Facultăţii;
- organizarea şi consolidarea unor nuclee în cadrul Facultăţii cu rol didactic
şi de cercetare în scopul îndeplinirii obiectivelor strategice;
- elaborarea şi actualizarea Planurilor de cercetare în funcţie de necesităţile şi
priorităţile Facultăţii, precum şi în concordanţă cu nevoile de identificare a unor
soluţii pentru situaţiile cu care se confruntă structurile operative în activitatea
curentă;
- utilizarea mai intensă a studenţilor la activităţile de cercetare;
- acreditarea Programului de studii universitare de masterat „Managementul
securităţii interne şi internaţionale” care să dezvolte activitatea ce cercetare ştiinţifică
pe un alt palier la nivelul Facultăţii;
- stimularea şi motivarea personalului pentru implicarea în realizarea unor
acţiuni de performanţă în folosul cercetării ştiinţifice de excelenţă;
- crearea unui mediu atractiv de cercetare pentru tineri, prin stimularea lor
încă din timpul studiilor prin diverse forme de premiere şi recompensare. Atragerea
tinerilor cu potenţial creativ printr-o ofertă de cercetare accesibilă şi cu aplicabilitate
în practica reală;
- ridicarea nivelului de pregătire profesională a personalului şi cadrelor
didactice;
- actualizarea cursurilor universitare pentru toate disciplinele Facultăţii;
- încurajarea cadrelor didactice să publice monografii, tratate, studii de
cercetare;
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- încurajarea cadrelor didactice tinere pentru aplicarea la burse de cercetare
din ţară şi străinătate pentru realizarea unor teze de doctorat sau a unor cercetări cu
parteneri multipli (naţionali şi/sau internaţionali);
- realizarea unor schimburi cu universităţi din ţări avansate; încurajarea şi
chiar obligativitatea participării unor cadre la activităţi de cercetare-predare în alte
universităţi pentru o perioada de 6 luni – 1 an, aşa cum se obişnuieşte în toate
universităţile din vest şi extremul orient;
- încurajarea cadrelor didactice cu rezultate ştiinţifice remarcabile să
participe la evaluarea granturilor/proiectelor naţionale şi internaţionale ca experţi şi
pentru a obţine statutul de conducător de doctorat;
- dezvoltarea poligoanelor care să asigure pregătirea studenţilor dar şi
experimentarea în vederea implementării a unor noi proceduri acţionale;
- dezvoltarea şi dotarea cu tehnică informatică a cabinetului de specialitate;
- susţinerea şi promovarea achiziţionării de echipamente specifice;
- identificarea temelor de cercetare care sunt în concordanţă cu tendinţele
internaţionale, pe bază de studii, schimburi de experienţă şi proiecte comune cu
instituţii, organizaţii, organisme cu renume pe plan internaţional;
- stimularea cooperării internaţionale cu universităţi/academii similare,
institute, organizaţii, centre etc. care să asigure creşterea vizibilităţii rezultatelor
cercetării facultăţii;
- încurajarea cadrelor didactice să întreprindă documentări şi schimburi de
experienţă, în scopul corelării activităţilor didactice cu realităţile muncii operative;
- promovarea de parteneriate cu structurile operative în vederea valorificării
cercetării ştiinţifice a cadrelor didactice şi studenţilor, precum şi a expertizei
specialiştilor acestor structuri;
- promovarea de parteneriate cu autorităţile locale şi regionale pentru
dezvoltarea de proiecte comune adresate mediului academic, economic şi social;
- iniţierea şi susţinerea unor programe performante de cercetare ştiinţifică;
- susţinerea cercetărilor în domeniile identificate ca fiind specifice facultăţii
rezultatele fiind recunoscute la nivel naţional şi internaţional;
-continuarea organizării şi dezvoltarea Simpozionului Ştiinţific „Jandarmeria
Română – tradiţii şi perspective”şi publicarea volumului ale acestei manifestări
indexat în baze de date internaţionale;
- organizarea unor dezbateri/seminarii/work-shop-uri şi conferinţe pe
tematici interdisciplinare şi stabilirea unor domenii inter - şi multidisciplinare cu
contribuţii potenţiale semnificative la creşterea competitivităţii facultăţii pe plan
naţional/internaţional;
- înfiinţarea unei reviste a facultăţii care să promoveze activitatea cadrelor
didactice, a instructorilor de ordine publică şi a studenţilor;
Cercetarea ştiinţifică din APAIC va fi finanţată din:
- fonduri proprii ale APAIC (alocarea unui procent din bugetul instituţiei
activităţii de cercetare ştiinţifică);
- resurse bazate pe granturi obţinute în competiţiile interne şi internaţionale;
- proiecte europene în baza Acordului de Parteneriat cu Comisia Europeană
2014 – 2020;
- sponsorizări din partea unor organizaţii sau instituţii.
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Facultatea de Pompieri
- coordonarea flexibilă şi modernă a activităţii de cercetare la nivelul
Facultăţii;
- organizarea şi consolidarea unor nuclee în cadrul Facultăţii cu rol didactic
şi de cercetare în scopul îndeplinirii obiectivelor strategice;
- elaborarea şi actualizarea Planurilor de cercetare în funcţie de necesităţile şi
priorităţile Facultăţii, precum şi în concordanţă cu nevoile de identificare a unor
soluţii pentru situaţiile cu care se confruntă structurile operative în activitatea
curentă;
- utilizarea mai intensă a studenţilor la activităţile de cercetare;
- acreditarea Programului de studii universitare de masterat „Ingineria
securităţii la incendiu” care să dezvolte activitatea ce cercetare ştiinţifică pe un alt
palier la nivelul Facultăţii;
- stimularea şi motivarea personalului pentru implicarea în realizarea unor
acţiuni de performanţă în folosul cercetării ştiinţifice de excelenţă;
- crearea unui mediu atractiv de cercetare pentru tineri, prin stimularea lor
încă din timpul studiilor prin diverse forme de premiere şi recompensare. Atragerea
tinerilor cu potenţial creativ printr-o ofertă de cercetare accesibilă şi cu aplicabilitate
în practica reală;
- ridicarea nivelului de pregătire profesională a personalului şi cadrelor
didactice;
- actualizarea cursurilor universitare pentru toate disciplinele Facultăţii;
- încurajarea cadrelor didactice să publice monografii, tratate, studii de
cercetare;
- încurajarea cadrelor didactice tinere pentru aplicarea la burse de cercetare
din ţară şi străinătate pentru realizarea unor teze de doctorat sau a unor cercetări cu
parteneri multipli (naţionali şi/sau internaţionali);
- realizarea unor schimburi cu universităţi din ţări avansate; încurajarea şi
chiar obligativitatea participării unor cadre la activităţi de cercetare-predare în alte
universităţi pentru o perioada de 6 luni – 1 an, aşa cum se obişnuieşte în toate
universităţile din vest şi extremul orient;
- încurajarea cadrelor didactice cu rezultate ştiinţifice remarcabile să
participe la evaluarea granturilor/proiectelor naţionale şi internaţionale ca experţi şi
pentru a obţine statutul de conducător de doctorat;
- susţinerea acordării unor numere dedicate Facultăţii de Pompieri din revista
„Pro patria lex”; încurajarea publicării în limba engleză sau bilingv (română-engleză)
a acestor lucrări şi mai ales obţinerea acreditării CNCSIS a acestei publicaţii astfel
încât aceasta să fie recunoscută în mediul universitar românesc dar şi internaţional;
realizarea unei reviste cu apariţie semestrială cu caracter ştiinţific a Facultăţii de
Pompieri;
- crearea bazei de laboratoare a Facultăţii de Pompieri, cu realizarea
premizelor pentru crearea ulterioară a unui parc tehnologic şi de aplicaţii prin
antrenarea participării firmelor de specialitate din domeniul siguranţei naţionale şi a
altor universităţi de profil din ţară şi străinătate;
- dezvoltarea şi dotarea cu tehnică informatică a cabinetului de specialitate;
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- susţinerea şi promovarea achiziţionării de echipamente specifice prin
alocarea unui capitol de buget din bugetul academiei pentru dotarea de înaltă
performanţă a laboratoarelor, înfiinţarea unor laboratoare noi sau pentru realizarea
unor centre de expertiză în domeniul siguranţei naţionale în cadrul facultăţii şi
academiei;
- crearea la nivelul facultăţii a unui centru de excelenţă în domeniul
Managementului situaţiilor de urgenţă în care să fie antrenate cadrele cu cele mai
bune rezultate în activitatea de cercetare-proiectare-management din domeniu atât
din facultate cât şi din IGSU, M.A.I. sau a altor instituţii;
- identificarea temelor de cercetare care sunt în concordanţă cu tendinţele
internaţionale, pe bază de studii, schimburi de experienţă şi proiecte comune cu
instituţii, organizaţii, organisme cu renume pe plan internaţional;
- stimularea cooperării internaţionale cu universităţi/academii similare,
institute, organizaţii, centre etc. care să asigure creşterea vizibilităţii rezultatelor
cercetării facultăţii;
- încurajarea cadrelor didactice să întreprindă documentări şi schimburi de
experienţă, în scopul corelării activităţilor didactice cu realităţile muncii operative;
- promovarea de parteneriate cu structurile operative în vederea valorificării
cercetării ştiinţifice a cadrelor didactice şi studenţilor, precum şi a expertizei
specialiştilor acestor structuri;
- promovarea cercetărilor multidisciplinare şi atragerea în activităţile de
cercetare a cadrelor didactice de specialitate şi a celor din domeniile fundamentale
(de bază a pregătirii inginereşti);
- promovarea de parteneriate cu autorităţile locale şi regionale pentru
dezvoltarea de proiecte comune adresate mediului academic, economic şi social.
- iniţierea şi susţinerea unor programe performante de cercetare ştiinţifică;
- susţinerea cercetărilor în domeniile identificate ca fiind specifice facultăţii
rezultatele fiind recunoscute la nivel naţional şi internaţional;
- continuarea organizării şi dezvoltarea Simpozionului Ştiinţific
„SIGPROT”, cu participare internaţională şi publicarea volumului ale acestei
manifestări indexat în baze de date internaţionale;
- organizarea unor dezbateri/seminarii/work-shop-uri şi conferinţe pe
tematici interdisciplinare şi stabilirea unor domenii inter - şi multidisciplinare cu
contribuţii potenţiale semnificative la creşterea competitivităţii facultăţii pe plan
naţional/internaţional;
- înfiinţarea unei reviste a facultăţii care să promoveze activitatea cadrelor
didactice, a instructorilor de ordine publică şi a studenţilor;
Facultatea de Arhivistică
- elaborarea şi publicarea de cursuri universitare la disciplinele la care sunt
titulare cadrele didactice;
- întocmirea şi publicarea de instrumente de lucru, aplicaţii, crestomaţii şi
ediţii de documente menite să vină în sprijinul studenţilor;
- publicarea de cărţi, monografii, teze de doctorat şi tratate la edituri
recunoscute naţional şi internaţional;
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- publicarea de studii şi articole în reviste de specialitate şi în volumele unor
conferinţe naţionale şi internaţionale;
- participarea în cadrul unor contracte de cercetare, finanţate de autorităţi
naţionale şi internaţionale;
- efectuarea de stagii de cercetare ştiinţifică în ţară şi în străinătate;
- realizarea de schimburi cu universităţi partenere din străinătate şi
participarea cadrelor didactice la activităţi de cercetare sau manifestări ştiinţifice din
străinătate;
- atragerea unor specialişti din străinătate care să susţină prelegeri în
domeniile ştiinţifice şi de cercetare specifice;
- activităţi de documentare în vederea elaborării de lucrări ştiinţifice sau
dezvoltării curriculului prin implementarea unor noi cursuri, potrivit cerinţelor
domeniului de formare profesională.
- realizarea de mobilităţi de cadre didactice şi studenţi de la Facultatea de
Arhivistică şi de la Universitatea „Nicolaus Copernicus” (Torun, Polonia) şi de la
Universitatea „Jan Evangelista Purkyne”, Facultatea de Filozofie, Departamentul de
Istorie si Ştiinţe Auxiliare (Usti nad Labem, Cehia).
Rezultatele cercetării
Rezultatele cercetării la Facultatea de Poliţie:
În anul 2015, cercetarea ştiinţifică s-a desfăşurat în departamentele din cadrul
facultăţii, urmărindu-se, în principal, continuarea publicării de lucrări de
specialitate/de natura juridică, articole şi studii în reviste de specialitate şi articole
ştiinţifice la conferinţe naţionale şi internaţionale, demers pentru care s-au obţinut
aprecieri pozitive la diverse nivele de reprezentare.
Facultatea de Poliţie a organizat în anul 2015, următoarele sesiuni ştiinţifice:
Conferinţa ştiinţifică internaţională ,,Provocări şi strategii în ordinea şi
siguranţa publică”, care a avut loc în mai 2015. Lucrările conferinţei s-au
materializat printr-un volum. Au participat reprezentanţi din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne şi din alte instituţii de învăţământ superior din ţară şi din
străinătate.
Conferinţa ştiinţifică a studenţilor ,,Importanţa învăţământului universitar în
cadrul societăţii bazate pe cunoaştere”, ediţia a IV-a, care a avut loc în aprilie 2015,
şi la care s-au prezentat 80 de lucrări. Lucrările Conferinţei s-au materializat într-un
CD.
Numeroase cadre didactice (profesori, conferenţiari) au participat în comisii
de promovare pe posturi didactice a personalului din cadrul instituţiei noastre sau din
cadrul altor universităţi de prestigiu din ţară. De asemenea o parte dintre cadrele
didactice ale facultăţii noastre au făcut parte din comisii de specialitate, având
calitatea de referent pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat atât în cadrul
specializării ,,Ordine şi siguranţă publică”, cât şi a specialităţii ,,Drept”.
Activitatea de cercetare ştiinţifică s-a realizat şi prin obţinerea de burse în
urma unor concursuri desfăşurate la universităţi de prestigiu din ţară. Anumite cadre
didactice din facultate au obţinut burse doctorale sau postdoctorale după cum
urmează:
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1. Axa prioritară 1: „Educaţia si formarea profesională în sprijinul creşterii
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoastere”
Titlul proiectului: „Securitate prin cunoaştere” – Reţea integrată/educaţională de
formare, consiliere şi orientare a doctoranzilor pentru o carieră în cercetare în
domeniile securitate, apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – SECNETEDU
Domeniul major de intervenţie 1.5: „Programe doctorale si postdoctorale în
sprijinul cercetării”
ID proiect: POSDRU/187/1.5/S/155385
Beneficiar: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
Partener: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
Bursă de studii doctorale:
 Drd. Nechita Dănuţ
2. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial
pentru
Dezvoltarea
Resurselor
Umane
2007
–
2013
Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii
economice
şi
dezvoltării
societăţii
bazate
pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5: „Programe doctorale şi postdoctorale în
sprijinul
cercetării”
Titlul proiectului: „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării
doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile „Ştiinţe militare”, „Securitate şi
informaţii” şi „Ordine publică şi siguranţă naţională” – Program de formare
continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”
Partener: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
ID proiect: POSDRU/159/1.5/S/138822
Burse de studii postdoctorale:
 Lect. univ. dr. Panfil Georgică
 Lect. univ. dr. Secăreanu Marian
 Lect. univ. dr. Marcoci Mihail
 Lect. univ. dr. Moldovan Viorica
 Lect. univ. dr. Drăghici Victor
 Lect. univ. dr. Mihai Cosmin
 Lect. univ. dr. Ştefan Cristian
Prin preocuparea personalului didactic, studenţii au fost prezenţi şi la alte
manifestări ştiinţifice organizate de universităţi din ţară (Universitatea Naţională de
Apărare, Academia Naţională de Informaţii, Universitatea din Bucureşti,
Universitatea din Craiova, Universitatea din Iaşi).
Cadrele didactice au fost preocupate permanent de cunoaşterea modificărilor
legislative în domeniu, acestea participat la cursuri de specializare.
Ca urmare a activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurate pentru
autoperfecţionarea şi îmbunătăţirea procesului educaţional, cadrele didactice au
publicat monografii, cursuri universitare, studii de practică judiciară, caiete de
seminare şi alte lucrări de specialitate la edituri cu prestigiu, recunoscute la nivel
naţional, multe dintre acestea fiind apreciate de specialiştii din mediul universitar.

\\192.168.1.117\documente lucru\adrese\2016\septembrie\09\Raport stare academie 2015.doc
PA\PA\126\3 ex.

27

În cadrul Facultăţi de Poliţie au fost coordonate şi editate 5 reviste, indexate
în baze de date internaţionale, care au fost puse la dispoziţia structurilor operative, a
studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor:
ProPatria Lex;
Studii de securitate publică;
Revista de investigare a criminalităţii;
Journal of Criminal Investigation ;
Revista Forum Criminalistic.
Tabel centralizator cu rezultatele cercetării la Facultatea de Poliţie
TOTAL
Cursuri, cărti, monografii, etc.
17
Articole publicate în reviste indexate BDI
41
Participări la conferinţe naţionale sau internaţionale, simpozioane etc. 39
Proiecte/Granturi de cercetare câştigate
0
Participări la Proiecte /Granturi de cercetare
8
Rezultatele cercetării la Facultatea de Stiinţe juridice si administrative:
În cadrul departamentelor Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative,
cercetarea ştiinţifică a urmărit în principal publicarea de lucrări de natură juridică,
articole şi studii în reviste de specialitate şi articole ştiinţifice la conferinţe naţionale
şi internaţionale. Situaţia sintetică a activităţii de cercetare este prezentată în cele ce
urmează:
a)Cursuri, cărti, monografii etc.
- Bogdan Ţonea, Andreea Cîrciumaru, Regionalizarea administrativteritorială în statele Uniunii Europene, Editura Sitech, Craiova, 2015, ISBN 978606-11-4525-6;
- Anca-Lelia Lorincz, Drept procesual penal (conform noului Cod de
procedură penală), vol.I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015, ISBN 978-606673-558-2;
- Laura Macarovschi, Dreptul familiei. Curs universitar, Editura Sitech,
Craiova, 2015;
- Valeria Gheorghiu, Ştefania Dumitrache, Drept civil. Persoana fizică.
Persoana juridică, Curs destinat studenţilor de la învăţământ fără frecvenţă sau
învăţământ la distanţă, , Editura Sitech, Craiova, 2015, ISBN 978-606-11-4524-9.
- Ştefan Mihăilă, Drept comercial român, Editura Sitech, Craiova, 2015,
ISBN 978-606-11-5091-5;
- Verginel Lozneanu, Ioan Leş, Călina Jugastru, Sebastian Spinei, Eugen
Hrubă, Adrian Circa, Tratat de drept procesual civil, vol. II, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2015;
- Cosmin Cernat, Dreptul muncii-curs universitar, ediţia a V-a, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2015;
- Ionuț Andrei Barbu, Alexandru Florin Măgureanu, Dreptul penal al
afacerilor, editura SITECH, Craiova, 2015, ISBN: 978-606-11-5153-0.
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- Aurel Neagu, coautor, Manual de bune practici C.B.R.N.-E. Prevenirea şi
limitarea efectelor actelor teroriste cu utilizarea de explozivi, Editura Dobrogea
Constanţa, 2015, ISBN 978-606-565-094-7;
- Aurel Neagu, coautor, Ghid de bune practici identificate în prevenirea şi
limitarea efectelor atacurilor cu substanţe chimice, biologice, radiologice şi
nucleare, Bucureşti, 2015, ISBN 978-973-0-18483-9;
b)Articole publicate în reviste indexate BDI
- Bogdan Ţonea, Bogdan Hobu, Efficiency of cofinancing forensic units
from Romania – a case study, în revista Forum Criminalistic, nr. 1/2015, p.79-85
ISSN 1844-2641/ Indexări: EBSCO, PROQUEST;
- Bogdan Ţonea, Police – part of democratic state power, în revista Studii
de securitate publică, nr. 1/2015, p.155-163, ISSN 2284-8592/ Indexări: EBSCO,
PROQUEST, CEEOL, HeinOnline;
- Bogdan Ţonea, Problema minorităţilor în Europa unită, în revista
HumanRights in Law Enforcement-Journal, nr. 2/2015, p.7-16, ISSN 2285 – 5076 /
Indexări: SSRN, CiteFactor;
- Bogdan Ţonea, Principii de legiferare utilizate de către Parlamentul
Britanic, în revista HumanRights in Law Enforcement-Journal, nr. 1/2015, p.13-20,
ISSN 2285 – 5076 / Indexări: SSRN, CiteFactor;
- Anca-Lelia Lorincz, Câteva consideraţii privind reglementarea urmăririi
penale în noul Cod de procedură penală, în Pro Patria Lex nr.1(26)/2015, revistă
indexată în EBSCO, Google Scholar, ProQuest, ISSN 1584-3556;
- Anca-Lelia Lorincz, Asigurarea unei practici judiciare unitare prin
dispoziţiile actualului Cod de procedură penală (Ensuring a uniform judicial
practice by the provisions of the current criminal procedure code), în revista Journal
of Law and Administrative Sciences, Special Issue 2015, revistă indexată în SSRN şi
Hein Online, ISSN 2392-8298, ISSN-L 2392-8298;
- Anca-Lelia Lorincz, Suspendarea procesului penal în reglementarea
actualului Cod de procedură penală (The suspension of the penal process in the
present penal procedure Code), în „Debates on Globalization. Approaching National
Identity trough Intercultural Dialogue”, volumul Conferinţei ştiinţifice internaţionale
„Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity – GIDNI” 2, organizată
de Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 28 mai 2015, Editura Arhipelag XXI
Press, Târgu-Mureş, ISBN 987-606-93692-5-8;
- Anca-Lelia Lorincz, Instituţia strămutării în materie penală – ca „derogare
de la competenţa teritorială a instanţelor”, în volumul conferinţei ştiinţifice
internaţionale „Provocări şi strategii în ordinea şi siguranţa publică – ed. a II-a”
organizată de Academia de Poliţie, Bucureşti, 28- 29 mai 2015, Editura
Universitară, Bucureşti, ISBN 978-606-28-0299-5;
- Anca-Lelia Lorincz, Economia de mijloace de exprimare şi accesibilitatea
– ca principii de tehnică legislativă în materie penală, în volumul sesiunii ştiinţifice
„Simplificarea – imperativ al modernizării şi ameliorării calităţii dreptului”
organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al
Academiei Române, Bucureşti, 17 aprilie 2015, ISBN CD: 978-606-673-605-3;
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- Anca-Lelia Lorincz, Câteva consideraţii privind aplicabilitatea unor
dispoziţii ale actualului Cod de procedură penală în activitatea Jandarmeriei
Române, în volumul simpozionului ştiinţific „Jandarmeria Română – tradiţii şi
perspective” organizat de Academia de Poliţie, Bucureşti, 1 aprilie 2015, Editura
Sitech, Craiova, ISBN 978-606-11-4606-2;
- Ionuţ Andrei Barbu, Mihaela Rotaru, Protecţia penală a embrionilor din
perspectiva evoluţiei biomedicinei, în revista DREPTUL, nr.7/2015, Categoria B+,
ISSN: 1018-0435, pp. 188-199, Indexări internaţionale: SSRN, EBSCO, ProQuest.
- Oana-Mihaela Vişan, Iulian Voicu, Libertatea de exprimare în viziunea
Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, în HUMAN RIGHTS IN LAW
ENFORCEMENT, 2015, volume VI, ISSN 2285 – 5076;
- Viorel Velişcu, Aplicarea convenţiilor de la Geneva în cazul închisorilor de
la Guantanamo şi Abu Ghraib, în revista Human rights and law enforcement,
nr.1/2015, (ISS N 2285 – 5076);
- Bogdan Ţonea, Police – part of democratic state power, în revista Studii de
securitate publică, nr. 1/2015, p.155-163, ISSN 2284-8592/ Indexări: EBSCO,
PROQUEST, CEEOL, HeinOnline;
- Bogdan Ţonea, Problema minorităţilor în Europa unită, în revista
HumanRights in Law Enforcement-Journal, nr. 2/2015, p.7-16, ISSN 2285 – 5076 /
Indexări: SSRN, CiteFactor;
- Bogdan Ţonea, Principii de legiferare utilizate de către Parlamentul
Britanic, în revista HumanRights in Law Enforcement-Journal, nr. 1/2015, p.13-20,
ISSN 2285 – 5076 / Indexări: SSRN, CiteFactor;
- Gabriel Moinescu, Historical evolution of regulation exceptions to the
judges administrative control – part one (1864-1948), în Studii de securitate publică.
Vol. 4, nr. 4(16)/2015, ISSN 2284-8592, indexată în: CEEOL, IndexCopernicus –
International, EBSCO, ProQuest, HeinOnline, JournalSeek, Google Scholar;
- Gabriel Moinescu, Etică şi deontologie în exercitarea funcţiei publice, în
Revista de investigare a criminalităţii, ISSN 1844-7945, Anul VIII, 2015, indexată
în: EBSCO, Google Scholar, SSRN;
- Gabriel Moinescu, Historical evolution of regulation exceptions to the
judges administrative control – part two (1948-1990),în Revista de investigare a
criminalităţii, ISSN 1844-7945, anul VIII, 2015, indexată în: EBSCO, Google
Scholar, SSRN;
- Loredana Pirvu, Populaţia în dreptul internaţional, în Human Rights in
Law Enforcement, nr. 1/2015, în cadrul proiectului 2011- 2013 -,,Centrul pentru
Promovarea Drepturilor Omului în Instituţiile de Ordine şi Siguranţă Publică”, codul
SMIS 23120- nr. contractului de finanţare 264/ 11.04.2011. Beneficiar: Academia de
Poliţie ,, Alexandru Ioan Cuza”, 2015, ISSN 2285-5076;
- Loredana Pirvu, Procedurile de azil în conformitate cu dreptul Uniunii
Europene si dispoziţiile Curţii Europene a Drepturilor Omului, în revista Human
Rights in Law Enforcement, nr. 2/ 2015, în cadrul proiectului 2011- 2013 -,,Centrul
pentru Promovarea Drepturilor Omului în Instituţiile de Ordine şi Siguranţă
Publică”, codul SMIS 23120- nr. contractului de finanţare 264/ 11.04.2011.
Beneficiar: Academia de Poliţie ,, Alexandru Ioan Cuza”, 2015, ISSN 2285-5076;
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- Loredana Pirvu, Schimbările climatice: de la Rio de Janeiro la Paris, în Pro
Patria Lex, nr. 2/2015, ISSN 1584-3556;
- Verginel Lozneanu, Procedura divorţului, în Analele Universităţii Lucian
Blaga, Acta Universitaris, Vol.I, 2015.
- Mara Ioan, Laurenţiu Dragu, Inexistenţa condiţiei privind pregătirea
psihopedagogică pentru încadrarea în funcţiile didactice din învăţământul superior,
în Revista română de dreptul muncii nr. 1/2015, ISSN 1582-7534;
- Mara Ioan, Normarea activităţilor didactice şi funcţiile specifice didactice
din cadrul instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine
publică şi de securitate naţională, în Pro Patria Lex nr.1/2015, ISSN 1584-3556;
- Mara Ioan, Successive Transmissions relating to Movable Tangible
Property and Acquisition of Property under art. 937 para. (1) Civil Code, Danubius.
Juridica nr.3/2015, pp.24-30, ISSN 1844-8062;
- Valeria Gheorghiu, Autoritatea părintească între doctrină şi jurisprudenţă,
în Pro Patria Lex, nr. 2 (27)/2015, ISSN 1584 – 3556;
- Valeria Gheorghiu, Societatea simplă – formă societară de drept comun, în
Pro Patria Lex, nr. 1 (26)/2015, ISSN 1584 - 3556.
- Laura Maierean, Ajutorul de stat nou, sisteme de ajutor de stat şi
cooperarea europeană în domeniu, în Pro Patria Lex, nr.1 (26)/2015, , volumul XIV
indexată EBSCO, ISSN 1584-3556, pp.106-112;
- Laurenţiu Dragu, Imputarea liberalităţilor neraportabile realizate în
favoarea unui moştenitor rezervatar (I), în Pro Patria Lex 2/2015;
- Laurenţiu Dragu, Regimul juridic al contractului de transport fluvial în
dreptul comparat, în Pro Patria Lex 2/2015;
- Ion Iorga, Legea aplicabilă contractului de transport internaţional pe
Dunăre, în Pro Patria Lex nr.1/2015;
- Ion Iorga, Imputarea liberalităţilor neraportabile realizate în favoarea unui
moştenitor rezervatar (I), în Pro Patria Lex nr.2/2015;
- Ion Iorga, Regimul juridic al contractului de transport fluvial în dreptul
comparat, în Pro Patria Lex nr.2/2015;
- Ion Iorga, The Legal Regime and the Foundation of the Danubian
International Carrier's Liability, în Journal of Danubian Studies and Research
nr.1/2015;
- Ion Iorga, The Analysis of the Causes of Exemption from Liability of the
Danube Carrier, in the International Regime, în Acta Universitatis Danubius.
Juridica nr. 2/2015;
- Cătălin Daniel Vasile, Camelia Chereji Cosma, Încetarea de drept a
raporturilor de serviciu ale poliţiştilor, în Pro Patria Lex nr.1/2015, ISSN 15843556;
- Ştefania Dumitrache, Reguli speciale privind soluţionarea conflictelor de
muncă în primă instanţă în Pro Patria Lex, nr. 1 (26)/2015, ISSN 1584 - 3556.
- Aurel Neagu, coautor, Particularităţi privind adunările publice. Utilizarea
supravegherii video ca metodă de management a mulţimilor, în Studii de Securitate
Publică, vol.4, nr.4(16)/2015;
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- Aurel Neagu, The stages of implementing an environment management
system in an organization, în Romanian Statistical Review - Supplement, nr.10/2015,
ISSN 2359-8792;
c)Participări la conferinţe naţionale sau internaţionale, simpozioane, etc.
- Georgeta-Ştefania Ungureanu, Cauza versus efect din perspectiva acutizarii
crizei politice din Ucraina, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Provocări şi
Strategii în Ordinea şi Siguranţa Publică”, ediţia a II-a, organizată de Academia de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” , 28-29 mai 2015, Bucureşti, Editura Universitară,
ISBN: 978-606-28-0244-5;
- Georgeta-Ştefania Ungureanu, Miza acutizarii crizei politice din orientul
mijlociu, Sesiunea de comunicari stiintifice a doctoranzilor, iunie 2015- vol sesiunii;
- Georgeta-Ştefania Ungureanu, Tehnica de criminal profiling în prevenirea
actelor de crimă organizată, Conferinţa Internaţională de criminalistică şi
criminologie Academia Română / Sept 2015;
- Ionuţ Andrei Barbu, Discuţii cu privire la condiţiile de ordin obiectiv şi
subiectiv în situaţia coautoratului, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Provocări şi
Strategii în Ordinea şi Siguranţa Publică”, ediţia a II-a, organizată de Academia de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” , 28-29 mai 2015, Bucureşti, Editura Universitară,
ISBN: 978-606-28-0244-5 .
- Gianina-Anemona Radu, Principiul nediscriminării în raport cu actorii
principali ai unui proces penal, Conferinţa Internaţională a Nediscriminării şi
Egalităţii de Şanse, ediţia a IX-a, NEDES 2015, Editura Pro Universitaria, Bucureşti,
2015;
- Gianina-Anemona Radu, Consideraţii critice asupra instituţiei excluderii
probelor în procesul penal, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Provocări şi
strategii în ordinea şi siguranţa publică”, ediţia a II-a, 28-29 mai 2015 vol. I, Editura
Universitară, Bucureşti, 2015;
- Gianina-Anemona Radu, Discussion about execution of preventive
measures in Romanian Criminal Procedure Code, The International Conference
Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, 2nd Edition, Tg. Mureş
28-29 May 2015, “Petru Maior” University; apărut în volumul Globalisation and
Intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives, Editura Arhipelag XXI Press,
Târgu-Mureş, 2015;
- Gianina-Anemona
Radu, Plea bargaining agreement in Rmanian
Legislature, The 7th Edition of International Scientific Conference „Exploration,
Education and Progress in the Third Millenium”, Galaţi, 8 mai 2015, “Dunărea de
Jos” University, Galaţi;
- Adrian-Cătălin Ţigănoaia, The indefeasibility condition of some crimes
in romanian criminal law, în volumul
Conferinţei ştiinţifice internaţionale
Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, denumit Globalization
and intercultural dialogue : multidisciplinary perspectives Section: Law, anul 2015,
ISBN 978-606-93691-3-5;
- Adrian-Cătălin Ţigănoaia, Incriminarea omorului calificat în noul
Cod penal – Analiza elementelor circumstanţiale de agravare, în vol.I al
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Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Provocări şi strategii în ordinea şi siguranţa
publică”, editia a II-a, anul 2015, ISBN 978-606-28-0229-5 ; ISBN GENERAL978-606-28-0244-8;
- Gina Negruţ, Preliminary chamber – is it an unconstitutional chamber?,
Conferinţa internaţională de drept, studii europene şi relaţii internaţionale, ediţia a
III-a ,,Dreptul între modernizare şi tradiţie. Implicaţii asupra organizării juridice,
politice, administrative şi de ordine publică”, Universitatea Titu Maiorescu,
Bucureşti, 21-23 aprilie 2015.
- Gina Negruţ, Alexandru Boroi, Mediation in medical malpractice –
Realities and prospects, (Prof.univ.dr., Negruţ Gina), vol. X, format electronic,
Conferinţa internaţională ,,Legal Sciences in the New Millennium”, Universitatea
Danubius Galaţi, 17-18 mai 2015;
- Gina Negruţ, Some considerations on opportunity an agreement admitting
guilt phase criminal, Conferinţa internaţională ,,Globalization, intercultural dialogue
and national identity”, Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş, 28-29 mai 2015;
- Gina Negruţ, Răspunderea medicului în cazurile de malpraxis. Perspective
legislative, Conferinţa ştiinţifică internaţională,,Provocări şi strategii în ordinea şi
siguranţa publică”, Academia de Poliţie ,,Al. I. Cuza”, Bucureşti, 28-29 mai 2015,
vol. I, ISBN 978-606-28-0244-8;
- Gina Negruţ, Unele consideraţii privind măsura de siguranţă a interzicerii
accesului la competiţiile sportive, simpozionul ştiinţific ,,Jandarmeria română –
tradiţii şi perspective”, ediţia a V-a, Academia de Poliţie ,,Al. I. Cuza”, Bucureşti, 01
aprilie 2015;
- Gina Negruţ, Collection of data generated or processed by providers of
electronic communications public networks or providers of publicly available
electronic communications services in the perspective of law no. 135/2010 on the
criminal procedure code, Conferinţa ,,Educaţie şi creativitate pentru o societate
bazată pe cunoaştere”, Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti, 19-21 noiembrie
2015, CD, ISBN 978-3-9503145, ISSN 2248-0064;
- Gina Negruţ, Iulia Nistor, Prohibition of the foreigner right to be on the
romanian territory from the perspective of the provisions of the criminal code,
Conferinţa ,,Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere”,
Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti, 19-21 noiembrie 2015, CD, ISBN 978-39503145, ISSN 2248-0064;
- Gina Negruţ,, Some considerations in the light house arrest law no.
135/2010 on criminal procedure code, Conferinţa ,,Literature, discourse and
multicultural dialogue” - ediţia a treia (LDMD 3), Institutul de Studii
Multiculturale Alpha, Universitatea ,,Petru Maior” din Târgu Mureş, Institutul de
cercetări socio-umane ,,Gheorghe Şincai” al Academiei Române, 3-4
decembrie 2015, Târgu Mureş;
- Mihaela Vişan, Iulian Voicu, Rolul naţiunilor unite în conjunctura
internaţională actuală, Conferinţa ştiinţifică internaţională „Provocari şi strategii în
ordinea şi siguranţa publica”,Academia de politie „Al. I. Cuza”, 28-29 mai 2015;
- Veronica Stoica, Imputarea liberalităţilor raportabile realizate în favoarea
unui moştenitor rezervatar, Conferinţa ştiinţifică internaţională „Provocări şi
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strategii în ordinea şi siguranţa publică”, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan
Cuza”, Bucureşti, 28-29 mai 2015;
- Veronica Stoica, Some reflections on matrimonial convention, în Revue
Europeene du Droit Social, 2015;
- Ştefan Mihăilă, Politica Uniunii Europene în domeniul combaterii abuzului
de poziţie dominanţă, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Provocări şi strategii în
ordinea şi siguranţa publică”, 28-29 mai 2015, ediţia a II-a, vol.II, ISBN 978-606-280244-8, 978-606-28-0229-5, Bucureşti, 2015;
- Barbu Vlad, Verginel Lozneanu, Inconsecvenţa legiuitorului în folosirea
sintagmelor „eroare materială” şi „greşeală materială”,în Studii de securitate
publică, vol. IV, Conferinţa ştiinţifică a Şcolilor Doctorale, Cercetări Doctorale în
Domeniul Ordine Publică, Siguranţă Naţională şi Drept, vol. II, Editura Sitech, 2015;
- Barbu Vlad, Verginel Lozneanu, Reflecţii parţial critice cu privire la
folosirea sintagmelor „eroare materială” şi „greşeală materială” în legislaţia
procesual civilă”, Conferinţa Internaţională „Instituţii ale Procesului civil şi ale
executării silire”, Ed.Universul Juridic, 2015;
- Mara Ioan, Consideraţii parţial critice privind normele care reglementează
răspunderea disciplinară a poliţiştilor, Conferinţa ştiinţifică internaţională
„Provocări şi strategii în ordinea şi siguranţa publică”, Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti, 28-29 mai 2015, Editura Universitară, ISBN 978606-28-0244-8;
- Mara Ioan, Răspunderea disciplinară a poliţiştilor, Conferinţa naţională de
dreptul muncii „Actualităţi şi perspective în legislaţia muncii”, Facultatea de Drept
din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 30 octombrie 2015;
- Laura Maierean, Nulitatea relativă a căsătoriei, Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională „Provocări şi strategii în ordinea şi siguranţa publică”, ediţia a II –a,
28-29 mai 2015, vol.1, Bucureşti, ed. Universitară, p.338-334;
- Laurenţiu Dragu, Imputarea liberalităţilor raportabile realizate în favoarea
unui moştenitor rezervatar, Conferinţa ştiinţifică internaţională „Provocări şi
strategii în ordinea şi siguranţa publică”, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan
Cuza”, Bucureşti, 28-29 mai 2015;
- Iorga Ion, Transbordarea mărfii în transportul pe căi de apă interioare în
lumina Convenţiei de la Budapesta (CMNI), Conferinţa ştiinţifică internaţională
„Provocări şi strategii în ordinea şi siguranţa publică”, Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti, 28-29 mai 2015;
- Cătălin Daniel Vasile, Dorel Cosmin Marinescu, Consideraţii privind
contractul de salarizare în interiorul profesiei de avocat, Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională „Provocări şi strategii în ordine şi siguranţa publică”, Editura
Universitară, Bucureşti, 28-29 mai 2015, vol.I, ISBN (general) 978-606-28-0244-8,
ISBN 978-606-28-0229-5;
- Cosmin Cernat, Dreptul la apărare al suspectului şi inculpatului ca formă
specifică a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, revista www.hrle-jurnale.eu, nr.
special 2016;
- Cosmin Cernat, Protecţia juridică la nivelul UE a drepturilor salariaţilor
afectaţi de concedierile colective, revista www.hrle-jurnale.eu, nr.2/2015;
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- Ştefania Dumitrache, Implicaţiile juridice ale utilizării serviciilor de cloud computing în relaţiile de muncă / Legal implications of using cloud-computing
services in labor relations, International Workshop NATIONAL STRATEGIES
OBSERVER NOS 2015, Institute for World Economy, Duplex: Oxford - Bucureşti,
9– 10 septembrie 2015, Secţiunea Serviciile de cloud-computing şi riscurile aferente
acestora. Dimensiunile juridice în utilizarea şi dezvoltarea acestui tip de servicii
(Bucureşti);
- Aurel Neagu, coautor, Ensuring citizens protection through terrorist
attacks prevention by using CBRN substances pe site-ul symposiaatshrivenham.com,
articol prezentat în cadrul „XVIIIth International CBRN Symposium” organizat de
Universitatea Cranfield – Academia de Apărare a Regatului Unit, SwindonShrivenham, Anglia, 2015;
d)Proiecte/Participări la Proiecte /Granturi de cercetare
- Aurel Neagu, membru în echipa de implementare, având calitatea de Expert
în cadrul proiectului ”Servicii interactive cu operare în timp real pentru asigurarea
siguranţei publice în zone urbane aglomerate - INTEREVISS”, finanţat prin
contractul nr. 296/2014 încheiat între Unitatea Executivă pentru Finanţarea
Învăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) şi
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca în cadrul PN II - Planul Naţional de
Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013, programul Parteneriate în domenii
prioritare. Proiectul se implementează în perioada 2014-2016 sub coordonarea
Universităţii Tehnice din Cluj Napoca.
- Aurel Neagu, membru în echipa de implementare, având calitatea de Expert
în cadrul proiectului “Developing effective response of the public order and safety
structures in CBRN terorist acts”, finanţat Comisia Europeană, Cod de identificare
30-CE-0610131/00-89, Contract de finanţare HOME/2012/ISEC/AG/4000004426.
Proiectul a fost implementat în perioada 2014-2016 de către Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”.
- Aurel Neagu, membru în echipa de implementare, având calitatea de Expert
educaţional, în cadrul proiectului Reţea transnaţională de management integrat al
cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile „Ştiinţe militare”,
„Securitate şi informaţii” şi „Ordine publică şi siguranţă naţională” - Program de
formare continuă a cercetătorilor de elită – “SmartSPODAS” - Contract de finanţare
POSDRU/159/1.5/S/138822. Proiectul a fost implementat în perioada 2014-2015 sub
coordonarea Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.
Rezultatele cercetării la Facultatea de Poliţie de Frontieră:
În anul 2015, cercetarea ştiinţifică s-a desfăşurat în departamentele din cadrul
facultăţii, urmărindu-se, în principal, participarea la proiecte sub egida Frontex şi
continuarea publicării de lucrări de specialitate/de natura juridică, articole şi studii în
reviste de specialitate şi articole ştiinţifice la conferinţe naţionale şi internaţionale,
demers pentru care s-au obţinut aprecieri pozitive la diverse nivele de reprezentare.
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Cadrele didactice ale Facultăţii Poliţie de Frontieră au participat şi organizat în
anul 2015 numeroase sesiuni ştiinţifice cu participare naţională şi internaţională,
astfel:
Departamentul Poliţie de Frontieră, Imigrări, Paşapoarte şi Pregătire
Schengen:
1.
Conf. univ. dr. Costel Dumitrescu
- Workshop în cadrul Proiectului co-finanţat de UE: „Dezvoltarea capacităţii de
reacţie a structurilor de ordine şi siguranţă publică în cazul actelor teroriste prin
utilizarea CBRN”, Hotel Marshal, Bucureşti (02.09.2015);
- Alternative ale managementului carierei personalului didactic din instituţiile
de învăţământ poliţienesc european – conferinţă desfăşurată la Şcoala de agenţi de
Poliţie de Frontieră Oradea (20-24.10.2015);
- Conferinţa de diseminare a rezultatelor Proiectului co-finanţat de UE:
„Dezvoltarea capacităţii de reacţie a structurilor de ordine şi siguranţă publică în
cazul actelor teroriste prin utilizarea CBRN”, la Academia de Poliţie „A.I.Cuza”,
Bucureşti (15.11.2015).
2. Conf. univ. dr. Vasile Sergiu
- Workshop în cadrul Proiectului co-finanţat de UE: „Dezvoltarea capacităţii de
reacţie a structurilor de ordine şi siguranţă publică în cazul actelor teroriste prin
utilizarea CBRN”, Hotel Marshal, Bucureşti (02.09.2015);
- Conferinţa de diseminare a rezultatelor Proiectului co-finanţat de UE:
„Dezvoltarea capacităţii de reacţie a structurilor de ordine şi siguranţă publică în
cazul actelor teroriste prin utilizarea CBRN”, la Academia de Poliţie „A.I.Cuza”,
Bucureşti (15.11.2015);
- Întâlnirea de dezvoltare a modulelor din cadrul proiectului Curriculum comun
de nivel mediu şi avansat pentru poliţiştii de frontieră (Common Curricula for BG
Mid level and High level Education - CCMH), parte componentă a Programului
Comun de Studii (Joint Degree Study Programme – JDSP), activitate organizată de
către Academia parteneră din Spania – Salamanca / Frontex Partnership Academy,
Madrid (02-06.02.2015);
- Workshop cu tema „Probleme contemporane privind securizarea frontierelor,
migraţia şi azilul”, activitate organizată de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan
Cuza”, în calitate de partener 1 al proiectului Reţea transnaţională de management
integrat al cercetării doctorale şi post doctorale inteligente în domeniile „Ştiinţe
militare”, „Securitate şi informaţii” şi „Ordine publică şi siguranţă naţională” –
Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”
(10.02.2015);
- Întâlnirea din cadrul Proiectului European de cooperare cu statele din est în
domeniul luptei împotriva migraţiei ilegale – Planul de acţiune Praga - „Eastern
Partnership cooperation in the fight against irregular migration – Supporting the
implementation of the Prague Process Action Plan” (EaP – SIPPAP), activitate aflată
sub egida Centrului Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor privind Migraţia
(ICMPD) şi organizată de către Academia Ministerului Afacerilor Interne din Tbilisi
– Georgia (23–25.03.2015);
- Întâlnirea de dezvoltare a modulelor din cadrul proiectului Curriculum comun
de nivel mediu şi avansat pentru poliţiştii de frontieră (Common Curricula for BG
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Mid level and High level Education - CCMH), parte componentă a Programului
Comun de Studii (Joint Degree Study Programme – JDSP), unde Agenţia Frontex
dezvoltă un program de Masterat European privind Managementul Strategic al
Frontierelor, activitate organizată de către Academia parteneră din Lituania – Vilnius
(02-06.03.2015);
- International Scientific Conference Strategies XXI - Strategic Changes in
Security and International Relations, Universitatea Naţională de Apărare „CAROL
I”, Bucureşti (02 aprilie 2015);
- Workshop „Cooperarea în materie de aplicare a legii în UE”. La eveniment a
participat Directorul Europol, domnul Rob Wainwright. Dezbaterea a făcut parte din
seria de evenimente lunare "AICI EUROPA", initiată de Reprezentanta Comisiei
Europene cu scopul de a stimula dezbaterea cu privire la prioritatile Uniunii
Europene, în strânsa legatura cu agenda publica nationala din România (24 aprilie
2015);
- Întâlnire de lucru aflată sub egida ICMPD (International Centre for Migration
Policy Development, Austria - Viena): Programul Experimental de Învăţare
Avansată a Managementului Integrat al Frontierelor (Programul IBM) din cadrul
proiectului finanţat de CE „Cooperarea Parteneriatului estic în lupta împotriva
migraţiei ilegale - Susţinerea implementării Planului de Acţiune al Procesului de la
Praga” (EAP-SIPPAP), 19-23 mai 2015;
- Ziua europeană a poliţiştilor de frontieră (ED4BG - 21.05.2015), activitate
organizată de către Agenţia Frontex la Varşovia – POLONIA (21-22.05.2015);
- Conferinţa ştiinţifică a şcolilor doctorale Cercetări Doctorale în Domeniul
Justiţie şi Afaceri Interne Editia III-a, activitate organizată de către Academia de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” (12 iunie 2015);
- Deschiderea oficială a programului de Masterat European privind
Managementul Strategic al Frontierelor, activitate organizată de către Agenţia
Frontex la Varşovia – Polonia (07-08.09.2015);
- Modulul 5 – Inovaţie şi tehnologie în asigurarea securităţii frontierelor –
programul de Masterat European privind Managementul Strategic al Frontierelor,
activitate găzduită de Academia de Securitate din Estonia, Tallinn - Estonia, sub
coordonarea UNED - Spania, pentru asigurarea calităţii / în calitate de profesor
asociat (07-11.12. 2015).
3. Conf. univ. dr. Gabriel Pereş
- Conferinţa Anuală a Inspectoratului General pentru Imigrări, activitate
desfăşurată în cadrul Academiei de Poliţie “Al. I. Cuza” (03 aprilie 2015);
- Cursul de vară pentru poliţiştii de frontieră europeni – Croaţia (organizat de
UNHCR România şi Ungaria) în perioada 25-28.05.2015;
- Workshop în cadrul Proiectului co-finanţat de UE: „Dezvoltarea capacităţii de
reacţie a structurilor de ordine şi siguranţă publică în cazul actelor teroriste prin
utilizarea CBRN”, Hotel Marshall, Bucureşti (02.09.2015);
- Conferinţa de diseminare a rezultatelor Proiectului co-finanţat de UE:
„Dezvoltarea capacităţii de reacţie a structurilor de ordine şi siguranţă publică în
cazul actelor teroriste prin utilizarea CBRN”, la Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”,
Bucureşti (15.11.2015);
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- Common Core Curriculum – Teacher Mobility Exercise (coordonator
naţional/asistent de proiect) sub egida Frontex în perioada 14.09-04.10.2015;
- Corelarea serviciilor educaţionale asigurate de către instituţiile de
învăţământ
poliţienesc
European
cu
cerinţele
profesionale
ale
beneficiarului/structurilor operative (simpozion internaţional – Oradea, Şcoala de
agenţi de Poliţie de Frontieră (05-09.10.2015);
- Manager activităţi Frontex găzduite:10-14.03 Sectoral Qualifications
Framework for Border Guarding – Translators’ Workshop2013/TRU/03-56 (2014), 8
participanţi, Academia de Poliţie “Al.I.C.”, Bucureşti, ROMANIA; 12.03 ED4BG on
the road – Risk Analisys in Border Management (Livestream seminar) 50
participanţi, Academia de Poliţie “Al.I.C.”, Bucureşti, ROMANIA; 15-26.09.2015,
CCC-Teachers Mobility, 2 participanţi,Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza” ,
Bucureşti, ROMÂNIA.
4. Lect. univ. dr. Robert Ungureanu
- Workshop în cadrul Proiectului co-finanţat de UE: „Dezvoltarea capacităţii de
reacţie a structurilor de ordine şi siguranţă publică în cazul actelor teroriste prin
utilizarea CBRN”, Hotel Marshall, Bucureşti (02.09.2015);
- Conferinţa de diseminare a rezultatelor Proiectului co-finanţat de UE:
„Dezvoltarea capacităţii de reacţie a structurilor de ordine şi siguranţă publică în
cazul actelor teroriste prin utilizarea CBRN”, la Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”,
Bucureşti (15.11.2015);
Departamentul Limbi Străine:
1. Conf.univ.dr. Chervase Carmen
- Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională „Provocări şi strategii în
ordinea şi siguranţa publică”, organizată de Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”,
Bucureşti, 28-29 mai 2015
- Sesiunea ştiinţifică a studenţilor intitulată „Importanţa învăţământului
universitar în cadrul societăţii bazate pe cunoaştere”, organizată de Academia de
Poliţie „Al. I. Cuza”, Bucureşti, 30 aprilie 2015
- Workshop în cadrul proiectului ”Reţea transnaţională de management
integrat al cercetării doctorale şi post doctorale inteligente în domeniile „Ştiinţe
militare”, „Securitate şi informaţii” şi „Ordine publică şi siguranţă naţională” –
Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”,
2febr.2015
- Workshop în cadrul Proiectului co-finanţat de UE: „Dezvoltarea capacităţii de
reacţie a structurilor de ordine şi siguranţă publică în cazul actelor teroriste prin
utilizarea CBRN”, Hotel Marshal, Bucureşti, 2 sept.2015
- Conferinţă internaţională cu tema “Contentious and Contemporary Issues in
the Study of Terrorism”, Birmingham City University, Anglia, 10-11 sept.2015
- Conferinţa de diseminare a rezultatelor Proiectului co-finanţat de UE:
„Dezvoltarea capacităţii de reacţie a structurilor de ordine şi siguranţă publică în
cazul actelor teroriste prin utilizarea CBRN”, Academia de Poliţie “A.I.Cuza”,
Bucureşti 15 nov.2015
- Conferinţa de închidere a Proiectului co-finanţat de UE: „Dezvoltarea
capacităţii de reacţie a structurilor de ordine şi siguranţă publică în cazul actelor
teroriste prin utilizarea CBRN”,16, 17 dec.2015
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2. Conf.univ.dr. Dănălache Iuliana

- Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională „Provocări şi strategii în
ordinea şi siguranţa publică”, organizată de Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”,
Bucureşti, 28-29 mai 2015
- Sesiunea ştiinţifică a studenţilor intitulată „Importanţa învăţământului
universitar în cadrul societăţii bazate pe cunoaştere”, organizată de Academia de
Poliţie „Al. I. Cuza”, Bucureşti, 30 aprilie 2015
3. Conf. univ. dr. Chersan Ileana
- Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională „Provocări şi strategii în
ordinea şi siguranţa publică”, organizată de Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”,
Bucureşti, 28-29 mai 2015
- Sesiunea ştiinţifică a studenţilor intitulată „Importanţa învăţământului
universitar în cadrul societăţii bazate pe cunoaştere”, organizată de Academia de
Poliţie „Al. I. Cuza”, Bucureşti, 30 aprilie 2015
4. Conf. univ. dr. Pielmuş Cristina
- Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională „Provocări şi strategii în
ordinea şi siguranţa publică”, organizată de Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”,
Bucureşti, 28-29 mai 2015
- Sesiunea ştiinţifică a studenţilor intitulată „Importanţa învăţământului
universitar în cadrul societăţii bazate pe cunoaştere”, organizată de Academia de
Poliţie „Al. I. Cuza”, Bucureşti, 30 aprilie 2015
5. Lect. univ. dr. Şerbănoiu Gabriela
- Sesiune ştiinţifică cu participare internaţională „SIGPROT” Managementul
situaţiilor de urgenţă, 28-29.05.2015
- Sesiune ştiinţifică a studenţilor Facultăţii de Pompieri „SIGPROT”
Managementul situaţiilor de urgenţă, 30.05.2015
- Participare Conferinţă internaţională (Interdisciplinaritate), Larnaca, Cipru, 26 nov. 2015
6. Lect. univ. dr. Niţu Amalia
- Conferinţa internaţională, Provocări şi strategii în ordinea şi siguranţa publică,
mai 2015, Academia de Poliţie
- expert naţional în echipa de dezvoltarea a proiectului Platformă E-learning
pentru Codul Frontierelor Schengen (2013/TRU 18), sub coordonarea Unităţii de
Pregătire a Agenţiei Frontex, manager de proiect Lars Kovalik
- expert în proiectul Curricula comună de pregătire – Evaluarea programului de
interoperabilitate, sub coordonarea Unităţii de Pregătire a Agenţiei Frontex, manager
de proiect Gheorghe Vârban
- formator în proiectul Proiectare curriculară în conformitate cu principiile de la
Bologna şi Copenhaga şi Cadrul calificărilor sectoriale pentru poliţiştii de frontieră,
sub coordonarea Unităţii de Pregătire a Agenţiei Frontex, manager de proiect
Alessandro Santagati
- membru în proiectul Masterat European în Managementul Strategic la
Frontieră, sub coordonarea Unităţii de Pregătire a Agenţiei Frontex, manager de
proiect Anemona Pereş
7. Lect. univ. dr. Ghiţescu Georgiana
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- Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională „Provocări şi strategii în
ordinea şi siguranţa publică”, organizată de Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”,
Bucureşti, 28-29 mai 2015
- Sesiune ştiinţifică cu participare internaţională „SIGPROT” Managementul
situaţiilor de urgenţă, 28-29.05.2015
8. Asist. univ. dr. Călugăriţă Andreea
- Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională „Provocări şi strategii în
ordinea şi siguranţa publică”, organizată de Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”,
Bucureşti, 28-29 mai 2015
- Misiune IPA – Seminar pe probleme de crimă organizată, Renania de NordWestfalia, Germania, 14-18 sept. 2015
- Simpozion internaţional "Istorie şi patrimoniu cultural", prima ediţie 24
septembrie 2015, Bucureşti
- Seminar on-line 46/2015 cu tema „Practică integrată a abilităţilor lingvistice
şi a conceptelor poliţieneşti privind domeniul Schengen” sub egida CEPOL, 4 dec.
2015
- Seminar on-line 54/2015 cu tema „Victim Protection in Practice” sub egida
CEPOL, 8 dec.2015
9. Asist. univ. dr. Stancu Ligia
- Sesiunea ştiinţifică cu participare internaţională „Provocări şi strategii în
ordinea şi siguranţa publică”, organizată de Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”,
Bucureşti, 28-29 mai 2015
- Sesiunea ştiinţifică a studenţilor intitulată „Importanţa învăţământului
universitar în cadrul societăţii bazate pe cunoaştere”, organizată de Academia de
Poliţie „Al. I. Cuza”, Bucureşti, 30 aprilie 2015
- Programul de specializare Formator/Expert accesare fonduri structurale şi de
coeziune europene/Evaluator proiecte, 2015, Bucureşti
- Lucrare practică cu studenţii anului II, Imigrări şi Paşapoarte în Punctul de
trecere Frontieră portuară Constanţa şi Agigea, 26 nov. 2015
Cadrele didactice au participat în comisii de promovare pe posturi didactice a
personalului din cadrul instituţiei noastre sau din cadrul altor structuri din M.A.I. (ex.
Centrul Multifuncţional de Pregătire în Domeniul Schengen de la Buzău unde a
participat conf. univ. dr. Gabriel Pereş. Academia Naţională de Informaţii – conf.
univ. Carmen Chervase). De asemenea o parte dintre cadrele didactice ale facultăţii
noastre au făcut parte din comisii de specialitate, având calitatea de referent pentru
susţinerea publică a tezelor de doctorat în cadrul specializării ,,Ordine şi siguranţă
publică” (ex. Conf. univ. dr. Costel Dumitrescu).
Activitatea de cercetare ştiinţifică s-a realizat şi prin obţinerea de burse în
urma unor concursuri desfăşurate la universităţi de prestigiu din ţară. Astfel au fost
obţinute burse postdoctorale (ex. conf. univ. dr. Sergiu Vasile în cadrul proiectului
Smart - Spodas, beneficiar U.N.A.P. şi partener Academia de Poliţie ,,Alexandru
Ioan Cuza”).
Prin preocuparea personalului didactic studenţii au fost prezenţi şi la alte
manifestări ştiinţifice organizate de universităţi din ţară (Universitatea Naţională de
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Apărare, Academia Naţională de Informaţii, Universitatea din Bucureşti,
Universitatea din Târgu Mureş).
Ca urmare a activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurate pentru
autoperfecţionarea şi îmbunătăţirea procesului educaţional, cadrele didactice au
publicat monografii, cursuri universitare, studii de practică judiciară, caiete de
seminare şi alte lucrări de specialitate la edituri cu prestigiu, recunoscute la nivel
naţional, multe dintre acestea fiind apreciate de specialiştii din mediul universitar.
Tabel centralizator cu rezultatele cercetării la Facultatea de Poliţie de Frontieră
DEPARTAMENTUL POLIŢIE
DE FRONTIERĂ, IMIGRĂRI, DEPARTAMENTUL
TOTAL
PAŞAPOARTE ŞI PREGĂTIRE DE LIMBI STRĂINE
SCHENGEN

Cursuri, cărti, monografii, etc.
Articole publicate în reviste indexate
BDI
Participări la conferinţe naţionale
sau internaţionale, simpozioane, etc.
Proiecte/Granturi de cercetare
câştigate
Participări la Proiecte /Granturi de
cercetare

8

7

15

11

14

25

23

33

56

1

-

1

4

1

5

Rezultatele cercetării la Facultatea de Pompieri:
Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională a cadrelor,
ajunsă la cea de a XVII-a ediţie, “SIGPROT 2015 – Managementul situaţiilor de
urgenţă” a avut loc în luna mai 2015 şi s-a bucurat de prezenţa unor cercetători de
valoare în domeniu, din Bulgaria.
Conferinţa s-a publicat sub titlul: „Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice
cu participare internaţională „SIGPROT 2015”, Ediţia a XVII-a, mai 2015”, Editura
MATRIXROM – Editură recunoscută de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Superior, Bucureşti, 2015, ISSN 1844-7805.
Manifestări ştiinţifice studenţeşti organizate:
Conferinţa „SIGPROT” a studenţilor din Facultatea de Pompieri;
Relaţiile cu mediul internaţional vor fi în continuare active, în sensul
participării Facultăţii de Pompieri la realizarea unor programe comune de învăţământ
şi cercetare cu universităţi din străinătate. De asemenea, Facultatea de Pompieri este
încadrată în Spaţiul European al Învăţământului Superior fiind membră cu drepturi
depline şi asigură secretariatul permanent al EFSCA (European Fire Service
Colleges' Association). În luna mai 2015 a avut loc Conferinţa de comunicări
ştiinţifice a studenţilor din Facultatea de Pompieri SIGPROT 2015, ediţia a XII-a,
publicată la Editura MATRIXROM – Editură recunoscută de Agenţia Română de
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, Bucureşti, 2015, ISSN 2285-7672.
Finanţarea cercetării ştiinţifice (proiecte de grant, proiecte internaţionale)
Finanţarea activităţii de cercetare ştiinţifică este realizată în special prin
contracte şi granturi cu finanţare naţională şi internaţională, precum şi prin surse
proprii (venituri provenite din alocaţii de la bugetul de stat, taxe şcolare).
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Facultatea de Pompieri participă activ la programe de cooperare internaţională şi
de mobilităţi prin dezvoltarea unor relaţii de cooperare cu universităţi, centre de
formare profesională şi organizaţii din Polonia, Grecia, Franţa, Olanda. Cooperarea a
avut drept scop dezvoltarea cercetării, promovarea mobilităţii inter-universitare, o mai
bună cunoaştere a realităţilor europene prin organizare de conferinţe, dezbateri,
seminarii cu participare internaţională.
O altă componentă a activităţii Facultăţii de Pompieri o constituie participarea la
programul de schimburi academice „Erasmus+”. Este, astfel, oferită studenţilor
posibilitatea de a urma cursuri la una din instituţiile europene de învăţământ superior
cu care cu care Academia de Poliţie are semnate parteneriate de colaborare.
Situaţia cadrelor didactice la forma de învăţământ doctorat
Din cele 13 cadre didactice ale Facultăţii de Pompieri deţin titlul de doctor un
număr de 11 cadre.
Situaţia sintetică a activităţii de publicaţii şi de cercetare în anul 2015 este
prezentată în continuare, urmând indicatorii de evaluare a criteriilor de performanţă
adoptaţi de Academia de Poliţie „A. I. Cuza”:
A. Cursuri, monografii
1. F. Neacşa, E. Darie, M. Şerban, G. Popescu, I.A. Mocioi, Sesiunea de
comunicări ştiinţifice cu participare internaţională a Facultăţii de Pompieri, ediţia a
XVII-a, “SIGPROT 2015” – Managementul situaţiilor de urgenţă, 28-29 mai 2015,
în cadrul Conferinţei internaţionale ”Provocări şi strategii în ordinea şi siguranţa
publică” publicată la Editura Universitară Bucureşti,2015, ISBN 978-606-28-0245-5.
2. F. Neacşa, E. Darie, M. Şerban, G. Popescu, I.A. Mocioi, „Lucrările
Conferinţei ştiinţifice internaţionale din Facultatea de Pompieri „SIGPROT 2015”,
Ediţia a XII-a, 30 aprilie 2015”, Editura MATRIXROM – Editură recunoscută de
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, Bucureşti, 2015,
ISSN 1844-7805;
3. G. Popescu, Influenţa aditivilor asupra curgerii apei prin conducte şi
accesorii utilizate la stingerea incendiilor, Editura Ministerului Afacerilor Interne,
Seria Universitaria, Bucureşti 2015, ISBN 978-973-745-157-6;
4. A. Trofin, Accesorii, echipamente şi utilaje utilizate la intervenţii în
situaţii de urgenţă, suport electronic, 250 pagini.
5. A. Trofin, Echipamente moderne utilizate în situaţii de urgenţă, suport
electronic, 300 pagini.
6. A. Trofin, Tehnici de descarcerare şi prim ajutor calificat, suport
electronic, 300 pagini.
B. Articole şi studii publicate în reviste de specialitate
1. Neacşa F., M.Şerban, Enciu V., Anghel I., Trofin A., Bălănescu L.,
Mocioi A., Codescu S., Measures to Improve the Level of Environmental Pollution
in Cites Tunnels, Ştiinţă şi inginerie, Vol. 28, 2015, pp. 81-86, ISSN 2067-7138,
http://stiintasiinginerie.ro/wp-content/uploads/2015/07/28-11.pdf
(GOOGLE
SCHOLAR).
2. Dragoş-Iulian Pavel, Alexandru Chisacof, Experimental aspects in twophase jet in interaction with the flame, Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi,
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Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi, Tomul LXI (LXV), Fasc. 2,
Secţia Construcţii de maşini, 2015;
3. G. Popescu, E. Darie, Apărarea împotriva incendiilor. Concept.
Elemente de conformitate. Partea a II-a, Buletinul Pompierilor, anul XIII, nr.
1/2015, pag. 6-10, Editura Ministerului Afacerilor Interne, Bucureşti 2015, ISSN
1222-1325, cod CNCSIS 270;
4. D. Colezea, C. Bălan, Energia termică a pământului, Buletinul
Pompierilor, anul XIII, nr. 1/2015, pag. 11-16, Editura Ministerului Afacerilor
Interne, Bucureşti 2015, ISSN 1222-1325, cod CNCSIS 270;
5. D. Miluţ, I.A. Mocioi, M. Şerban, Securitatea la incendiu a tunelurilor
rutiere din Europa, Buletinul Pompierilor, anul XIII, nr. 1/2015, p. 17-24, Editura
Ministerului Afacerilor Interne, Bucureşti 2015, ISSN 1222-1325, cod CNCSIS 270;
6. M.G. Pierşinaru, M. Şerban, Performanţe specifice ale clădirilor cu
aglomerări de persoane, Buletinul Pompierilor, anul XIII, nr. 1/2015, p. 25-32,
Editura Ministerului Afacerilor Interne, Bucureşti 2015, ISSN 1222-1325, cod
CNCSIS 270;
7. D. Lazăr, M. Şerban, Instalaţie de stingere cu dioxid de carbon utilizată
la o zonă de uleiere, Buletinul Pompierilor, anul XIII, nr. 1/2015, p. 37-42, Editura
Ministerului Afacerilor Interne, Bucureşti 2015, ISSN 1222-1325, cod CNCSIS 270;
8. M. Călinescu, M. Şerban, Elemente de protecţie pasivă şi activă a
fabricilor de anvelope, Buletinul Pompierilor, anul XIII, nr. 1/2015, p. 43-51,
Editura Ministerului Afacerilor Interne, Bucureşti 2015, ISSN 1222-1325, cod
CNCSIS 270.
9. B. Smolinschi, I.A. Mocioi, M. Şerban, Instalaţii de stingere a
incendiilor cu ceaţă de apă pentru fabricile de prelucrare a lemnului, Buletinul
Pompierilor, anul XIII, nr. 1/2015, p. 52-56, Editura Ministerului Afacerilor Interne,
Bucureşti 2015, ISSN 1222-1325, cod CNCSIS 270;
10. A. Focşa, D.I. Pavel, Proiectarea şi realizarea unei şarpante din lemn,
Buletinul Pompierilor, anul XIII, nr. 1/2015, p. 57-66, Editura Ministerului
Afacerilor Interne, Bucureşti 2015, ISSN 1222-1325, cod CNCSIS 270;
11. D. Colniceanu, M. Şerban, Instalaţii de stingere a incendiilor cu
sprinklere cu preacţionare, Buletinul Pompierilor, anul XIII, nr. 1/2015, p. 67-76,
Editura Ministerului Afacerilor Interne, Bucureşti 2015, ISSN 1222-1325, cod
CNCSIS 270;
12. A. Iacob, M. Şerban, Instalaţii fixe de stingere a incendiilor cu spumă la
parcurile de rezervoare cu capac fix de lichide combustibile, Buletinul Pompierilor,
anul XIII, nr. 1/2015, p. 77-82, Editura Ministerului Afacerilor Interne, Bucureşti
2015, ISSN 1222-1325, cod CNCSIS 270.
13. M. Şerban, I.A. Mocioi, Sisteme de detecţie şi semnalizare a incendiilor
de la bordul aeronavelor de transport persoane, Buletinul Pompierilor, anul XIII,
nr. 1/2015, p. 86-93, Editura Ministerului Afacerilor Interne, Bucureşti 2015, ISSN
1222-1325, cod CNCSIS 270;
14. D.V. Constantin, E. Darie, Modelarea convecţiei termice la curgerea
peste o placă plană, Buletinul Pompierilor, anul XIII, nr. 1/2015, p. 172-177,
Editura Ministerului Afacerilor Interne, Bucureşti 2015, ISSN 1222-1325, cod
CNCSIS 270;
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15. L. Dumitru, M. Şerban, L.V. Bălănescu, Utilizarea simulării numerice
ca metodă pentru alegerea sistemelor de stins incendii, Buletinul Pompierilor, anul
XIII, nr. 1/2015, p. 178-185, Editura Ministerului Afacerilor Interne, Bucureşti 2015,
ISSN 1222-1325, cod CNCSIS 270;
16. S. Bila, A. Oprea, C. Stan, G. Popescu, E. Darie, Aplicaţii ale unor
probleme de extrem în teoria riscurilor. Partea a II-a, Buletinul Pompierilor, anul
XIII, nr. 1/2015, p. 219-225, Editura Ministerului Afacerilor Interne, Bucureşti 2015,
ISSN 1222-1325, cod CNCSIS 270;
17. L.C. Mircea, S. Bila, T. Maxim, G. Popescu, E. Darie, Evaluarea unor
limite pentru care se utilizează cos (π/5) şi sin (π/5); Aplicaţii conexe. (partea I),
Buletinul Pompierilor, anul XIII, nr. 1/2015, p. 226-232, Editura Ministerului
Afacerilor Interne, Bucureşti 2015, ISSN 1222-1325, cod CNCSIS 270;
18. L.C. Mircea, S. Bila, T. Maxim, G. Popescu, E. Darie, Evaluarea unor
limite pentru care se utilizează cos (π/5) şi sin (π/5); Aplicaţii conexe. (partea a IIa), Buletinul Pompierilor, anul XIII, nr. 1/2015, p. 233-237, Editura Ministerului
Afacerilor Interne, Bucureşti 2015, ISSN 1222-1325, cod CNCSIS 270;
C. Lucrări prezentate la simpozioane, sesiuni ştiinţifice(autorul, titlul
articolului, titlul sesiunii, revista, editura, anul 2015)
1. Florin Neacşa, Manuel Şerban, Valentin Enciu, Ion Anghel, Aurel
Trofin, Liviu Bălănescu, Alin Mocioi, Silviu Codescu, Măsuri de îmbunătăţire a
nivelului poluării mediului în tunelurile din oraşe, a XV-a Conferinţă internaţională
– multidisciplinară,
„Profesorul Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii
româneşti” – Sebeş 2015;
2. G. Popescu, E. Darie, Apărarea împotriva incendiilor. Conceptul de
instruire. Elemente generale şi specifice (Partea I), Conferinţa cu participare
internaţională ”Instalaţii pentru construcţii şi confort ambiental”, aprilie 2015, ediţia
a XXIV-a, Timişoara, Editura Politehnica Timişoara 2015, ISBN 1842-9491;
3. G. Popescu, Apărarea împotriva incendiilor. Conceptul de instruire.
Elemente generale şi specifice (Partea a II-a), Conferinţa cu participare
internaţională ”Instalaţii pentru construcţii şi confort ambiental”, aprilie 2015, ediţia
a XXIV-a, Timişoara, Editura Politehnica Timişoara 2015, ISBN 1842-9491;
4. G. Popescu, E. Darie, Evaluarea pierderilor de sarcină liniare pentru
furtunuri semirigide destinate stingerii incendiilor. Elemente generale, Conferinţa cu
participare internaţională ”Instalaţii pentru construcţii şi confort ambiental”, aprilie
2015, ediţia a XXIV-a, Timişoara, Editura Politehnica Timişoara 2015, ISBN 18429491;
A XII-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor din Facultatea
de Pompieri, SIGPROT 2015, Bucureşti, România, 30 Aprilie 2015:
Secţiunea 1 – Securitatea la incendiu a construcţiilor, instalaţiilor şi
utilizatorilor
1. St. Sg. Burlacu Dan, St. Sg. Manole Gabriel, Coordonator ştiinţific:
Lector univ.dr.ing. Mr. Anghel Ion, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”,
Facultatea de Pompieri – Utilizarea fenomenului arderii generalizate în investigarea
incendiilor.
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2. St. Cap. Tuleş Denis-Andrei, Coordonatori ştiinţifici: Lector univ.dr.ing.
Lt.col. TRACHE Ştefan, Instructor militar Cpt. Ing. Iordache Ionuţ, Academia de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Pompieri – Evaluarea riscului de
incendiu la o secţie de producţie.
3. St. Sg. Amariei Vlad, Coordonator ştiinţific: Conf.univ.dr.ing. Col.
Şerban Manuel, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Pompieri
– Particularităţi ale stingerii incendiilor izbucnite la centre comerciale de mari
dimensiuni.
4. St.
Sg.
Ciochină-Ionescu
Florin,
Coordonator
ştiinţific:
Conf.univ.dr.ing. Col. Şerban Manuel, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”,
Facultatea de Pompieri – Dispozitive şi sisteme de evacuare a fumului şi a gazelor
fierbinţi din construcţii în caz de incendiu.
5. St.
Sg.
Florescu
Marian-Bogdan,
Coordonator
ştiinţific:
Conf.univ.dr.ing. Col. Şerban Manuel, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”,
Facultatea de Pompieri – Securitatea la incendiu a staţiilor de producere a
biogazului.
6. St. Sg. Pop Ruben, Coordonator ştiinţific: Conf.univ.dr.ing. Col. Şerban
Manuel, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Pompieri –
Noutăţi în domeniul sistemelor de detecţie.
7. St. Sg. Burada Denis, Coordonator ştiinţific: Conf.univ.dr.ing. Col.
Şerban Manuel, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Pompieri
– Sisteme de stingere cu INERGEN (IG 541).
8. St. Sg. Spafiu Mădălin, Coordonator ştiinţific: Conf.univ.dr.ing. Col.
Şerban Manuel, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Pompieri
– Elemente de noutate aduse de normativul de securitate la incendiu P 118/3.
9. St. Cap. Găzdac Florin-Gabriel, St. Cap. Budeanu Nicolae-Alexandru,
St. Cap. Bărăian Andrei, Coordonator ştiinţific: Conf.univ.dr.ing. Col. Darie
Emanuel, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Pompieri –
Aplicaţie informatică privind ghidul pompierului.
10.
St. Cap. Crangaci Ilie, Student
Sg. Frăsineanu Cristian,
Coordonator ştiinţific: Lector univ.dr.ing. Col. Popescu Garibald, Academia de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Pompieri – Tehnologie specifică şi
conexă apărării împotriva incendiilor.
11.
St. Sg. Nicolicioiu Andrei, Student Cap. Mican Horia,
Coordonator ştiinţific: Lector univ.dr.ing. Col. Popescu Garibald, Academia de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Pompieri – Exploatarea instalaţiilor
cu funcţii de prevenire şi stingere a incendiilor. Terminologie specifică şi conexă.
Aplicaţii. Partea I.
12.
St. Sg. Nicolicioiu Andrei, Coordonatori ştiinţifici: Lector
univ.dr.ing. Col. Popescu Garibald, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”,
Facultatea de Pompieri, Lector univ.dr. Cms. şef de poliţie Şerbănoiu Gabriela,
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Poliţie – Exploatarea
instalaţiilor cu funcţii de prevenire şi stingere a incendiilor. Terminologie specifică
şi conexă. Aplicaţii. Partea a II-a.
13.
St. Sg. Grigoroiu Ionuţ, St. Sg. Crăciun Alexandru, Coordonator
ştiinţific: Lector univ.dr.ing. Mr. Pavel Dragoş-Iulian, Academia de Poliţie
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„Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Pompieri – Rezistenţa la incendii a
construcţiilor înalte şi foarte înalte.
14.
St. Sg. Puşneac Vadim, Coordonator ştiinţific: Instructor militar
drd.ing. Col. Mocioi Ionel-Alin, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”,
Facultatea de Pompieri – Sisteme de stingere şi protecţie a incendiilor la aeronave.
15.
St. Sg. Jidovu Ionuţ-Adrian, Coordonator ştiinţific: Instructor
militar drd.ing. Col. Mocioi Ionel-Alin, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”,
Facultatea de Pompieri – Evaluarea riscului de incendiu in industria aluminiului.
16.
St. Frt. Cămârzan Ionuţ, St. Frt. Lefter Ovidiu, St. Frt. Colţa Emil,
Coordonatori ştiinţifici: Conf.univ.dr.ing. Lt.col. Neacşa Florin, Lector univ.dr.ing.
Lt.col. Trofin Aurel, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de
Pompieri – Simulator mobil de incendiu.
17.
St. Sg. Pop Mihai-Marius, Coordonator ştiinţific: Lector
univ.dr.ing. Col. Bălan Corina, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”,
Facultatea de Pompieri – Protecţia activă la incendiu a unui laborator de
informatică.
Secţiunea 2 – Protecţie civilă şi protecţia mediului
1. St. Sg. Caragea Florin-Cornel, Coordonator ştiinţific: Conf.univ.dr.ing.
Col. Şerban Manuel, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de
Pompieri – Performanţe specifice ale clădirilor înalte şi foarte înalte şi evacuarea
utilizatorilor.
2. St. Sg. Gucianu Alexandru, Coordonatori ştiinţifici: Lector univ.dr.ing.
Col. Popescu Garibald, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de
Pompieri, Conf.univ.dr.ing. Darie Eleonora, Universitatea Tehnică de Construcţii
Bucureşti, Facultatea de Ingineria Instalaţiilor, – Protecţia oamenilor şi
construcţiilor la descărcări electrice atmosferice.
3. St. Sg. Rendeş Vicenţiu-Cătălin, Coordonator ştiinţific: Lector
univ.dr.ing. Mr. Anghel Ion, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea
de Pompieri – Competenţele profesionale ale managerilor din structurile de
intervenţie la situaţii de urgenţă din Australia.
4. St. Sg. Gui Mihai-Felix, Coordonator ştiinţific: Lector univ.dr.ing.
Lt.col. Trofin Aurel, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de
Pompieri – Reguli de conduită a echipajului de descarcerare la accidente rutiere.
5. St. Frt. Cucută Robert-George, St. Frt. Prigoreanu Gabriel, St. Frt.
Puicar Bogdan-Daniel, St. Frt. Zamfira Răzvan, Coordonator ştiinţific: Lector
univ.dr.ing. Lt.col. Trofin Aurel, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”,
Facultatea de Pompieri – Intervenţia rapidă în descarcerare şi în acordarea primului
ajutor.
6. St. Sg. Milcă Nicolae-Mirel, Coordonator ştiinţific: Conf.univ.dr.ing.
Col. Şerban Manuel, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de
Pompieri – Protecţia pasivă a depozitelor frigorifice.
7. St. Sg. Dinu Adrian-George, Coordonator ştiinţific: Conf.univ.dr.ing.
Col. Şerban Manuel, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de
Pompieri – Asigurarea securităţii utilizatorilor la complexele hoteliere.
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8. St. Sg. Ciovică Alin-Nicolae, Coordonator ştiinţific: Conf.univ.dr.ing.
Col. Şerban Manuel, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de
Pompieri – Aplicarea directivei SEVESO III în România.
9. St. Sg. Ţiplea Andrei-Vasilică, Coordonator ştiinţific: Instructor militar
drd.ing. Col. Ionel-Alin Mocioi, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”,
Facultatea de Pompieri – Riscuri pentru profesioniştii pentru situaţii de urgenţă pe
timpul intervenţiilor de răspuns.
10.
St. Sg. Taban Răzvan, Coordonator ştiinţific: Instructor militar
drd.ing. Col. Ionel-Alin Mocioi, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”,
Facultatea de Pompieri – Mijloace de protecţie individuală şi colectivă în cazul
dezastrelor.
Secţiunea 3 – Inginerie civilă şi instalaţii
1. St. Cap. Oprea Andrei, Coordonatori ştiinţifici: Lector univ.dr.ing. Col.
Popescu Garibald, Conf.univ.dr.ing. Col. Darie Emanuel, Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Pompieri – Vortexurile şi realitatea obiectivă
curentă. Aplicaţii. Partea I.
2. St. Sg. Ciucă Vasile-Dorinel, Coordonator ştiinţific: Conf.univ.dr.ing.
Col. Darie Emanuel, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de
Pompieri – Prototip recuperator de căldură pe circuitul gazelor de ardere în
instalaţii de încălzire.
3. St.
Cap.
Mircea
Lucian-Cristian,
Coordonator
ştiinţific:
Conf.univ.dr.ing. Col. Darie Emanuel, Lector univ.dr.ing. Col. Popescu Garibald,
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Pompieri – Arderea
hidrocarburilor. Aplicaţie C++.
4. St. Sg. Diţu Bogdan-Valentin, Coordonator ştiinţific: Conf.univ.dr.ing.
Col. Darie Emanuel, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de
Pompieri – Modelarea proceselor într-un schimbător de căldură tubular concentric.
5. St. Cap. Mircea Lucian-Cristian,
Coordonatori ştiinţifici:
Conf.univ.dr.ing. Col. Darie Emanuel, Lector univ.dr.ing. Col. Popescu Garibald
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Pompieri – Calcul
simplificat al stratului de fum. Aplicaţie C++.
6. St. Cap. Lefter Robert-Gelu, St. Cap. Stan Claudiu-Gabriel,
Coordonatori ştiinţifici: Conf.univ.dr.ing. Col. Darie Emanuel, Lector univ.dr.ing.
Col. Popescu Garibald, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de
Pompieri – Comportarea suspensiei spate la autospeciala APCAA ROMAN R 12215
DFA.
7. St. Frt. Pop Andrei-Ciprian, St. Frt. Axinte Florin-Manuel, Coordonatori
ştiinţifici: Lector univ.dr.ing. Col. Popescu Garibald, Conf.univ.dr.ing. Col. Darie
Emanuel, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Pompieri –
Aplicaţii ale unor probleme de extrem în teoria riscurilor. Partea I.
8. St. Frt. Axinte Florin-Manuel, St. Frt. Pop Andrei-Ciprian, Coordonator
ştiinţific: Conf.univ.dr.ing. Col. Darie Emanuel, Lector univ.dr.ing. Col. Popescu
Garibald, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Pompieri –
Aplicaţii ale unor probleme de extrem în teoria riscurilor. Partea a II-a.
9. St. Cap. Mircea Lucian-Cristian, Coordonatori ştiinţifici: Lector
univ.dr.ing. Lt.col. Trache Ştefan, Instructor militar Cpt. Ing. Iordache Ionuţ,
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Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Pompieri – Comportarea
materialelor de construcţii la temperaturi ridicate.
10.
St. Sg. Sebe Cătălin, Coordonator ştiinţific: Lector univ.dr.ing.
Mr. Pavel Dragoş-Iulian, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de
Pompieri – Proiectarea şi realizarea construcţiilor modulare.
11.
St. Sg. Gionea George, Coordonator ştiinţific: Lector univ.dr.ing.
Mr. Pavel Dragoş-Iulian, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de
Pompieri – Realizarea unei case unifamiliale pe structură metalică.
12.
St. Cap. Bila Samuel, Coordonator ştiinţific: Conf.univ.dr.ing.
Col. Darie Emanuel, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de
Pompieri – Modele teoretice de ardere.
13.
St. Cap. Oprea Andrei, Coordonatori ştiinţifici: Lector univ.dr.ing.
Col. Popescu Garibald, Conf.univ.dr.ing. Col. Darie Emanuel, Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Pompieri – Vortexurile şi realitatea obiectivă
curentă. Aplicaţii.
14.
St. Sg. Nedelcu Valentin, Coordonator ştiinţific: Conf.univ.dr.ing.
Col. Darie Emanuel, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de
Pompieri – Investigaţia descărcărilor electrostatice asupra corpului uman.
A XVII-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională a
Facultăţii de Pompieri, SIGPROT 2015, Bucureşti, România, 28 – 29 mai
2015:
1.
D.I. Pavel, E. Darie, D. Solomon – Folosirea ceţii de apă la
stingerea incendiilor. rezultate experimentale obţinute (concentraţia masică de
picături din amestecul bifazic – partea a III - a).
2.
L.V. Bălănescu, I. Anghel, M. Şerban, I. Zgavarogea, C.R.
Mocanu – Evaluarea riscurilor de explozie ce se pot produce în instalaţii de
tratare şi valorificare a deşeurilor.
3.
G. Popescu, E. Darie – Evaluarea pierderilor de sarcină liniare
pentru furtunuri semirigide destinate stingerii incendiilor.
4.
F. Neacşa, C. Pavel – The importance of public relations in crisis
management.
Lucrările au fost publicate în volumul Conferinţei internaţionale
”Provocări şi strategii în ordinea şi siguranţa publică”, 28 – 29 mai 2015, la Editura
Universitară Bucureşti, 2015, ISBN 978-606-28-0245-5.
D. Granturi în curs de realizare, propuse, programe naţionale şi
internaţionale de cercetare aflate în competiţie:
1. Proiect de cercetare ”Tăbăcărie verde – Modalităţi de valorificare
energetică a deşeurilor biodegradabile (TanGreen)”, nr. contract 73/2014,
UEFISCDI: PT 732/10.09.2014, cofinanţat din Planul Naţional de Cercetare,
Dezvoltare şi Inovare 2007-2013, PNII Program Parteneriate, Subprogram ”Proiecte
colaborative de Cercetare Aplicativă” – Competiţie 2013, Domeniul 3: Mediu,
Direcţia de cercetare 3.2: Sisteme de gestionare şi valorificare a deşeurilor, analiza
ciclului de viaţă al produselor şi ecoeficienţă, Tematica de cercetare 3.2.1.
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Tehnologii de valorificare energetică a deşeurilor biodegradabile sub formă de gaze
sau lichide combustibile, contract de cercetare în curs de realizare.
2. Proiect de cercetare PS 3.1.5 în cadrul Planului Sectorial de CercetareDezvoltare (CD) al M.A.I. 2014–2015, ”Sistem modular, multifuncţional, pilot
pentru cercetarea ştiinţifică a stresului profesional survenit în operaţiuni de căutare–
salvare a persoanelor din medii ostile vieţii”, valoare 300.000 lei.
3. Propunere Proiect „Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de cercetare
dezvoltare existente şi crearea de noi infrastructuri în cadrul Facultăţii de Pompieri
din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Programul operaţional Creşterea
competitivităţii economice, Axa prioritară 2;
4. Propunere proiect „Creşterea interoperabilităţii la nivelul structurilor de
intervenţie, prin utilizarea de instrumente comune de formare Hi - Tech”,
Instrumentul de finanţare pentru Protecţie Civilă 2014 al Biroului European pentru
Afaceri Umanitare, din cadrul Comisiei Europene, valoare 3.100.000 lei;
5. Propunere proiect „Unitate mobilă de alimentare cu energie alternativă
solară (fotovoltaică şi termică) pentru structurile de intervenţie şi centre de comandă
distribuite în câmpul operaţional” (se încadrează în Anexa nr. 1, Politica de Coeziune
2014-2020, la nr. 4: Optimizarea utilizării şi protecţiei resurselor naturale), valoare
275.000 lei;
6. Propunere proiect „Platformă educaţională pentru perfecţionarea pregătirii
profesionale a personalului din structurile de intervenţie, dezvoltată pe suport web şi
telefonie mobilă (sistem operare Android)”, valoare 110.000 lei;
7. Propunere proiect „Instalaţie modulară solară pentru alimentarea cu apă
caldă menajeră a clădirilor aparţinând M.A.I. – Unitate experimentală de
implementare şi monitorizare primară: Facultatea de Pompieri”, valoare 175.000 lei;
8. Propunere proiect „Centru naţional de excelenţă pentru antrenarea
personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă folosind realitatea virtuală
imersivă”, valoare 43.500.000 lei;
9. Propunere proiect „Centru de formare a personalului din centrele
operaţionale privind utilizarea TIC pentru gestionarea fluxului informaţional în
situaţii de urgenţă”, valoare 2.175.000 lei.
E. Contracte de cercetare realizate şi în curs de desfăşurare:
1. ”Tăbăcărie verde – Modalităţi de valorificare energetică a deşeurilor
biodegradabile (TanGreen)”, nr. contract 73/2014, UEFISCDI: PT 732/10.09.2014,
cofinanţat din Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013, PNII
Program Parteneriate, Subprogram ”Proiecte colaborative de Cercetare Aplicativă” –
Competiţie 2013, Domeniul 3: Mediu, Direcţia de cercetare 3.2: Sisteme de
gestionare şi valorificare a deşeurilor, analiza ciclului de viaţă al produselor şi
ecoeficienţă, Tematica de cercetare 3.2.1. Tehnologii de valorificare energetică a
deşeurilor biodegradabile sub formă de gaze sau lichide combustibile.
2. Proiect de cercetare PS 3.1.5 în cadrul Planului Sectorial de CercetareDezvoltare (CD) al M.A.I. 2014–2015, ”Sistem modular, multifuncţional, pilot
pentru cercetarea ştiinţifică a stresului profesional survenit în operaţiuni de căutare–
salvare a persoanelor din medii ostile vieţii”, valoare 300.000 lei.
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F. Membri în societăţi ştiinţifice şi profesionale:
1. Cavaropol D. - 8 societăţi ştiinţifice: Society of Fire Protection Engineering
(SFPE), International Association of Hydraulics Research (IAHR), Societatea
Română a Termotehnicienilor, Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România
(AIIR), SIEAR, SORPINC, Asociaţia pentru Securitate la Incendiu (ASI), Asociaţia
Română a Inginerilor de Securitate la Incendiu (ARISI);
2. Şerban M. - 5 societăţi ştiinţifice: Societatea Română a Termotehnicienilor,
SIEAR, SORPINC, Asociaţia pentru Securitate la Incendiu (ASI), Asociaţia Română
a Inginerilor de Securitate la Incendiu (ARISI)
3. Darie E. – 7 societăţi ştiinţifice: Asociaţia Generală a Inginerilor din România,
Societatea Română a Termotehnicienilor, Fire Model Survey – International Survey
of Computer Models for Fire and Smoke, Societatea Inginerilor de Instalaţii Electrice
şi Automatizări din România (SIEAR), Asociaţi apentru Compatibilitate
Electromagnetică din România (ACER), Japan Society of Mechanical Engineering,
Asociaţia Română a Inginerilor de Securitate la Incendiu (ARISI);
4. Bălan C. – Societatea Română a Termotehnicienilor.
5. Bălănescu L.V. – Societatea Inginerilor de Instalaţii Electrice şi Automatizări
din România (SIEAR).
6. Enciu V. – Societatea Română a Termotehnicienilor.
7. Mocioi A. - 6 societăţi ştiinţifice: Chairman şi membru în Consiliul de
Conducere al Asociaţiei Europene a Colegiilor Serviciilor de Pompieri / European
Fire Service Colleges' Association - EFSCA; Asociaţia pentru Securitate la Incendiu
(din 2010); Societatea Română a Termotehnicienilor - SRT; Societatea de Instalaţii
Electrice şi Automatizări din România - SIEAR; Asociaţia Internaţională a
Poliţiştilor - IPA; Secretar al Comisiei de Etică a Academiei de Poliţie "Alexandru
Ioan Cuza";
8. Neacşa F. - 5 societăţi ştiinţifice: Societatea Română a Termotehnicienilor,
SIEAR, Asociaţia Română a Inginerilor de Securitate la Incendiu (ARISI); Asociaţia
Internaţională a Poliţiştilor - IPA; membru în Consiliul de Conducere al Asociaţiei
Europene a Colegiilor Serviciilor de Pompieri / European Fire Service Colleges'
Association - EFSCA;
9. Pavel D. - 2 societăţi ştiinţifice: Societatea Română a Termotehnicienilor,
SIEAR;
10.
Popescu G. – Societatea Inginerilor de Instalaţii Electrice şi
Automatizări din România (SIEAR);
11.
Trache Şt. - 3 societăţi ştiinţifice: Societatea Română a
Termotehnicienilor, SIEAR, Asociaţia Română a Inginerilor de Securitate la
Incendiu (ARISI);
12.
Trofin A. - 2 societăţi ştiinţifice: Societatea Română a
Termotehnicienilor, SIEAR;
13.
Anghel I. – Societatea Română a Termotehnicienilor.
14.
Zgavarogea I. – Societatea Română a Termotehnicienilor.
G. Membri în colectivele de redacţie ale unor reviste recunoscute:
1. Darie E. – Redactor, Revista Termotehnica, Thermal Engineering, revistă
bilingvă a Societăţii Române a Termotehnicienilor, ISSN-4057;
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2. Trofin A., Darie E. – Redactori, Revista Fire student’s – Revista studenţilor
din Facultatea de Pompieri.
H. Alte aspecte ale activităţii de cercetare ştiinţifică
1. G. Popescu – Diplomă de excelenţă pentru lucrarea ”Influenţa aditivilor asupra
curgerii apei prin conducte şi accesorii utilizate la stingerea incendiilor”, Editura
Ministerului Afacerilor Interne, Seria Universitaria, Bucureşti 2015, ISBN 978-973745-157-6, 120 pag. lansată în cadrul celei de a XIX-a ediţii a Salonului de carte
juridică, poliţistă şi civică al M.A.I – 13 noiembrie 2015.
2. Premiul I decernat la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti:
Securitate şi globalizare. România, actor relevant al securităţii regionale organizată
de Academia Naţională de Informaţii, 14-16 mai 2015, CD-ROM, ISBN: 978-606532-147-2, pentru lucrarea ”Abordare informatică-operativă a parametrilor stratului
de fum în situaţii de urgenţă”, autor L. C. Mircea, în anul 2015, Coordonator E.
Darie.
3. Conceperea unor standuri experimentale cu achiziţie automată a temperaturilor
din cadrul Laboratorului de Termohidraulică “Prof.univ.dr.ing. Valentin-Vicenţiu
TCACENCO”, secţiunea Termotehnică din cadrul Facultăţii de Pompieri – E. Darie.
4. E. Darie – referent ştiinţific al lucrării ”Influenţa aditivilor asupra curgerii apei
prin conducte şi accesorii utilizate la stingerea incendiilor”, Editura Ministerului
Afacerilor Interne, Seria Universitaria, Bucureşti 2015, ISBN 978-973-745-157-6,
120 pag.
5. Neacşa, F.,Trofin, A., Conducător cerc ştiinţific, organizat în cadrul Facultăţii
de Pompieri cu titlul „Optimizarea tehnicii de intervenţie în situaţii de urgenţă”
2015;
6. F. Neacşa- membru în comitetul ştiinţific al conferinţei “Fires – Emergency
Situations in the Environment”, organizată de Faculty of Occupational Safety,
University of Nis, Serbia, între 24-25 Septembrie, 2015.
7. F. Neacşa- coordonator de proiect şi membru în echipa de cercetare, Proiect
prioritar de cercetare PS 3.1.5 ”Sistem modular multifuncţional, pilot pentru
cercetarea ştiinţifică a stresului profesional survenit în operaţiuni de căutare – salvare
a persoanelor din medii ostile vieţii”, valoare 300.000 lei din cadrul Planului
sectorial de Cercetare Dezvoltare al Ministerului Afacerilor Interne 2014-2015.
8. F. Neacşa- membru în echipa de cercetare, proiect ”Dezvoltarea capacităţii e
reacţie a structurilor de ordine şi siguranţă publică în cazul actelor teroriste prin
utilizarea CBRN”, HOME/2012/ISEC/AG/4000004426;
9. F. Neacşa- Referent ştiinţific, susţinere publică teză de doctorat ing. Gaman
Claudiu, ”Hazarde naturale generatoare de situaţii de urgenţă în arealul văii Bistriţei,
între comuna Borca şi barajul Izvorul Muntelui (judeţul Neamţ)”, Septembrie 2015,
Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.
10.
F. Neacşa- Referent ştiinţific, susţinere publică teză de doctorat Nuţă
Ionel, ”Contribuţii la dezvoltarea şi perfecţionarea tehnicii de intervenţie în situaţii
de urgenţă, Septembrie 2015, Academia Tehnică Militară.
11.
M. Şerban - membru în comitetul ştiinţific al conferinţei ”International
scientific conference Advances in Fire and Safety Engineering 2014”, 30-31 October
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2014, Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Materials Science
and Technology, Trnave, Slovakia;
12.
M. Şerban - membru în comitetul ştiinţific de program al conferinţei
Conferinţa aniversară a INCD URBAN-INCERC şi cea de a noua ediţie a conferinţei
de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi
dezvoltare teritorială având ca temă ”65 de ani de cercetare în construcţii, arhitectură
şi urbanism” de la INCERC la INCD URBAN-INCERC, 1950-2015, Bucureşti 1315 mai 2015.
13.
M. Şerban - monitor de proiect şi membru în echipa de cercetare, Proiect
prioritar de cercetare PS 3.1.5 ”Sistem modular multifuncţional, pilot pentru
cercetarea ştiinţifică a stresului profesional survenit în operaţiuni de căutare – salvare
a persoanelor din medii ostile vieţii”, valoare 300.000 lei din cadrul Planului
sectorial de Cercetare Dezvoltare al Ministerului Afacerilor Interne 2014-2015.
14.
L.V. Bălănescu, I. Anghel, I. Zgavarogea, M. Şerban - Proiect de
cercetare ”Tăbăcărie verde – Modalităţi de valorificare energetică a deşeurilor
biodegradabile (TanGreen)”, nr. contract 73/2014, UEFISCDI: PT 732/10.09.2014,
cofinanţat din Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013, PNII
Program Parteneriate, Subprogram ”Proiecte colaborative de Cercetare Aplicativă” –
Competiţie 2013, Domeniul 3: Mediu, Direcţia de cercetare 3.2: Sisteme de
gestionare şi valorificare a deşeurilor, analiza ciclului de viaţă al produselor şi
ecoeficienţă, Tematica de cercetare 3.2.1. Tehnologii de valorificare energetică a
deşeurilor biodegradabile sub formă de gaze sau lichide combustibile.
15.
I.A. Mocioi - Monitor de proiect şi membru în echipa de cercetare a
proiectului prioritar de cercetare PS 3.1.5 „Sistem modular multifuncţional, pilot
pentru cercetarea ştiinţifică a stresului profesional survenit în operaţiuni de căutare –
salvare a persoanelor din medii ostile vieţii”, valoare 300.000 lei, realizat în cadrul
Planului sectorial de Cercetare-Dezvoltare al Ministerului Afacerilor Interne 20142015.
16.
M. Şerban - Referent ştiinţific, susţinere publică teză de doctorat ing.
Codescu Silviu, ”Studii şi contribuţii privind prevenirea şi managementul situaţiilor
de urgenţă în tunelurile rutiere”, noiembrie 2015
17.
M. Şerban - membru în echipa de cercetare (proiect în faza de evaluare)
- Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare
independente - tip TE, identificator PN-II-RU-TE-2014-4, cu titlul: „Analiza la scară
reală a indicatorilor de comportament ai incendiilor la construcţii rezidenţiale şi de
birouri în funcţie de sarcina termică”.
18.
I.A. Mocioi – Coordonator departamental al Programului de mobilităţi
europene ERASMUS+ pentru Facultatea de Pompieri din Academia de Poliţie „A.I.
Cuza” şi responsabil cu activitatea de cooperare internaţională a Facultăţii de
Pompieri.
19.
A. Trofin - Monitor de proiect în cadrul proiectului de cercetare
ştiinţifică PS 3.1.5 “Sistem modular multifuncţional, pilot pentru cercetarea
ştiinţifică a stresului profesional survenit în operaţiuni de căutare - salvare a
persoanelor din medii ostile vieţii”, inclus în Planul Sectorial de Cercetare Dezvoltare al Ministerului Afacerilor Interne (depunerea documentaţiilor în anul
universitar 2013-2014).
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20.
A. Trofin - Organizare Workshop „Tehnici de descarcerare şi primajutor calificat” în colaborare cu personal didactic de la Universitatea de Medicină
Bucureşti şi specialişti din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu
Spirii” al Municipiului Bucureşti.
21.
A. Trofin - Propunere de proiect în Planul Sectorial de Cercetare Dezvoltare al Ministerului Afacerilor Interne: Sistem informatic pentru eficientizarea
managementului logistic în cadrul unei subunităţii de pompieri şi cercetarea
defectărilor mijloacelor tehnice de intervenţie – SIEML.
22.
A. Trofin - Propunere de proiect în Planul Sectorial de Cercetare Dezvoltare al Ministerului Afacerilor Interne: Sistem modular pentru cercetarea
modului de triere a victimelor în cazul accidentelor colective – SMTVAC.
23.
I.A. Mocioi – Participare la Conferinţa Naţională a ASOCIAŢIEI
ROMÂNE PENTRU TEHNICA DE SECURITATE / ARTS, Ediţia a VII-a
„SECURITATEA ASTĂZI”, 3 iunie 2015, Hotel Athenee Palace Hilton, Bucureşti,
Sala Diplomaţilor.
24.
I.A. Mocioi – Participare la Conferinţa Internaţională „Cum eficientizam
investiţiile în securitatea la incendiu”, organizată de Asociaţia pentru Securitate la
Incendiu (ASI) şi Tyco Fire Protection Products U.S.A., Bucureşti, Hotel Radisson
Blu, 23.10.2015.
25.
Cavaropol, D., vicepreşedinte al Asociaţiei Române a Inginerilor de
Securitate la Incendiu – ARISI;
26.
Mocioi, I.A., secretar European Fire Service College's Association
(EFSCA);
27.
Darie, E., Popescu, G., M. Şerban - organizatori şi moderatori la
Sesiunea Ştiinţifică cu Participare Internaţională a Studenţilor din Facultatea de
Pompieri, SIGPROT 2015,
28.
Darie, E., Popescu, G., M. Şerban, F. Neacşa - organizatori şi
moderatori la Sesiunea Ştiinţifică din Facultatea de Pompieri, SIGPROT 2015.
Rezultatele cercetării la Facultatea de Jandarmi:
În anul 2015, cercetarea ştiinţifică s-a desfăşurat mai mult în cadrul
Departamentului de Jandarmi, Pregătire Generală şi Ştiinţe Socio-Umaniste,
deoarece Facultatea de Janarmi a fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului României
nr. 575 / 2015, funcţionând în cadrul universitar acreditat al Academiei de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”, cu programul de studii universitare de licenţă, specializarea
Ordine şi Siguranţă Publică.
În acest sens, la nivelul Departamentului de Jandarmi, Pregătire Generală şi
Ştiinţe Socio-Umaniste s-a urmărit, în principal, continuarea publicării de lucrări de
specialitate, articole şi studii în reviste de specialitate şi articole ştiinţifice prezentate
în cadrul unor simpozioane şi la conferinţe naţionale şi internaţionale, demers prin
care s-au obţinut aprecieri pozitive.
În anul 2015, Departamentul de Jandarmi, Pregătire Generală şi Ştiinţe SocioUmaniste a organizat Simpozionul ştiinţific „Jandarmeria Română - tradiţii şi
perspective” ediţia a-V-a, în data de 01.04.2015, manifestare ştiinţifică dedicat zilei
Jandarmeriei şi concretizată în publicarea unui volum cu acelaşi nume (453 de
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pagini), care conţine 65 de articole de specialitate, dintre care 8 articole realizate de
studenţii de la programul de licenţă şi 13 studii de cercetare ştiinţifică ale studenţilor
masteranzi la programul de masterat profesional ,,Managementul Pregătirii
Operaţionale de Jandarmi”, seria 2012-2105.
Cadrele didactice ale departamentului s-au preocupat permanent de
îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe de specialitate şi s-au documentat permanent
referitor la modificările legislative, cu impact asupra activităţii didactice şi de
specialitate, dar şi în domeniul juridic.
De asemenea, următoarele cadre didactice au participat la cursuri de
specializare sau au finalizat unele forme de pregătire continuă (doctoratul), dintre
care enumerăm următoarele:
- participarea conf.univ.dr. Peţa Cezar, lect.univ.dr. Profirescu Cristian,
lect.univ.dr. Căpăţînă Sorin, asist.univ.dr. Dogaru Ştefan, asist.univ.dr. Enuţă Cătălin
la Cursul internaţional pentru investigarea materialelor cu dublă utilizare organizat
de către Departamentul de Apărare al SUA în Academia de Poliţie în perioada 09 13.02.2015;
- participarea asist.univ.dr. Enuţă Cătălin la Cursul de formatori organizat de
către Centrul de Securitate şi Dezvoltare a Instituţiilor de Aplicare a Legii şi
Departamentul Federal de Apărare din Elveţia, în perioada 10 – 16.08.2015;
- participarea asist.univ.dr. Enuţă Cătălin la Cursul postuniversitar
„Prevenirea şi limitarea efectelor acţiunilor teroriste în care se utilizează substanţe
CBRN-E”;
- susţinerea tezei de doctorat în domeniul Ordine Publică şi Siguranţă
Naţională de către asist.univ.dr. Enuţă Cătălin;
- continuarea studiilor doctorale de către cms. drd. Vlădoi Florin;
Activitatea de cercetare ştiinţifică s-a materializat şi în obţinerea unei burse
doctorale de către asist.univ.drd. Enuţă Cătălin, în cadrul proiectului Smart – Spodas,
beneficiar UNAp şi partener Academia de Poliţie ,,Al.I.Cuza”, în cadrul Programului
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofinanţat prin
Fondul Social European, în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/138822, cu titlul
,,Reţea Transnaţională de Management Integrat al Cercetării Doctorale şi
Postdoctorale Inteligente în domeniile ,,Ştiinţe Militare”, ,,Securitate şi Informaţii” şi
,,Ordine Publică şi Siguranţă Naţională” – Program de formare Continuă a
Cercetărilor de Elită.
La nivelul Departamentului de Jandarmi au fost elaborate următoarele
cursuri, monografii, lucrări de specialitate, note de curs:
- Cristian Profirescu, Operaţii multinaţionale, Editura Sitech, Craiova, 2015;
- Cătalin Enuţă, coautor, Psihologie aplicată în ordinea publică, Editura
Sitech, Craiova, 2015;
- Cătalin Enuţă, Jandarmeria Română în misiuni internaţionale sub egida
Politicii de securitate şi Apărare Comună, Editura Sitech, Craiova, 2015;
- publicarea unor manuale folosite la Cursul postuniversitar „Prevenirea şi
limitarea efectelor acţiunilor teroriste în care se utilizează substanţe CBRN-E”,
organizat în cadrul proiectului european „Dezvoltarea capacităţii de reacţie a
structurilor de ordine şi siguranţă publică în cazul actelor teroriste prin utilizarea
CBRN” (HOME/2012/ISEC/AG ), astfel:
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- conf.univ.dr. Cezar Peţa şi asist.univ.dr. Ştefan Dogaru – „Terorism şi
Neoterorism”;
- lect.univ.dr. Cristian Profirescu – „Prevenirea şi limitarea efectelor actelor
teroriste cu utilizarea de explozivi” – coautor;
- lect.univ.dr. Sorin Căpăţînă,– „Modalităţi de acţiune în cazul atacurilor cu
agenţi biologici” – coautor;
- întocmirea notelor de curs pentru disciplinele de la programele IFR şi ID,
precum şi încărcarea acestora pe platforma e-learning.
La nivelul Departamentului de Jandarmi, cercetarea ştiinţifică s-a
concretizat în:
- participarea tuturor cadrelor didactice din departament la organizarea şi
desfăşurarea Simpozionului ştiinţific „Jandarmeria Română - tradiţii şi perspective”
ediţia a-V-a, în ziua de 01.04.2015, precum şi la editarea volumului simpozionului,
prin susţinerea şi publicarea de articole;
- în perioada 28 - 29.05.2015, cadrele didactice din departament au participat
la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională – „Provocări şi strategii în ordinea şi
siguranţa publică” – ediţia a II-a, publicând articole în volumul manifestării, prin
susţinerea şi publicarea de articole;
- în perioada 10 - 11.11.2015, lect.univ.dr. Căpăţînă Stelian Sorin, în coatorat
cu lect.univ.dr. Neagu Aurel, a participat cu un articol la Simpozionul Ştiinţific
Internaţional în domeniul CBRN-E la Academia de Apărare a Regatului Unit al
Marii Britanii şi al Irlandei de Nord de la Shrivenham;
- elaborarea de către studenţii doctoranzi ai departamentului - asist.univ.drd.
Enuţă Cătălin şi cms. drd. Vlădoi Florin - a referatelor specifice pregătirii prin studii
de doctorat şi participarea acestora la cursurile şi activităţile de pregătire specifice
doctoratului;
- publicarea unor articole de către cadrele departamentului în reviste şi alte
publicaţii de specialitate;
- participarea domnului asist.univ.drd. Enuţă Cătălin şi a unui număr de 5
studenţi de la programul de licenţă la Simpozionul Naţional ,,Valenţele (in)
formative ale comunicării”, organizat de Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi
,,Grigore Alexandru Ghica”, Drăgăşani, în perioada 22-23.05.2015;
- participarea unor studenţi jandarmi la Conferinţa ştiinţifică a studenţilor
,,Importanţa învăţământului universitar în cadrul societăţii bazate pe cunoaştere”,
ediţia a IV-a;
- desfăşurarea activităţilor Cercului Ştiinţific de Tactica Jandarmeriei sub
coordonarea lect.univ.dr. Profirescu Cristian în care au fost angrenaţi studenţii de la
specialitatea jandarmi;
- îndrumarea şi coordonarea de către personalul didactic al departamentului a
studenţilor din anul III pentru elaborarea lucrărilor de licenţă (7 lucrări);
- îndrumarea şi coordonarea de către personalul didactic al departamentului a
studenţilor masteranzi pentru elaborarea lucrărilor de disertaţie la masteratul
profesional Managementul Pregătirii Operaţionale de Jandarmi (15 lucrări de
disertaţie), program de masterat lichidat;
- efectuarea demersurilor legale necesare pentru acreditarea în cadrul
departamentului a masteratului profesional Managementul securităţii interne şi
\\192.168.1.117\documente lucru\adrese\2016\septembrie\09\Raport stare academie 2015.doc
PA\PA\126\3 ex.

55

internaţionale în contextul globalizării, cu 120 de credite, începând cu anul
universitar 2016 – 2017.
Rezultatele cercetării la Facultatea de Arhivistică:
- direcţii de cercetare: Arhivele şi mediul cultural; Arhivarea electronică;
Preocupări arhivistice în spaţiul românesc până la 1831; Fenomenul de
confesionalizare în Moldova; Forme de disciplinare socială în Ţările Române în sec.
XVII-XIX; De la suzeranitate otomană la protectorat rusesc (1831-1856) - repere în
evoluţia instituţională a Ţării Româneşti; Organizarea administrativ-teritorială a Ţării
Moldovei; Insolvenţă şi faliment în România modernă; Codarea optimală în
înregistrarea informaţiei pe memorii externe;
- publicaţii: 1 lucrare de unic autor, 10 studii şi articole publicate în periodice
recunoscute şi volume ale unor conferinţe;
- participări la conferinţe: 11 participări la conferinţe naţionale (organizate de
Academia de Poliţie, Universitatea ”Petru Maior” din Târgu Mureş, Arhivele
judeţene Bacău, Filiala Bucureşti a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România), 7
participări la conferinţe internaţionale (organizate de Istituto Romeno di Cultura e
Ricerca Umanistica-Veneţia în colaborare cu Universitatea Ca’ Foscari din Veneţia,
Arhivele Diocezei St. Pölten - St. Pölten, Austria, Facultatea de Istorie a Universităţii
de Stat “Ion Creangă” din Chişinău, Republica Moldova, Institutul “Bucovina” al
Academiei Române, Universitatea din Bucureşti);
- cooperare internaţională: 1 mobilitate de predare Erasmus organizată la
Departamentul de Istorie şi Ştiinte Auxiliare al Facultăţii de Filozofie de la
Universitatea „Jan Evangelista Purkyne” din Usti nad Labem (Cehia); 1 profesor
străin invitat de la Universitatea „Jan Evangelista Purkyne” din Usti nad Labem în
cadrul mobilităţilor de predare Erasmus;
- proiecte de cercetare: 4 participări în proiecte de cercetare ale unor cadre
didactice (dintre care 1 director de proiect, 3 membri). În perioada iulie 2014 –
septembrie 2017, Facultatea de Arhivistică derulează în calitate de coordonator
instituţional un contract de cercetare aplicativă în parteneriat cu S.C.SIVECO
România S.A., pentru realizarea unui proiect intitulat Arhiva genealogică virtuală instrument informatic pilot destinat Arhivelor Naţionale ale României şi
utilizatorilor terţi, finanţat în valoare totală de 1.250.000 lei din fonduri publice prin
UEFISCDI în cadrul PN II 2007-2013 – Proiecte Colaborative de Cercetare
Aplicativă;
- implicarea studenţilor: 2 cercuri studenţeşti organizate (Arhivistică şi Istorie
medievală a românilor); 1 sesiune a studenţilor pe facultate (13 comunicări, dintre
care 1 comunicare în plen); 1 participare la o conferinţă internaţională studenţească
organizată de Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Tg. Jiu în perioada 3-5
decembrie 2015;
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e) SITUAŢIA ASIGURĂRII CALITĂŢII ACTIVITĂŢILOR DIN
CADRUL ACADEMIEI DE POLIŢIE
A. Aspecte Generale
Activitatea structurilor Academiei în anul 2015, pe linia asigurării calităţii s-a
desfăşurat în acord cu prevederile legale în vigoare privind managementul calităţii în
instituţiile de învăţământ superior, fiind circumscrisă atingerii de către instituţia
noastră a obiectivelor stabilite pe linia calităţii.
Principalele responsabilităţi stabilite şi urmărite/monitorizate în special prin
Serviciul Asigurarea Calităţii Învăţământului şi Metodologii au fost elaborate în
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Academiei, şi au urmărit:
- organizarea şi derularea procesului de pregătire a evaluării instituţionale
Aracis 2015,
- elaborarea/implementarea politicilor în domeniul asigurării şi evaluării
calităţii educaţiei,
- asigurarea standardelor de calitate prevăzute de reglementările legale în
vigoare,
- elaborarea metodologiilor cu privire la diferitele segmente ale
învăţământului universitar,
- reinventarierea obiectivelor Academiei şi a obiectivelor specifice ale
structurilor interne, în contextul reorganizării funcţionale şi al înfiinţării unor
facultăţi noi, precum şi al unor structuri suport noi,
- elaborarea noi Carte universitare a Academiei, având în vedere
reorganizarea instituţională,
- revizuirea regulamentelor şi metodologiilor în noul context organizatoric,
precum şi sprijinirea procesului de modificare a H.G. nr. 294/2007- privind
organizarea şi înfiinţarea Academiei de Poliţie,
- aplicarea la nivelul structurilor academiei a Planului de asigurare a calităţii
învăţământului şi a Programului de activităţi privind asigurarea calităţii 2014/2015;
- revizuirea procedurilor privind implementarea managementul calităţii
învăţământului la structurile Academiei;
- întocmirea documentaţiei specifice procesului de evaluare instituţională
ARACIS 2015, pregătirea dosarelor de evaluare şi a anexelor;
- creşterea gradului de colaborare şi comunicare cu toate structurile
Academiei, pentru îndeplinirea obiectivelor strategice şi desfăşurarea activităţii
curente în bune condiţii, pe linia asigurării calităţii învăţământului, a elaborării
regulamentelor şi metodologiilor şi a controlului intern/managerial;
- revizuirea şi întocmirea noului Program de dezvoltare a sistemului de
control intern/managerial, pentru eficientizarea acţiunilor de control;
- actualizarea Registrului de Riscuri majore al Academiei de Poliţie;
- continuarea implementării Registrului Matricol Unic în Academia de
Poliţie;
- îmbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului serviciului, inclusiv prin
participarea la cursuri de profil;
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- menţinerea şi extinderea legăturilor cu structurile M.E.N.C.Ş. şi M.A.I.,
precum şi cu alte instituţii de învăţământ superior, din ţară şi din străinătate, în
vederea asigurării unui sistem educaţional performant şi pentru realizarea schimbului
de bune practici.
- participarea la activităţile de reprezentare a Academiei cu ocazia unor
evenimente, pe problematici privind asigurarea calităţii în învăţământ şi a controlul
intern/managerial;
- postarea în pe site-ul Academiei şi în directorul Public al Academiei a
documentelor de interes şi administrarea informaţiilor privind învăţământul superior,
asigurarea calităţii învăţământului.
I.
-

B. Realizări instituţionale
Pregătirea şi Gestionarea Procesului de autoevaluare şi de evaluare
instituţională A.R.A.C.I.S. 2015.
Elaborarea Planurilor de masuri şi de acţiuni
Elaborarea Raportului de autoevaluare instituţională + Anexe şi a Rapoartelor
de autoevaluare a tuturor programelor de studii
Verificarea documentelor întocmite, modificarea lor, constituirea Dosarului de
autoevaluare interna – în vederea transmiterii lui către A.R.A.C.I.S.
Reprezentarea Academiei şi a facultăţilor pe parcursul vizitei de evaluare
externă.
Centralizarea şi constituirea (în format letric şi electronic a întregii
documentaţii A.R.A.C.I.S. 2015. Arhivarea documentaţiei.
Rezultat – Acreditarea instituţională cu calificativul “ Grad de încredere
ridicat”
- Acreditarea/autorizarea provizorie, după caz, a tuturor
programelor de studii supuse procesului de evaluare.

II. Întocmirea Documentaţiei pentru Programele de studii IFR şi ID.
- Elaborarea Procedurilor specifice ID şi IFR - respectiv 6 proceduri:
- Elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CIFRID.
- Elaborarea Regulamentului privind organizarea, desfăşurarea şi normarea
activităţilor didactice la formele de învăţământ cu frecvenţă redusă şi
învăţământ la distanţă.
- Participarea la elaborarea Strategiei de perfecţionare a personalului didactic în
tehnologiile IFR şi ID şi a Programului de instruire şi perfecţionare a
personalului didactic în tehnologiile IFR şi ID.
- Rezultate – Acreditarea/autorizarea provizorie, după caz, a programelor de
studii IFR şi ID.
III. Organizarea şi derularea activităţilor Comisiei de evaluare şi asigurare a
calităţii de la nivelul Academiei şi a Subcomisiilor de la nivelul Facultăţilor
- Organizarea şedinţelor de calitate de la nivelul Academiei de Poliţie –
convocare, adrese, corespondenţă, documentaţie, modele de lucrări etc.
\\192.168.1.117\documente lucru\adrese\2016\septembrie\09\Raport stare academie 2015.doc
PA\PA\126\3 ex.

58

- Întocmirea tuturor proceselor verbale de şedinţă – SACIM pentru Comisia de
calitate.
- Elaborarea documentaţiei specifice Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii
educaţiei.
Rezultate – Aprecierea pozitivă a A.R.A.C.I.S. referitor la activitatea
Comisiilor şi subcomisiilor de calitate cu prilejul evaluărilor.
IV. Elaborarea şi modificarea/ revizuirea/ actualizarea regulamentelor şi
metodologiilor specifice procesului de învăţământ, astfel:
A. Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Academia
de Poliţie.
B. Metodologia organizării şi desfăşurării alegerilor şi a ocupării unor funcţii
la nivelul Academiei.
C. Carta Universitară 2015.
D. Metodologia organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Senatul Academiei
de Poliţie.
E. Metodologia organizării şi desfăşurării alegerilor pentru rectorul Academiei
de Poliţie.
F. Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice vacante la nivelul
Academiei de Poliţie.
G. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere
2015 în facultăţile Academiei.
H. Metodologia privind organizarea referendumului la nivelul Academiei de
Politie pentru alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului.
I. Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a
posturilor vacante de instructori de ordine publică.
J. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea procesului de abilitare.
I. Regulamentul de organizare si desfăşurare a concursului de admitere la
masterat
Rezultate – Buna derulare a procesului de învăţământ şi a procesului de
alegeri/ocupare a diferitelor funcţii/posturi de la nivelul Academiei.
V. Derularea controalelor interne pe linia asigurării calităţii învăţământului
în cadrul structurilor de învăţământ ale Academiei de Poliţie:
- Întocmirea Planificări privind efectuarea controalelor – document elaborat
împreună cu şefii de structuri de învăţământ, în acord cu programul propriu.
- Întocmirea Listei cu documentele ce vor face obiectul verificărilor pe linie de
calitate.
- Stabilirea obiectivelor de control şi transmiterea către structuri a Listei cu
documentele supuse verificărilor
- Realizarea verificărilor, evaluărilor la nivelul structurilor de învăţământ.
Realizarea unor îndrumări şi prezentarea unor soluţii/proceduri de îndeplinire
a standardelor de calitate.
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- Întocmirea Rapoartelor de control şi transmiterea acestora către Preşedintele
Comisiei de Asigurare a Calităţii Învăţământului din Academia de Poliţie.
Rezultate – Conducerea Academiei a reuşit să realizeze o scanare a modului
de îndeplinire a sarcinilor şi standardelor de calitate la nivelul
Facultăţilor Academiei şi să aibă o imagine a modului cum sunt
respectate/îndeplinite Planurile de măsuri pe linia asigurării calităţii
învăţământului.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

C. Realizări profesionale - cadre didactice ale Academiei
Gheorghe Popa– Premiul I acordat de către National Recherche Council of
Thailand Invention & Innovation for Sustenable Developement for “BEST
INTERNATIONAL INVENTION” pentru lucrarea „Poligraf cu sistem
integrat de coasistare si metod[ de testare cu ajutorul acestuia”
Toma Cojanu, Gheorghe Popa –Medalie de aur la Euro INVENT - „European
exhibition of creativity and innovation” cu lucrarea „Investigarea
criminalistică a infracţiunilor din doemniul drepturilor de autor şi a
drepturilor conexe, în contextul armonizării dreptului la nivel european”;
Mocioi Alin – Secretar al European Fire Service College's Association
(EFSCA) din anul 2013;
Cezar Peţa, Ion Busuioc, Cristian Profirescu, Sorin Stelian Căpăţînă, Ştefan
Dogaru, Cătălin Enuţă - au participat în calitate de specialişti în cadrul
Proiectului HOME/2012/ISEC/AG „Dezvoltarea capacităţii de reacţie a
structurilor de ordine şi siguranţă publică în cazul actelor teroriste prin
utilizarea CBRN”.
Cătălin Enuţă a obţinut o bursă de studii doctorale POSDRU/159/1.5/S/138822
„Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi
postdoctorale inteligente în domeniul „Ştiinţe militare”, „Securitate şi
informaţii” şi „Ordine publică şi siguranţă naţională” – Program de formare
continuă a cercetătorilor de elită „SmartSPODAS”;
Chelaru Rafael-Dorian (director proiect) şi Cătălin Sandu (cercetător ştiinţific)
în echipa proiectului de cercetare Arhiva genealogică virtuală - instrument
informatic pilot destinat Arhivelor Naţionale ale României şi utilizatorilor
terţi, finanţat de UEFISCDI în cadrul PN II – Proiecte Colaborative de
Cercetare Aplicativă, competiţia 2013, în parteneriat cu S.C. SIVECO
România S.A. Durata: 30 luni (01.07.2014-30.12.2016). Valoarea totală a a
finanţării de la bugetul de stat – 1.250.000 lei;
Nicu Pohoaţă - director proiect în echipa proiectului de cercetare Insolvenţă şi
faliment în România modernă (contract încheiat cu Editura Pro Universitaria
perioada 1 oct. 2011-1oct. 2016. Valoarea contractului - 5.000 euro);
Garibald Popescu – Diplomă de excelenţă pentru lucrarea Influenţa aditivilor
asupra scurgerii apei prin conducte şi accesorii utilizate la stingerea
incendiilor, Editura M.A.I., ediţia a XIX a Salonului de carte juridică, poliţistă
şi civilă al M.A.I. – 13.11.2015;
Lozneanu Verginel – Premiul “Mihail Eliescu” din partea Uniunii Juriştilor
din România pentru lucrarea Tratat de drept procesual civil, 16.12.2015;
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10. Nechita Dănuţ – bursa de studii doctorale obţinută în cadrul proiectului
Securitate prin cunoaştere – Reţea integrată/educaţională de formare,
consiliere şi orientare a doctoranzilor pentru o carieră în cercetare în
domeniile securitate, apărare, ordine publică şi siguranţă naţională –
SECNETEDU, Axa prioritară 1: „Educaţia si formarea profesională în
sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoastere” Titlul.
11. Burse de studii postdoctorale: Panfil Georgică, Secăreanu Marian, Marcoci
Mihail, Moldovan Viorica, Drăghici Victor, Mihai Cosmin, Ştefan Cristian;
Bursele au fost obţinute în cadrul proiectului Reţea transnaţională de
management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în
domeniile „Ştiinţe militare”, „Securitate şi informaţii” şi „Ordine publică şi
siguranţă naţională” – Program de formare continuă a cercetătorilor de elită
– „SmartSPODAS”ID proiect: POSDRU/159/1.5/S/138822, proiect cofinanţat
din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1: „Educaţia şi
formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.5: „Programe
doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării” Titlul proiectului: „

1.

2.

3.

4.
-

D. Realizări profesionale studenţi
I. Învăţământ şi cercetare ştiinţifică
Premiul I, obţinut de stud. Mircea Lucian-Cristian sub îndrumarea
conf.univ.dr.ing. col. Darie Emanuel, cu lucrarea Abordare informaticăoperativă a parametrilor stratului de fum în situaţii de urgenţă la Sesiunea de
Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti: Securitate şi globalizare. România, actor
relevant al securităţii regionale organizată de Academia Naţională de
Informaţii, 14-16 mai 2015;
La concursul organizat între instituţiile de învăţământ din cadrul M.A.I. la
Şcoala de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” – „Valenţele
informative ale comunicării”, studenţii facultăţii au obţinut următoarele
premii, astfel:
- locul II – secţiunea eseu – stud. Măgureanu Vlad;
- locul III – secţiunea eseu – stud. Faur Bogdan;
- locul III – secţiunea desen – stud. Gabroveanu Cristian;
Locul III obţinut de studenta Andreea Corbu (seria 2014-2017) la secţiunea
conferinţa internaţională studenţească organizată de Universitatea „Constantin
Brâncuşi” din Tg. Jiu în perioada 3-5 decembrie 2015;
Obţinerea pe bază de concurs a unor burse de studio Erasmus sau de cercetare:
5 granturi de mobilitate Erasmus în Cehia de către studenţii Buna Larisa,
Corbu Andreea, Cucu Valentina, Ghiţă Mădălina şi Ioniţă Daniel în urma
concursului de selecţie - noiembrie 2015;
II. Sport 2015
TOTAL MEDALII: 18 medalii de aur,7 medalii de argint,10 medalii de bronz
Campionate Naţionale Universitare
Judo:1 medalie de aur,1 medalie de argint,2 medalii de bronz
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1.

2.

3.

4.

Kempo:4 medalii de aur,1 medalie de argint,1 medalii de bronz
Tenis de masă:1 medalie de aur,1 medalie de argint
Tenis de câmp:1 medalie de argint
Cupa Instituţiilor de Învăţământ ale M.A.I.
Judo:5 medalii de aur,1 medalie de argint,1 medalie de bronz
Atletism:4 medalii de aur,2 medalie de argint,1 medalie de bronz
Tenis de masă:1 medalie de aur
Campionate M.A.I.
Înot cadre:2 medalii de bronz
Înot studenţi:2 medalii de aur,1 medalie de argint,3 medalii de bronz
Alte competiţii
Festivalul Universitar Aerobic:un loc I
Cros:4 locuri I,1 loc III la semimaraton
Triatlon:3 locuri I
III. Cultură 2015
în perioda 07-14 aprilie 2015, studenţii Academiei au participat la ediţia a XVI-a
a Festivalului cultural-artistic al studenţilor şi elevilor din instituţiile de
învăţământ ale M.A.I., Cluj-Napoca. La acest eveniment cultural s-au obtinut
urmatoarele premii: Facultatea de Poliţie locul I la muzică folk grup şi Facultatea
de Pompieri locul II la aceeaşi secţiune. Locul I muzică folk solist – studentul
Marius Cozmei anul III poliţie, locul II studentul Găzdac Florin- anul II Pompieri;
Muzică populară – studenta Adina Mihăiţă- locul I, studenta Moraru Ancuţa
(anul I) locul II. Muzică instrumentală – locul I studentul Argint Ionuţ anul II,
locul III Cântea Denis – chitară electrică- Fac. Poliţie ; locul III student Badea
Dan- Fac. Poliţie. Muzică uşoară – Locul II studentul Cozmei Marius şi studenta
Moraru Ancuţa – locul I;
în data de 17.06.2015, trupa de teatru a studentilor Academiei de Politie, ,,TMT
Strict Secret”, au participat la Festivalul de Teatru ,,La teatrale cu mantale”
organizat la Centrul Cultural al MAI, unde au obtinut locul I;
în perioada 16-22.11.2015 s-a organizat de către Casa de Cultură a Studenţilor
Târgu Mureş, Festivalul Naţional Studenţesc de Satiră şi Umor, ediţia a XVII-a.
Concursul s-a desfăşurat pe două secţiuni, astfel: Concursul de creaţie cu
subsecţiunile –caricatură, grafică umoristică şi video ; Concursul de interpretare
cu subsecţiunile – pantomimă, cântec satiric, moment satiric şi umoristic, standup comedy, improvizaţie (teatru-sport). Tema pentru fiecare dintre cele două
secţiuni a fost „VIAŢA DE STUDENT”. Astfel, studenţii Academiei au obţinut 4
PREMII I la concursul de interpretare la subsecţiunile: pantomimă individual,
pantomimă grup, improvizaţie şi moment satiric şi umoristic grup, MARELE
PREMIU DE POPULARITATE acordat în unanimitate de un juriu competent din
care au făcut parte actori, regizori şi artişti plastici, 2 PREMII II la subsecţiunea
de interpretare stand up comedy precum şi la concursul de creaţie la subsecţiunea
caricatură, 1 PREMIU 3 la subsecţiunea de interpretare cântec satiric;
în data de 11.12.2015, studentul Găitan Andrei din anul II al Facultăţii de Ştinţe
Juridice şi Administrative (clasa 203), a participat la Premiile Creativităţii
ARCUB- UNATC 2015, unde a obţinut Premiul de Excelenţă.
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f) SITUAŢIA RESPECTĂRII ETICII UNIVERSITARE ŞI A ETICII
ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE
În anul 2015, la nivelul Comisiei de Etică au fost derulate 3 investigaţii din
care 2 s-au finalizat, soluţiile fiind comunicate părţilor, luându-se măsuri de reparare
a prejudiciilor . De asemenea, în baza Legii 544/2001 privind accesul la informaţii
publice, au fost comunicate informaţii în 3 cazuri.
Au fost continuate demersurile de popularizare şi conştientizare a
imperativelor de ordin etic în rândul cadrelor didactice şi studenţilor Academiei de
Poliţie.
g) SITUAŢIA POSTURILOR VACANTE – se regăseşte împreună cu
situaţia personalului instituţiei la punctul „c)” al prezentului Raport.
h) SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR
DIN PROMOŢIILE PRECENDENTE
Potrivit actelor normative incidente domeniului, studenţii Academiei de
Poliţie sunt repartizaţi, la finalizarea studiilor, în structurile operative ale
Ministerului Afacerilor Interne în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de opţiunile
absolvenţilor, în domeniul pentru care au fost pregătiţi, exceptie făcând doar
absolvenţii Facultăţii de Arhivistică, care ocupă posturi în sistemul Arhivelor
Naţionale prin concurs, în funcţie de nevoile beneficiarului.
Referitor la inserţia profesională pe piaţa muncii a absolvenţilor Facultăţii de
Arhivistică, promoţia 2015, situaţia se prezintă astfel: din totalul de 11 absolvenţi, un
număr de 8 sunt integraţi în sectorul public si privat (5 sunt încadraţi la Arhivele
Naţionale), 2 absolvenţi continuă studiile la programul de masterat în cadrul
Academiei Naţionale de Informaţii, iar un absolvent urmează cursurile programului
de licenţă la Facultăţii de Poliţie.
i) COOPERARE INTERUNIVERSITARĂ
Cooperare interuniversitară, activităţile de relaţii internaţionale pe anul
2015 au fost desfăşurate conform Planului de Relaţii Internaţionale aprobat de
conducerea ministerului.
Din totalul de 108 activităţi de relaţii internaţionale (primiri/deplasări)
planificate pentru anul 2015, au fost realizate un număr de 59 misiuni. Nu
întotdeauna misiunile efectuate corespund celor planificate, asta datorită renunţării
uneia sau alteia dintre părţi la colaborarea planificată sau datorită unor reprogramări
pentru o dată ulterioară.
Misiuni executate în anul 2015:
1. deplasarea în Malta, în perioada 09 – 13 februarie 2015, la întâlnirea pentru
Elaborarea manualului pentru proiectare curriculară, activitate aflată sub egida
Frontex;
\\192.168.1.117\documente lucru\adrese\2016\septembrie\09\Raport stare academie 2015.doc
PA\PA\126\3 ex.

63

2. deplasarea în Spania, la Madrid, în perioada 02 februarie – 06 februarie
2015, la întâlnirea privind grupurile de lucru pentru module, în cadrul programului
de Masterat European privind Managementul Strategic al Frontierelor;
3. deplasarea în Polonia (Torun), la Universitatea „Nicolaus Copernicus”, în
perioada 18 februarie – 01 iulie 2015, la Mobilităţile de studiu ERASMUS;
4. deplasarea în Cehia, la Universitatea „Jana Evangelista Purkyne”, Usti nad
Labem, în perioada 18 februarie – 04 iulie 2015, la Mobilităţile de studiu
ERASMUS;
5. deplasarea în Bruxelles, Belgia, în perioada 22-28 martie 2015, pentru
desfăşurarea vizitei de studiu în conformitate cu obiectivele proiectului intitulat
“Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale
inteligente în domeniile “Ştiinţe militare”, “Securitate şi informaţii” şi “Ordine
publică şi siguranţă naţională” - program de formare continuă a cercetătorilor de elită
– “SmartSPODAS”;
6. deplasarea în Lituania, la Vilnius, în perioada 25-27.02.2015 la Şedinţa
Consiliului de Conducere al EFSCA;
7. deplasarea în Lituania, la Vilnius, în perioada 02 martie – 06 martie 2015 la
modulul 5 „Inovaţie şi Tehnologie”, din cadrul programului de Masterat European în
Managementul Strategic la Frontieră, activitate aflată sub egida Frontex;
8. deplasarea în Franţa, la Lyon, în perioada 23 martie – 27 martie 2015, la
întâlnirea de implementare, din cadrul proiectului Curicula Comună de PregătireMobilitatea Profesorilor, activitate aflată sub egida Frontex;
9. deplasarea în Luban, Polonia, în perioada 22–28 martie 2015, la un curs de
proiectare curriculară, activitate aflată sub egida Frontex;
10. primirea unei delegaţii din Rep. Macedonia, la data de 19 martie 2015, la
sediul Facultăţii de Pompieri şi la sediul Facultăţii de Poliţie, din cadrul Academiei
de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în vederea efectuării unei vizite de lucru;
11. primirea unei delegaţii din cadrul Ambasadei Statului Palestina la
Bucureşti, în data de 01 aprilie 2015, la sediul Facultăţii de Pompieri, din cadrul
Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în vederea vizitării studenţilor
palestinieni, dar şi a efectuării unei întrevederi cu decanul Facultăţii de Pompieri;
12. deplasarea, în perioada 23 martie – 25 martie 2015, în Georgia, la Tbilisi,
la Ceremonia de semnare a Memorandumului de Înţelegere privind cooperarea între
instituţiile de învăţământ dintr-o serie de State Membre U.E şi state partenere din
zona de est, care va avea loc pe data de 24 martie 2015 şi la Conferinţa de închidere
a proiectului care va avea loc in data de 25 martie 2015;
13. primirea a 8 studenţi de la Universitatea de Poliţie din Munster, Germania
şi a coordonatorului lor, domnul director Heinz-Albert Stumpen, la Academia de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 13 aprilie – 17 aprilie 2014, în vederea
efectuării unei vizite de studiu;
14. deplasarea în Republica Azerbaijan, la Baku, în perioada 22-24 aprilie
2015, la Conferinţa Internaţională a Asociaţiei Europene a Colegiilor de Poliţie
(A.E.P.C), cu tema „Strategii de pregătire în prevenirea crimei organizate” şi la
Întâlnirea Comitetului Director al A.E.P.C. ;
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15. în perioada 20 aprilie – 9 mai 2015, urmează să sosească la Bucureşti şase
studenţi ai Colegiului Universitar de Poliţie din Norvegia, pentru a desfăşura un
stagiu de practică la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”;
16. deplasarea în Ucraina (Cernăuţi) şi Republica Moldova (Chişinău), în
perioada 20-25.04.2015, pentru desfăşurarea activităţilor itinerante şi de
documentare în conformitate cu obiectivele programului cursului Managementul
Strategic al Afacerilor Interne derulat de Academia de Poliţie – Colegiul Naţional de
Afaceri Interne;
17. în perioada 22-25 aprilie 2015, în Italia, la Veneţia, la Congresul
internaţional de studii româno-veneţiene Veneţia şi Europa Răsăriteană în secolele
XII-XVIII;
18. deplasarea în Danemarca, la Copenhaga, în perioada 28-30 aprilie 2015,
pentru a participa la o vizită de lucru ;
19. deplasarea, în perioada 20 aprilie – 08 mai 2015 în Norvegia, la Oslo, la un
stagiu de practică la Colegiul Universitar de Poliţie din Norvegia;
20. deplasarea în Polonia, la Varşovia, în perioada 21 aprilie – 23 aprilie 2015,
la întâlnirea de prezentare, din cadrul proiectului Curricula Comună de Pregătire Evaluarea Programului de Interoperabilitate, activitate aflată sub egida Frontex;
21. deplasarea în Spania, la Barcelona, în perioada 26.04-01.05.2015, pentru a
participa la vizita de studiu transnaţională, organizată în cadrul proiectului „START
– O viaţă de calitate în siguranţă”, (proiect cofinanţat din Fondul Social European,
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
Axa prioritară 6 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
POSDRU/170/6.3/S/146738 SMIS 56367 şi implementat în parteneriat cu Academia
Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”);
22. deplasarea în Varşovia, Polonia, în perioada 04–08 mai 2015, pentru a
participa la întâlnirea de lucru a formatorilor pentru realizarea manualului de
proiectare curriculară, activitate aflată sub egida Frontex;
23. deplasarea în Polonia, la Varşovia, în perioada 21– 22.05.2015, la
activităţile organizate cu prilejul Zilei Europene a Poliţiei de Frontieră, activitate
aflată sub egida Frontex;
24. primirea unei delegaţii din cadrul Facultăţii de Poliţie din Oranienburg,
Germania, în perioada 20 aprilie – 22 aprilie 2015, pentru a desfăşura o vizită de
lucru la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”;
25. primirea la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, a unei delegaţii
de la Universitatea Liverpool John Moores din Marea Britanie, pentru a desfăşura o
vizită, în cadrul instituţiei noastre;
26. deplasarea în Polonia, la Varşovia, în perioada 21– 22.05.2015, la
activităţile organizate cu prilejul Zilei Europene a Poliţiei de Frontieră, activitate
aflată sub egida Frontex;
27. deplasarea în Lituania, la Vilnius, în perioada 19-23.05.2015, la Conferinţa
anuală şi Adunarea Generală a EFSCA;
28. deplasarea la Tallinn, Estonia în perioada 30 mai-06 iunie 2015, la o vizită
de stagiu;
29. deplasarea în Estonia, la Tallinn, în perioada 18 mai – 29 mai 2015, la
Exerciţiul de Mobilitate a Cadrelor Didactice, activitate aflată sub egida Frontex ;
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30. deplasarea în Croaţia, la Vlabandon, în perioada 24 – 29 mai 2015, pentru
a participa la cel de-al VI-lea Curs de vară BMPR pentru poliţia de frontieră;
31. deplasarea în Moldova, la Chişinău, în perioada 24.05–27.05.2014, la
Programul IBM (Programul Intensiv Avansat de Învăţare Experienţială), din cadrul
proiectului finanţat de CE "Cooperarea Parteneriatului estic în lupta împotriva
migraţiei ilegale - Susţinerea implementării Planului de Acţiune al Procesului de la
Praga" (EAP-SIPPAP) ;
32. deplasarea în Polonia, la Varşovia, în perioada 31 mai - 04 iunie 2015, la
exerciţiul internaţional „XIIth International Rescue Workshop”;
33. primirea a 2 experţi şi un translator (limba rusă) la Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 19 – 23 mai 2015, în vederea efectuării unei
întâlniri de lucru, aflată sub egida Centrului Internaţional pentru Dezvoltarea
Politicilor privind Migraţia, Austria, Viena;
34. deplasarea în Cehia, la Universitatea „Jana Evangelista Purkyne”, din Usti
nad Labem, în perioada 25–29 mai 2015, la un stagiu de predare ERASMUS;
35. deplasarea la Viena, în Austria, în perioada 09-12.06.2015 , pentru a
participa la şedinţa Consiliului Academic Executiv al Colegiului European de
Securitate şi Apărare şi la Modulul 2 al Cursului de Nivel Înalt în domeniul Politicii
Europene de Securitate şi Apărare Comună organizat de către Colegiul European de
Securitate şi Apărare;
36. primirea unui ofiţer de pompieri polonez, de la Şcoala Principală a
Serviciului de Pompieri din Varşovia, pentru a efectua un stagiu de studiu la
Facultatea de Pompieri, în cadrul Programului de mobilităţi ERASMUS+, în
perioada 02-05.06.2015;
37. privind primirea a trei delegaţii din Republica Moldova (27-31.05.2015),
Olanda (27-29.05.2015) şi Bulgaria (27-29.05.2015), la Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”, pentru a participa la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, cu
tema „PROVOCĂRI ŞI STRATEGII ÎN ORDINEA ŞI SIGURANŢA PUBLICĂ”,
în perioada 28-29 mai 2015;
38. participarea la a-13-a Conferinţă Anuală Internaţională de Istorie şi
Arheologie: de la Antic la Modern (13th Annual International Conference on History
& Archaeology: From Ancient to Modern), organizată de Institutul pentru Educaţie
şi Cercetare din Atena (Athens Institute for Education ald Research), în perioada 29
iunie-02 iulie 2015;
39. deplasarea în Elveţia, la Andermatt, în perioada 10 – 16 august 2015, la
cea de-a IV-a tabără de vară – formarea formatorilor;
40. deplasarea la Birmingham, Anglia, în perioada 09.09-12.09.2015, pentru a
efectua o vizită în cadrul proiectului intitulat „Dezvoltarea capacităţii de reacţie a
structurilor de ordine şi siguranţă publică în cazul actelor teroriste prin utilizarea
CBRN”, Programul: HOME/2012/ISEC/AG;
41. organizarea şi desfăşurarea exerciţiului nr. 6 CCC (Common Core
Curriculum) - Mobilitatea profesorilor, în perioada 14-25 septembrie 2015, la
Bucureşti şi Constanţa, activitate aflată sub egida Agenţiei Frontex;
42. organizarea şi desfăşurarea exerciţiului nr. 8 CCC (Common Core
Curriculum) - Mobilitatea profesorilor, în perioada 28 septembrie - 09 octombrie
2015, la Bucureşti şi Constanţa, activitate aflată sub egida Agenţiei Frontex;
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43. deplasarea în Polonia, la Varşovia, în perioada 07– 08.09.2015, la
activităţile organizate cu prilejul deschiderii oficiale a programului de Masterat
European în Managementul Strategic la Frontieră, activitate aflată sub egida Agenţiei
Frontex;
44. deplasarea în Polonia, la Varşovia, în perioada 07– 09.10.2015, la
Conferinţa anuală pe probleme de pregătire, activitate aflată sub egida Agenţiei
Frontex;
45. deplasarea în Ungaria, la Budapesta, în perioada 04-06 octombrie 2015, la
Conferinţa Internaţională a Asociaţiei Europene a Colegiilor de Poliţie (A.E.P.C), cu
tema „Pregătirea în domeniul ordinii publice: de la certificare la programe de
masterat şi doctorat” şi la Întâlnirea Comitetului Director al A.E.P.C.;
46. deplasarea la Copenhaga, Danemarca în perioada 25.10 - 31.10.2015,
pentru efectuarea unei vizite de stagiu;
47. deplasarea în Moldova, la Facultatea de Istorie şi Geografie a Universităţii
Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, în perioada 08–11.10.2015, la
Conferinţa internaţională „O istorie multidimensională a carierelor universitare:
instituţii, reţele sociale, biografii”;
48. deplasarea în Ungaria, la Budapesta, în perioada 11-15.10.2015, la
Programul european comun de masterat, activitate de pregătire organizată sub egida
Colegiului European de Poliţie;
49. primirea unei delegaţii formate din 2 cadre şi 10 studenţi, din cadrul
Academiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din Ungaria, Budapesta, în perioada
11-16.10.2015;
50. deplasarea la Avila şi Madrid, Spania în perioada 08.11 - 14.11.2015, în
cadrul proiectului „Securitate prin cunoaştere” – Reţea integrată/educaţională de
formare, consiliere şi orientare a doctoranzilor pentru o carieră în cercetare în
domeniile securitate, apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – SECNETEDU”,
POSDRU/187/1.5/S/155385;
51. deplasarea la Aix-en-Provence, Franţa în perioada 23.11-27.11.2015, în
cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităţii de reacţie a structurilor de ordine şi
siguranţă publică în cazul actelor teroriste prin utilizarea CBRN”, Programul:
HOME/2012/ISEC/AG;
52. deplasarea în Polonia, la Varşovia, în perioada 03–06.11.2015, pentru a
participa la Grupul de lucru al formatorilor pe cadrul calificărilor sectoriale pentru
poliţiştii de frontieră (SQF), activitate aflată sub egida Agenţiei Frontex;
53. deplasarea la Universitatea Cranfield – Academia de Apărare a Regatului
Unit, cu sediul în Swindon-Shrivenham, Anglia în perioada 09 -12.11.2015, în
cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităţii de reacţie a structurilor de ordine şi
siguranţă publică în cazul actelor teroriste prin utilizarea CBRN”;
54 organizarea de către Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” –
Colegiul Naţional de Afaceri Interne în perioada 09-13.11.2015, a Modulului II al
Cursului de Nivel Înalt privind Politica Europeană de Securitate şi Apărare Comună
“Jean Monnet” (2015-2016) sub egida Colegiului European de Securitate şi Apărare;
55. organizarea şi desfăşurarea Şedinţei Consiliului de conducere al Asociaţiei
Europene a Colegiilor Serviciilor de Pompieri EFSCA (European Fire Service
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Colleges’ Association) în perioada 04-05 Noiembrie 2015, în România de către
Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”;
56. deplasarea în Polonia, la Varşovia, în perioada 23–26.11.2015, la
„COMMON CORE CURRICULUM- Mobilitatea profesorilor, evaluarea exerciţiului
din 2015” şi „Mobilitatea profesorilor noul concept pentru 2016”, activităţi aflate sub
egida Agenţiei Frontex;
57. deplasarea în Polonia, la Varşovia, în perioada 23–25.11.2015, pentru a
participa la „COMMON CORE CURRICULUM- Mobilitatea profesorilor, evaluarea
exerciţiului din 2015” activitate aflată sub egida Agenţiei Frontex;
58. deplasarea în Italia, la Gaeta, în perioada 15–21.11.2015, la activitatea
Proiectare Currriculară conform principiilor Bologna/Copenhaga şi cadrului
calificărilor sectoriale pentru poliţiştii de frontieră (SQF), activitate aflată sub egida
Agenţiei Frontex;
59. deplasarea în Estonia, Tallinn, la Academia de Securitate, în perioada 07–
11.12.2015, pentru a participa la Modulul 5 – Inovaţie şi tehnologie în asigurarea
securităţii frontierelor, din cadrul programului de Masterat European în
Managementul Strategic la Frontieră, activitate aflată sub egida Agenţiei Frontex;
S-a continuat dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi s-a reextins arealul
acestora cu: agenţia FRONTEX, AEPC, Colegiul Universitar de Poliţie din
Norvegia, Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare” din Republica Moldova, Colegiul
de poliţie din Norvegia (reactualizat), Şcoala Naţională Superioară de Ofiţeri de
Pompieri din Lyon – Franţa, Şcoala Superioară de Ofiţeri de Pompieri din Polonia,
Universitatea „Jana Evangelista Purkyne”, Cehia, Şcoala Naţională Supremă de
Ofiţeri de Pompieri din Franţa, Universitatea din Munster (Germania), Academia de
Securitate din Viena, Universitatea Naţională de Apărare din Budapesta, Institutul
juridic din Sankt Petersburg şi cu Universitate Federală de Stat de Poliţie de
Pregătire Superioară din Sankt Petersburg.
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