MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”

NESECRET

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

APROB
(î) DECANUL FACULTĂȚII
Cms.șef de poliție
Prof.univ.dr. Bogdan ȚONEA

PLANIFICAREA
A. EXAMENELOR DE PROMOVARE A SEMESTRULUI IV ȘI FINALIZARE A STUDIILOR -SERIA 2017-2019
B. EXAMENELOR DE PROMOVARE A SEMESTRULUI II -SERIA 2018-2020A. Pentru programele de studii universitare de masterat creditate cu un număr de 120 ECTS – 4 semestre (finalizează studiile prin
susținerea examenului de disertație) - perioada 24.06. - 21.07.2019
1.Cercetări criminalistice aplicate (seria 2017-2019)
 Perioada 24.06. – 03.07.2019: susținerea examenelor de promovare a semestrului IV , astfel:
 D1: Managementul resurselor umane în activitatea criminalistică – 24. 06. 2019, Sala Departamentul de Criminalistică,
ora 15.30
 D2: Criminal profiling în investiția criminalistică– 26.06.2019 – Sala Departamentul de Criminalistică, ora 15.30
 D3: Constituționalizarea normelor juridice penale– 01.07.2019 – Sala Departamentul de Criminalistică, ora 15.30
 D4: Dezvoltări în metodologia criminalistică - 02.07.2019 – Sala Departamentul de Criminalistică, ora 15.30
 D5: Metodologia cercetării criminalistice a activităților ilicite specifice criminalității organizate – 03.07.2019, Sala
Departamentul de Criminalistică, ora 15.30
 Perioada 04 – 07.07.2019: susținerea examenelor restante
 Perioada 08.07.2019: susținerea reexaminărilor
 Perioada 09-10.07.2019: înscrierea la examenul de disertație, între orele :0900 – 1400, în următoarele condiții:
 Se depune un exemplar tipărit (va fi copertat astfel încât să nu existe posibilitatea înlăturării, înlocuirii sau adăugării de pagini) și
un exemplar pe CD (pe CD se va scrie citeț, cu marker special pt CD-uri, numele studentului si titlul lucrarii. CD ul va fi predat în
plic de hârtie pentru CD-uri);
 Lucrarea se depune împreună cu:
- cererea de înscriere
- referatul favorabil din partea conducătorului științific;
- declarația de onestitate;
- fișa de lichidare cu avizul secretarului programului de masterat și avizul bibliotecii de specialitate;
- chitanța care atestă plata taxei pentru susținerea examenului de disertație;
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Toate obligațiile didactice, financiare sau de orice altă natură au fost îndeplinite/achitate de către student;
Formularele (cererea de înscriere, declarație de onestitate, fișa de lichidare) și trimiterile către serviciul financiar pentru plata
taxei de susținere a examenului de disertație se vor elibera la Secretariatul Facultății de Științe Juridice și Administrative –
Masterate sau de către secretarul programului de master.
 În data de 13.07.2019: susținerea examenului de disertație – la Departamentul de Criminalistică;
 După susținerea disertației, candidații vor restitui documentele eliberate de către instituție;
2. Dreptul Afacerilor (seria 2017-2019)
 Perioada 18.06. – 05.07.2019: susținerea examenelor de promovare a semestrului IV, astfel:
 D1: Tehnici contractuale – 18.06.2019 – Sala Senatului, ora: 1530
 D2: Dreptul penal al afacerilor – 20.06.2019 - Sala Senatului, ora: 1530
 D3: Protecția juridică a dreptului de proprietate în mediul de afaceri – 22.06.2019 – Sala Senatului, ora: 09.30
 D4: Contracte comerciale internaționale – 24.06.2019 – Sala Senatului, ora: 1530
 D5: Drept civil în etapa actuală – 26.06.2019 – Sala Senatului, ora: 1715
 D6: Practici anticoncurențiale– 28.06.2019 – Sala Senatului, ora: 1530
 Perioada 01.07 – 05.07.2019: susținerea examenelor restante din semestrul III
 Notă: planificarea examenelor restante din semestrul III, planificarea reexaminărilor la disciplinele din semestrul III și
planificarea examenelor din sesiunea suplimentară se realizează și se comunică prin grija secretarului de program, cu avizul
conducătorului programului de studii. Examenele vor fi planificate începând cu ora 1530, de luni până vineri și începând cu ora
0930 în zilele de sâmbătă și duminică.
 Perioada 08-10.07.2019: înscrierea la examenul de disertație, între orele :0900 – 1400, în următoarele condiții:
 Se depune un exemplar tipărit (va fi copertat astfel încât să nu existe posibilitatea înlăturării, înlocuirii sau adăugării de pagini) și
un exemplar pe CD (pe CD se va scrie citeț, cu marker special pt CD-uri, numele studentului și titlul lucrării. CD ul va fi predat în
plic de hârtie pentru CD-uri);
 Lucrarea se depune împreună cu:
- cererea de înscriere
- referatul favorabil din partea conducătorului științific;
- declarația de onestitate;
- fișa de lichidare cu avizul secretarului programului de masterat și avizul bibliotecii de specialitate;
- chitanța care atestă plata taxei pentru susținerea examenului de disertație;
 Toate obligațiile didactice, financiare sau de orice altă natură au fost îndeplinite/achitate de către student;
 Formularele (cererea de înscriere, declarație de onestitate, fișa de lichidare) și trimiterile către serviciul financiar pentru plata
taxei de susținere a examenului de disertație se vor elibera la Secretariatul Facultății de Științe Juridice și Administrative –
Masterate sau de către secretarul programului de master.
 În perioada 12 - 15.07.2019: susținerea examenului de disertație – la Departamentul de drept privat
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 După susținerea disertației, candidații vor restitui documentele eliberate de către instituție;
4. Drept Administrativ (seria 2017-2019)
 Perioada 01.07. – 12.07.2019: susținerea examenelor de promovare a semestrului IV, astfel:
 D1: Dreptul și justiția în epoca globalizării – 01.07.2019 – Sala PC 1, ora: 1800 – 2000
 D2: Administrație consulară – 04.07.2019 - Sala PC 1, ora: 1600 – 1800
 D3: Gestiunea fondurilor structurale pentru administrația publică – 10.07.2019 – Sala PC 1, ora: 1600 – 1800
 D4: Managementul funcției publice – 10.07.2019 – Sala PC 1, ora: 1800 – 2000
 D5: Teorie și filozofie socială – 12.07.2019 - Sala PC 1, ora: 1600 – 1800
 Perioada 17.06 – 26.06.2019: susținerea examenelor restante din semestrul III
 Perioada examenelor restante semetrului II și reexaminări aferente semestrelor I și II: 15.07 – 19. 07.2019
 Notă: planificarea examenelor restante din semestrul III, planificarea reexaminărilor la disciplinele din semestrul III și
planificarea examenelor din sesiunea suplimentară se realizează și se comunică prin grija secretarului de program, cu avizul
conducătorului programului de studii. Examenele vor fi planificate începând cu ora 1530, de luni până vineri și începând cu ora
0930 în zilele de sâmbătă și duminică.
 Până pe data de 19.07.2019 depunerea dosarelor și înscrierea la examenul de disertație, între orele :0900 – 1400, în următoarele
condiții:
 Se depune un exemplar tipărit (va fi copertat astfel încât să nu existe posibilitatea înlăturării, înlocuirii sau adăugării de pagini) și
un exemplar pe CD (pe CD se va scrie citeț, cu marker special pt CD-uri, numele studentului și titlul lucrării. CD ul va fi predat în
plic de hârtie pentru CD-uri);
 Lucrarea se depune împreună cu:
- cererea de înscriere
- referatul favorabil din partea conducătorului științific;
- declarația de onestitate;
- fișa de lichidare cu avizul secretarului programului de masterat și avizul bibliotecii de specialitate;
- chitanța care atestă plata taxei pentru susținerea examenului de disertație;
 Toate obligațiile didactice, financiare sau de orice altă natură au fost îndeplinite/achitate de către student;
 Formularele (cererea de înscriere, declarație de onestitate, fișa de lichidare) și trimiterile către serviciul financiar pentru plata
taxei de susținere a examenului de disertație se vor elibera la Secretariatul Facultății de Științe Juridice și Administrative –
Masterate sau de către secretarul programului de master.
 Susținerea examenului de disertație: 21.07.2019 – la Departamentul de drept public și administrație publică.
 După susținerea disertației, candidații vor restitui documentele eliberate de către instituție;
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5. Relații și organizații internaționale în dreptul contemporan (seria 2017-2019)
 Perioada 29.06. – 09.07.2019: susținerea examenelor de promovare a semestrului IV, astfel:
 D1: Politica Europeană de Securitate și Apărare Comună în contextul actual – 29.06.2019, ora 11:00- Sala PMG
 D2: Relațiile Uniunii Europene cu țările terțe – 04.07.2019, ora 16:00 - Sala PMG
 D3: Etică și integritate academică – 05.07.2019, ora 16:00- Sala PMG
 D4: Politica europeană contemporană privind migrația și azilul- 03.07.2019, ora 16:00- Sala PMG
 D5: TFUE în contextul crizelor umanitare și de securitate - 09.07.2019, ora 16:00- Sala PMG
 Perioada 24.06 – 29.06.2019: susținerea examenelor restante din semestrul III
 Notă: planificarea examenelor restante din semestrul III, planificarea reexaminărilor la disciplinele din semestrul III și
planificarea examenelor din sesiunea suplimentară se realizează și se comunică prin grija secretarului de program, cu avizul
conducătorului programului de studii. Examenele vor fi planificate începând cu ora 1530, de luni până vineri și începând cu ora
0930 în zilele de sâmbătă și duminică.
 Până pe data de 19.07.2019 depunerea dosarelor și înscrierea la examenul de disertație, între orele :0900 – 1400, în următoarele
condiții:
 Se depune un exemplar tipărit (va fi copertat astfel încât să nu existe posibilitatea înlăturării, înlocuirii sau adăugării de pagini) și
un exemplar pe CD (pe CD se va scrie citeț, cu marker special pt CD-uri, numele studentului și titlul lucrării. CD ul va fi predat în
plic de hârtie pentru CD-uri);
 Lucrarea se depune împreună cu:
- cererea de înscriere
- referatul favorabil din partea conducătorului științific;
- declarația de onestitate;
- fișa de lichidare cu avizul secretarului programului de masterat și avizul bibliotecii de specialitate;
- chitanța care atestă plata taxei pentru susținerea examenului de disertație;
 Toate obligațiile didactice, financiare sau de orice altă natură au fost îndeplinite/achitate de către student;
 Formularele (cererea de înscriere, declarație de onestitate, fișa de lichidare) și trimiterile către serviciul financiar pentru plata
taxei de susținere a examenului de disertație se vor elibera la Secretariatul Facultății de Științe Juridice și Administrative –
Masterate sau de către secretarul programului de master.
 Susținerea examenului de disertație: 15 -21.07.2019 – la Departamentul de drept public și administrație publică.
 După susținerea disertației, candidații vor restitui documentele eliberate de către instituție;
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6. Managementul pregătirii operaționale de Jandarmi (seria 2017-2019)
Perioada 18.06. – 24.07.2019: susținerea examenelor de promovare a semestrului IV, astfel:
 D1: Elemente de securitate în Europa de Sud – Est – 18.06.2019, ora 14:30- Departamentul Jandarmi
 D2: Operații militare altele decât războiul – 20.06.2019, ora 14:30- Departamentul Jandarmi
 D3: Proiect de cercetare – 24.06.2019 ora 14:30- Departamentul Jandarmi
 Perioada 01.07 – 05.07.2019: susținerea examenelor restante din semestrul III
Notă: planificarea examenelor restante din semestrul III, planificarea reexaminărilor la disciplinele din semestrul III și
planificarea examenelor din sesiunea suplimentară se realizează și se comunică prin grija secretarului de program, cu avizul
conducătorului programului de studii. Examenele vor fi planificate începând cu ora 1530, de luni până vineri și începând cu ora
0930 în zilele de sâmbătă și duminică.
08 - 09.07.2019 depunerea dosarelor și înscrierea la examenul de disertație, între orele :0900 – 1400, în următoarele condiții:
 Se depune un exemplar tipărit (va fi copertat astfel încât să nu existe posibilitatea înlăturării, înlocuirii sau adăugării de pagini) și
un exemplar pe CD (pe CD se va scrie citeț, cu marker special pt CD-uri, numele studentului și titlul lucrării. CD ul va fi predat în
plic de hârtie pentru CD-uri);
 Lucrarea se depune împreună cu:
- cererea de înscriere
- referatul favorabil din partea conducătorului științific;
- declarația de onestitate;
- fișa de lichidare cu avizul secretarului programului de masterat și avizul bibliotecii de specialitate;
- chitanța care atestă plata taxei pentru susținerea examenului de disertație;
 Toate obligațiile didactice, financiare sau de orice altă natură au fost îndeplinite/achitate de către student;
 Formularele (cererea de înscriere, declarație de onestitate, fișa de lichidare) și trimiterile către serviciul financiar pentru plata
taxei de susținere a examenului de disertație se vor elibera la Secretariatul Facultății de Științe Juridice și Administrative –
Masterate sau de către secretarul programului de master.
Depunerea lucrărilor de disertație: 08 -09.07.2019
Susținerea examenului de disertație: 12.07.2019 – ora: 14:00 la Departamentul de drept public și administrație publică
După susținerea disertației, candidații vor restitui documentele eliberate de către instituție;
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B. Pentru programele de studii universitare de masterat creditate cu un număr de 90 ECTS – 3 semestre si 120 ECTS - 4 semestre
 Perioada 18.06 – 11.07.2019: susținerea examenelor de promovare a semestrului II, după cum urmează:
Notă: repartizarea disciplinelor de examen, în zilele alocate, se realizează și se comunică prin grija secretarului de program, cu avizul
conducătorului programului de studii.

Numarul verificărilor

P.S.U.M.

MARȚI

JOI

MIERCURI

VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ

LUNI

MARȚI

JOI

MIERCURI

VINERI SÂMBĂTĂ

24.06. 25.06. 26.06. 27.06. 28.06. 29.06. 30.06. 01.07. 02.07. 03.07. 04.07. 05.07. 06.07.
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

PC 1

PMG

Sala 1

SENAT
PMG

Sala 1

SENAT
PMG

Sala 3

Sala 3

internaționale în dreptul
contemporan

6 4 Științe Penale

SENAT

SENAT

5 4 Relatii și organizații

Sala 1

Sala 1

Sala 3

umane în sistemul autorităților
de ordine publică

Sala 1

4 6 Managementul resurselor

Sala 3

Afacerilor
(seria 2018-2020)

Sala 1

SENAT

3 7 Dreptul

SENAT

PC 1

Administrativ
(seria 2018-2020)

PC 1

2 5 Drept

Dep.Crim

Dep.Crim

criminalistice aplicate
(seria 2018-2020)

Dep.Crim

Dep.Crim

1 5 Cercetări

Dep.Crim

1530-1700
1730-1900
1900-2030
1530-1700
1730-1900
1900-2030
1530-1700
1730-1900
1900-2030
1530-1700
1730-1900
1900-2030
1530-1700
1730-1900
1900-2030
0930-1100
1115-1245
1300-1430
0900-1130
1045-1215
1230-1400
1530-1700
1730-1900
1900-2030
1530-1700
1730-1900
1900-2030
1530-1700
1730-1900
1900-2030
1530-1700
1730-1900
1900-2030
1530-1700
1730-1900
1900-2030
0930-1100
1115-1245
1300-1430

Nr.crt

Perioada
LUNI

6

1

11.07.
2019

0900-1130
1045-1215
1230-1400

P.S.U.M.

1900-2030

10.07.
2019

1530-1700
1730-1900

09.07.
2019

1900-2030

08.07.
2019

1730-1900

07.07.
2019

1900-2030
1530-1700

JOI

1730-1900

MIERCURI

1530-1700

MARȚI

1730-1900
1900-2030

LUNI

1530-1700

Numarul verificărilor

Nr.crt

Perioada
DUMINICĂ

5 Cercetări

7 Dreptul
Afacerilor
(seria 2018-2020)

4

6 Managementul resurselor

5

4

6

4 Științe Penale

umane în sistemul
autorităților de ordine
publică
Relatii și organizații
internaționale în dreptul
contemporan

PC 1
PMG

3

PC 1

Administrativ
(seria 2018-2020)

Sala 1

5 Drept

SENAT

2

PC 1

criminalistice aplicate
(seria 2018-2020)

Întocmit,
Insp.pr. Moinescu Adriana
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