MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLIȚIE ”ALEXANDRU IOAN CUZA”

NESECRET

FACULTATEA DE POLIȚIE DE FRONTIERĂ

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
PENTRU SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2017
LA PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
MANAGEMENTUL OPERAȚIONAL LA FRONTIERA EXTERNĂ SCHENGEN
Denumirea programului: Managementul operațional la frontiera externă Schengen
Domeniul de studii universitare de masterat: Ordine Publică şi Siguranţă Naţională
Locuri: 50 (6 bugetate și 44 cu taxă)
Contact: 021.317.55.23; Interior: 17322
Forma de învățământ: cu frecvență
Programul are 120 credite și se desfășoară pe 4 semestre/module
Filosofia masteratului se bazează pe transmiterea cunoștințelor de specialitate de la nivel
academic la nivelul polițistului de frontieră care implementează în practică aceste lucruri pentru
eficientizarea controlului frontierelor și implicit pentru securitatea cetățeanului european. Alături de
polițiștii de frontieră se numără printre cursanții programului de masterat specialiști din cadrul
diferitelor agenții de aplicare a legii interesați de caracterul transfrontalier al activităților desfășurate la
frontiere și totodată și reprezentanți din societatea civilă.
Planul de învățământ al masteratului Managementul Operațional la Frontiera Externă
Schengen este compus atât din discipline dedicate sectorului operaţional al Poliției de Frontieră, cât și
din discipline ce vizează aprofundarea domeniilor europene de competență specială: Justiției și Afaceri
Interne și Drept European. Cursurile programului de masterat sunt conduse de cadre didactice
universitare și de specialiști recunoscuți în domeniu la nivel național și internațional.
Modalitatea de distribuire a disciplinelor în planul de învățământ vizează o aprofundare a
cunoștințelor deja însușite în ciclul de licență, aliniate Cadrului Sectorial al Calificărilor pentru
Poliția de Frontieră (în special nivelul 4 și parțial nivelul 5) și Curriculumului Comun pentru
pregătirea de bază a polițiștilor de frontieră, completarea acestora cu noi conținuturi teoretice și noi
competențe specifice aquis-ului Schengen, în conformitate cu nivelele 6 și parțial 5 și 7 ale Cadrului
Sectorial al Calificărilor pentru Poliția de Frontieră, precum și capacitarea studenților masteranzi de a
avea o viziune actuală și fidelă asupra domeniului ordine și siguranță publică la nivel european.
Programul de studii universitare de masterat dispune de un plan de cercetare științifică propriu,
inclus în planul strategic al Facultății de Poliție de Frontieră, iar finalizarea studiilor se desfășoară în
conformitate cu legislația în vigoare, suplimentul diplomei este redactat bilingv (română/engleză) în
baza modelului elaborat de grupul de experți ai Comisiei Europene, Consiliului Europei și
CEPES/UNESCO, stabilind drepturile conferite de calificare și de titlu, precum și competențele
asigurate de program.
Masteratul respectă toate prevederile Filosofiei educaționale de la Bologna, adaptate
domeniului Educației și instruirii vocaționale conform Declarației de la Copenhaga, dar și în spiritul
Concepției de pregătire și formare a personalului din Ministerul Afacerilor Interne.
Programul de studii universitare de masterat poate fi urmat și de persoane din afara sistemului
de Ordine Publică și Siguranță Națională, fiind accesibil și candidaților din exterior.
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CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE





04 – 18.09.2017 (L–V: 09.oo – 15.oo şi S: 09.oo – 13.oo): Perioada de înscrieri.
20.09.2017: Afişarea repartizării pe săli și ora susţinerii concursului de admitere.
22.09.2017: Desfășurarea concursului de admitere.
23-25.09.2017: Afişarea listelor provizorii cu ierarhizarea candidaţilor, generate după
admitere şi depunerea contestaţiilor.
 26.09.2017: Anunţarea rezultatelor contestaţiilor.
 26 - 27.09.2017: Depunerea diplomei de licenţă în original/adeverinţei de absolvire pentru
candidaţii admişi pe locurile bugetate; depunerea cererilor de retragere şi restituirea
dosarelor celor declaraţi respinși sau absenţi.
 29.09.2017 - 02.10.2017: Afişarea listelor finale ale candidaţilor declaraţi admişi și
înmatricularea candidaților.

TAXE
Valoarea taxelor pentru programele de studii universitare de masterat ale Seriei 2017/2019,
aprobate de Senatul universitar al Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, în şedinţa din data de
29.05.2017 sunt în cuantum de:
 150 lei – taxa de înscriere la concursul de admitere
 1.250 lei/semestru – taxa de şcolarizare
 350 lei – taxa pentru susţinerea lucrării de disertaţie
CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Cerere de înscriere - formular tip;
Copie după diploma de bacalaureat;
Copie după diploma de licență sau echivalenta acesteia;
Copie după foaia matricolă / supliment la diploma de licență (cu excepția absolvenților din anul
admiterii);
Copie după certificatul de naștere;
Copie după certificatul de căsătorie sau de schimbare a numelui (dacă este cazul);
Adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că este apt pentru a urma cursuri
universitare de masterat;
Copie după buletin/carte de identitate;
4 fotografii color ¾ (pe hârtie foto);
Dosar plic;
Chitanța de plată a taxei de admitere.

Documente suplimentare necesare candidaților pe locurile bugetate (fără taxă):
 adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte că este angajat în sistemul de ordine publică şi
siguranţă naţională;
 raport avizat de şeful structurii/similar şi aprobat de inspectorul şef/directorul general/similar care să
ateste că studiile asigură specializarea potrivită nevoilor unităţii;
 declaraţie autentificată din care să rezulte că nu a mai urmat/ a mai urmat o perioadă de studii sau un
ciclu complet de studii universitare de masterat sau echivalente, în regim bugetat. Declaraţia trebuie să
nu admită interpretări şi să conţină precizarea: ,,Declar că nu am beneficiat/ am beneficiat de finanţare
de la bugetul de stat (inclusiv pe locuri finanţate din fonduri europene) în calitate de student
masterand”.
 Declaraţie autentificată din care să rezulte că nu a fost exmatriculat de la un program universitar de
studii de masterat. Declaraţia trebuie să nu admită interpretări şi să conţină precizarea: „Declar că nu
am fost exmatriculat de la un program de studii universitare de masterat”.
*Conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2006 privind stabilirea unor măsuri de simplificare
la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, copiile
documentelor incluse în dosarul de înscriere trebuie însoțite de documentele în original pentru a fi certificate
de lucrătorul care preia dosarul, originalele fiind înmânate titularilor.
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PRECIZĂRI
1. În funcţie de numărul candidaţilor înscrişi, Comisia de admitere îşi rezervă dreptul de a modifica
graficul desfăşurării examenelor de admitere – anunţând public acest lucru, în timp util;
2. Informaţii suplimentare privind înscrierea, organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere se
pot obţine din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, ce
poate fi consultat pe site-ul instituţiei: http://www.academiadepolitie.ro/masterate.html
3. Înscrierea la concursul de admitere confirmă acceptarea completă, din partea candidaţilor, a
precizărilor formulate;
Prezenta Ofertă educaţională a fost avizată în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 10.07.2017.
TEMATICA
pentru concursul de admitere la programul de masterat - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017










Dreptul la liberă circulaţie în Uniunea Europeană
Libera circulație a cetățenilor români în străinătate
Regimul străinilor în România
Spaţiul Schengen şi controlul frontierelor externe
Cooperarea poliţienească transfrontalieră în context Schengen
Sistemul Informatic Schengen (SIS) şi protecţia datelor în SIS
Agenția Europeană Frontex
Organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române
Regimul juridic al frontierei de stat a României

BIBLIOGRAFIA
pentru concursul de admitere la programul de masterat - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017
 Convenţia de Aplicare a Acordului din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor din Uniunea Economică
Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor
la frontierele comune – Convenţia Schengen (CAAS);
 Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la
Codul UE privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen);
 Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016
privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE)
2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al
Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (Regulamentul Frontex);
 Regulamentul (CE) 2006/1986 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006
privind accesul la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS 2) al serviciilor
competente, din statele membre, pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor;
 Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006
privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație;
 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la
liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii UE și membrii familiilor
acestora, de modificare a Reg (CEE) nr.1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE;
 Decizia nr.533/2007/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înființarea, funcționarea şi utilizarea
Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS 2);
 Ordonanţă de Urgenţă nr. 194 din 12.12.2002 (*actualizată*) privind regimul străinilor în România;
 Ordonanţă de Urgenţă nr. 102 din 14 iulie 2005 (**republicată**) (*actualizată*) privind libera
circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului
Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene;
 Ordonanța de Urgență nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române
(*actualizată*);
 Ordonanța de Urgență nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României (*actualizată*);
 Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
(*actualizată*).
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