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HOTĂRÂRE  

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea și 

funcționarea Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”  

din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 

 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea și funcționarea 

Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 

publicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 3 aprilie 2007, cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. Aliniatul (2) al articolul 2 va avea următorul cuprins: 

„(2) Academia desfăşoară activităţi de învăţământ superior, organizate prin programe de 

studii universitare de licenţă și de masterat în domeniile şi specializările acreditate, precum şi alte 

forme de pregătire, perfecţionare şi specializare.” 

 

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins: 

„Art. 3 – (1) Academia formează personal pentru asigurarea nevoilor MAI, care este 

beneficiar determinat principal al procesului formativ desfășurat în instituția de învățământ superior. 

(2) Academia desfăşoară activităţi de formare profesională continuă a personalului MAI și 

elaborează studii şi analize în domeniul ordinii publice. 

(3) Academia coordonează metodologic, didactic și curricular Institutul de Studii pentru 

Ordine Publică, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen și Centrul de Formare Inițială și 

Continuă a personalului MAI, structuri MAI cu atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea 

programelor de formare continuă nonuniversitară, în context formal.” 

 

3. La articolul 4, litera b) va avea următorul cuprins: 

„b) aprobă domeniile de interes pentru instituţie în care Academia organizează studii 

universitare de licență și de masterat, stabilite pe baza criteriului relevanţei pentru carieră, a 

nevoilor şi comenzii formative a beneficiarilor;” 

 

4. La articolul 5 alineatul (1), literele a) și b) vor avea următorul cuprins: 

„a) formarea, în condițiile legii, a ofițerilor prin studii universitare de licență și masterat 

profesional; 

b) specializarea personalului MAI prin studii universitare de masterat;” 

 

5. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins: 

„(2) Academia poate forma prin studii universitare, în condiţiile legii, personal şi pentru alte 

structuri din sistemul de apărare şi securitate naţională, precum şi pentru instituţii solicitante din 

ţară şi din străinătate, pe baza protocoalelor încheiate în acest sens de către acestea cu Ministerul 

Afacerilor Interne.” 

 

6. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins: 

„(1) Academia organizează și desfășoară programe de studii universitare de licență și 

masterate profesionale pentru formarea, în condițiile legii, ofițerilor potrivit specificului 

instituțional al MAI.” 
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7. Articolul 7 va avea următorul cuprins: 

„Art. 7 - (1) Formarea ofițerilor prin studii universitare de licență se realizează avându-se în 

vedere profilul profesional rezultat din analiza atribuțiilor prevăzute în actele normative aplicabile 

structurii pentru care se pregătesc categoriile de personal respective, precum și din stabilirea, pe 

baza acestora, a cunoștințelor și competențelor specifice. 

(2) Formarea ofițerilor de poliție, poliție de frontieră și jandarmi se realizează prin studii 

universitare de licență, după cum urmează: 

a) cu durata de 4 ani (240 de credite de studii transferabile), la cursuri cu frecvență, domeniul 

fundamental „Științe sociale”, ramura „Științe juridice”, domeniul de studii universitare de licență 

„Drept”, specializarea „Drept”. 

b) cu durata de 3 ani (180 de credite de studii transferabile), la cursuri cu frecvență, domeniul 

fundamental „Științe sociale”, ramura „Științe militare, informații și ordine publică”, domeniul de 

studii universitare de licență „Științe militare, informații și ordine publică”, specializarea „Ordine și 

siguranță publică”. 

(3) Formarea ofițerilor de pompieri se realizează prin studii universitare de licență cu durata 

de 4 ani (240 de credite de studii transferabile), la cursuri cu frecvență, domeniul fundamental 

„Științe inginerești”, domeniul de licență „Ingineria instalațiilor”, specializarea „Instalații pentru 

construcții-pompieri”. 

(4) Formarea efectuată în ciclul studiilor universitare de licență la facultățile Academiei 

asigură creditele de studii transferabile necesare înscrierii la alte facultăți.” 

 

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins: 

„(1) Studiile universitare de masterat se organizează în domeniile şi cu duratele prevăzute de 

legislaţia în vigoare, pe teme de interes pentru formarea profesională a personalului MAI.  

(2) Academia poate organiza pentru punerea în valoare a potenţialului ştiinţific al instituţiei, 

în limita resurselor la dispoziţie, studii universitare de masterat în domenii de contact cu cele de 

licenţă, relevante din punct de vedere profesional pentru MAI.” 

 

9. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins: 

„(2) Principalele componente organizatorice ale Academiei, cu atribuţii privind organizarea şi 

desfăşurarea programelor de studii universitare, sunt următoarele: 

a) Facultatea de Poliție; 

b) Facultatea de Pompieri.” 

 

10. Articolul 11 va avea următorul cuprins: 

„(1) Facultatea de Poliție se înființează prin reorganizarea Facultății de Poliție, a Facultății de 

Jandarmi, a Facultății de Poliție de Frontieră și a Facultății de Științe Juridice și Administrative. 

(2) Facultatea de Poliție pregătește ofițeri pentru MAI în domeniile și la specializările 

prevăzute în prezenta hotărâre. 

(3) Facultatea de Poliție se constituie prin preluarea, în condițiile legii, de la Facultatea de 

Poliție, Facultatea de Jandarmi, Facultatea de Poliție de Frontieră și de la Facultatea de Științe 

Juridice și Administrative, din cadrul Academiei, a atribuțiilor formative, a elementelor de structură 

și a personalului.” 

 

11. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins: 
„(2) Din categoria personalului didactic titular fac parte funcționari publici cu statut special, 

cadre militare care dețin grade didactice, cadre universitare sau cercetători științifici, precum și 

instructori militari în domeniul ordine și securitate publica.” 

 

12. Alineatele (2) și (3) ale articolului 14 vor avea următorul cuprins: 
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„(2) La Facultatea de Poliție, locurile se scot la concurs în cadrul specializărilor „Drept” și 

„Ordine și siguranță publică”, distinct pentru ofițeri de poliție, ofițeri de poliție de frontieră, ofițeri 

de jandarmi, ofițeri de poliție penitenciară și, la nevoie, ofițeri din alte structuri ale sistemului de 

apărare și securitate națională. 

(3) La Facultatea de Pompieri, locurile se scot la concurs în cadrul specializării de licență 

Instalații pentru construcții-pompieri.” 

 

         13. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:  

„(1) La începerea studiilor universitare de licenţă, studenţii Academiei încheie angajamente 

cu MAI, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, prin care se obligă ca, după absolvirea 

Academiei, să-şi desfăşoare activitatea timp de 10 ani în cadrul MAI sau, după caz, al altor structuri 

similare, în funcţie de nevoile acestui minister.” 

 

14. Articolul 22 se abrogă. 

 

Art. II. – (1) Programele de studii universitare organizate de Facultatea de Științe 

Juridice și Administrative, Facultatea de Poliție, Facultatea de Poliție de Frontieră și 

Facultatea de Jandarmi din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, aflate în 

desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se desfășoară în continuare, până 

la finalizare, conform planurilor de învățământ aprobate, în cadrul Facultății de Poliție, 

înființate potrivit art.11 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.294/2007 privind organizarea și 

funcționarea Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne, astfel cum a fost modificat prin prezenta hotărâre. 

(2) Programele de studii universitare organizate de Facultatea de Arhivistică din cadrul 

Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, aflate în desfășurare la data intrării în vigoare 

a prezentei hotărâri, se desfășoară în continuare, până la finalizare, conform planurilor de 

învățământ aprobate. Personalul încadrat la Facultatea de Arhivistică se preia, în condițiile 

legii, la nivelul celorlalte structuri ale Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în funcție 

de nevoile de încadrare. 

(3) Programul studiilor organizare de către școlile doctorale din cadrul Academiei de 

Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, aflate în desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri, se desfășoară în continuare până la finalizare, în conformitate cu programele 

individuale de cercetare științifică. 

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

 

FLORIN - VASILE CÎȚU 

 


