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 CONSIDERAȚII GENERALE 

 Prin cererea înregistrată la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Superior, cu nr. 5753 din data de 19.10.2021, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ din 
București solicită încadrarea programului de studii universitare de master DREPT POLIȚIENESC 
din cadrul Facultăţii de Poliţie în domeniul de studii universitare de master Drept. 

Dosarul a fost înregistrat la ARACIS cu numărul 5815 din data de 21.10.2021. 

Verificarea îndeplinirii cerinţelor normative obligatorii, a criteriilor, standardelor şi 
indicatorilor de performanţă şi a standardelor specifice a fost efectuată de Comisia de experţi 
permanenţi de specialitate – Științe Juridice – a Consiliului ARACIS. 

Raportul de evaluare a fost elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern 
nr. 915/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2006 pentru 
aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a 
listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Superior şi a Procedurilor privind acreditarea/evaluarea externă periodică a domeniilor de 
studii universitare de master. 

 

 REZULTATELE EVALUĂRII EFECTUATE DE CĂTRE  
COMISIA DE EXPERȚI PERMANENȚI DE SPECIALITATE 

Sunt îndeplinite următoarele cerinţe normative obligatorii 

1. Există aprobarea Senatul Universității sau, după caz, a Consiliului de administrație, de 

înfiinţare a unui nou program de studii universitare de master într-un domeniu de studii 

universitare de master acreditat.  

2. S-a făcut dovada oportunităţii înființării unui nou program de studii universitare de 

master, din punct de vedere al corelației cu cerințele pieței muncii. (Academia de Poliție 

„Alexandru Ioan Cuza” din București fundamentează oportunitatea înființării unui 

astfel de program de masterat prin referire la intrarea în vigoare a O.U.G. nr.76 din 

30.06.2021 de modificare a art.9 alin.(1) din Legea nr.360/2002 privind Statutul 

polițistului, precum și pe deficitul de personal cu care se confruntă structurile Poliției 

Române. În acest context se apreciază că studiile universitare de masterat pentru 

formarea ofițerilor de poliție, specializarea „Drept poliţienesc” vor contribui la 

pregătirea absolvenţilor de studii universitare de licenţă de lungă durată (minim 4 ani) 

în vederea formării iniţiale a viitorilor ofiţeri de poliţie, ca rută alternativă la 

programele de studii universitare de licenţă care se organizează şi se desfăşoară în 

cadrul Academiei de Poliție.) 

3. Suplimentul la diplomă pentru programul de studii universitare de master propus este în 

concordanţă cu obiectivele asumate.  

4. Competenţele vizate în programul de studii universitare de master sunt adecvate 

domeniului în care se încadrează şi nivelului de pregătire corespunzător ciclului II 

(Competențele vizate de programul de studii universitare de masterat Drept polițienesc 

se regăsesc înscrise în suplimentul la diploma de licență, precum și în fișele 
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disciplinelor înscrise în planul de învățământ. Membrii comisiei au ajuns, însă, la 

concluzia că prin competențele pe care le vizează și prin specificul său acest program 

nu se încadrează în domeniul Drept, discipline ca Pregătirea fizică, Instrucția tragerii 

nefiind adecvate pentru domeniul Drept.) 

5. Există concordanţă între planul de învăţământ, misiunea programului solicitat şi 

calificările vizate. (Planul de învățământ propus pentru masteratul intitulat „Drept 

polițienesc” este mai degrabă adecvat unui masterat din specialitatea Științe penale, la 

care s-au mai adăugat discipline specifice activității de poliție. ) 

6. Planul de învăţământ conţine ponderile disciplinelor exprimate prin credite de studiu 

ECTS şi cu disciplinele ordonate succesiv în timpul de şcolarizare.  

7. Fişele disciplinelor includ rezultatele învăţării exprimate în forma competenţelor 

cognitive, tehnice sau profesionale şi valorice.  

8. Titularii de disciplină au titlul ştiinţific de doctor sau sunt doctoranzi în domeniul 

disciplinelor din postul ocupat; celelalte cadre didactice au pregătirea iniţială şi 

competenţe în domeniul disciplinei predate. (În planul de învățământ se regăsesc 

discipline ai căror titulari nu au grad didactic universitar (exemplu Instructorul de 

ordine publică principal I. predă Criminalistica. Tehnici și procedee moderne de 

investigare penală.) 

 

Alte constatări ale comisiei 

- denumirea masteratului Drept polițienesc e nepotrivită în special în condițiile în care în 

planul de învățământ se regăsește o disciplină cu aceeași denumire; 

- sunt prevăzute în planul de învățământ 29 de ore pe săptămână, cu 9 mai mult decât prevăd 

standardele specifice din domeniul Drept,  ceea ce înseamnă că și numărul de ore maxim 

admis pe masterat este depășit; 

- în mod implicit, încărcătura totală de activități didactice este peste standardul de calitate 

acceptat prin Standardele specifice din domeniul Drept (754 față de 360); 

- disciplina Drept polițienesc are în fișa disciplinei o încărcătura a activităților didactice 

diferit față de ce prevede planul de învățământ (– 1/1 față de 2/2); 

- există diferențe între lista cadrelor didactice care ar urma să desfășoare activități didactice 

la acest masterat în documentele prezentate de instituția organizatoare (Exemplu în 

Analiza Oportunitate sunt menționate 9 cadre didactice, iar în Anexa 5 Tabelul cu 

indicatori sunt menționate 13 cadre didactice). 

 PROPUNEREA  COMISIEI  DE  EVALUARE 

Propunerea Comisiei de experţi permanenţi de specialitate –  Științe Juridice, adoptată 
în şedinţa  online din data de 13.12.2021 a fost: neîncadrarea programului de studii universitare 
de master DREPT POLIȚIENESC, în domeniul de studii universitare de master acreditat Drept 
conform Extrasului din procesul verbal, înregistrat la ARACIS cu nr. 1096 din 13.12.2021.
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 EVALUAREA ÎN CONSILIU ŞI    
AVIZUL  CONSILIULUI  ARACIS 

Consiliul ARACIS a apreciat că procesul de evaluare s-a desfăşurat conform prevederilor 
Metodologiei de evaluare externă şi a Procedurilor privind acreditarea/ evaluarea externă 
periodică a domeniilor de studii universitare de master. 

Din analiza Raportului de autoevaluare, pe baza Rapoartelor înaintate de comisia de 
experţi permanenţi de specialitate, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Superior a constatat că:  

Programul de studii universitare de master DREPT POLIȚIENESC nu satisface cerinţele 
normative obligatorii, standardele şi indicatorii de performanţă şi standardele specifice. 

 

 AVIZUL CONSILIULUI ARACIS 

 În Raportul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, elaborat 

şi aprobat în conformitate cu prevederile Legii nr. 87/2006, cu modificările și completările 

ulterioare, şi a Procedurilor privind acreditarea/evaluarea externă periodică a domeniilor de 

studii universitare de master se propune: 

 neîncadrarea programului de studii universitare de master DREPT POLIȚIENESC, 
în domeniul de studii universitare de master acreditat Drept; 

 din cadrul Facultăţii de Poliţie; 

 Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ din București; 

Raportul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi soluţia 

propusă au fost discutate şi aprobate de Consiliul ARACIS la data de 16.12.2021. 

Biroul Executiv al Consiliului ARACIS 
 
 

Președinte Prof. univ. dr. Iordan PETRESCU  

Vicepreședinte Prof. univ. dr. Cristina GHIȚULICĂ  

Secretar general Prof. univ. dr. Dorian COJOCARU  

Director Departament de 

evaluare externă 

Conf. univ. dr. Octavian Mădălin BUNOIU  

Director Departament de 

acreditare 

Prof. univ. dr. Simona LACHE  

Acest aviz se transmite Ministerului Educației şi spre luare la cunoştinţă Academiei de 

Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ din București. 

București, decembrie 2021 
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