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FIȘA DISCIPLINEI 
 1. Date despre program           

 

              
 

 1.1. Instituția de învățământ superior  UNIVERSITATEA “BABEȘ-BOLYAI”   
         CLUJ-NAPOCA      
 1.2. Facultatea     FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE  
               
 1.3. Departamentul     STUDII INTERNAȚIONALE ȘI ISTORIE  
         CONTEMPORANĂ     
 1.4. Domeniul de studii     Științe politice      
                
 1.5. Ciclul de studii     Licență      
               
 1.6. Programul de studii/ Calificarea  Studii de securitate     
                

 

 2. Date despre disciplină           
 

              
 

 2.1. Denumirea disciplinei    
Instituții și organizații de securitate, 
ordine și siguranță publică   

               
 2.2. Titularul activităților de curs    Dr. Borzan Sorin Călin   

 2.3. Titularul activităților de seminar  Dr. Borzan Sorin Călin   
                 
 2.4. Anul de 

studiu 
I 

 
2.5. Semestrul I 

 2.6. Tipul de  
EC 2.7. Regimul  DPD  

   evaluare  disciplinei  Ob.  

 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 125    
 

        
 

 3.1. Nr. de ore pe 4 Din care 3.2.  2 Din care 3.3. seminar/ laborator 2 
 

 săptămână  curs         
 

 3.4. Total ore din planul de 56 Din care 3.5.  28 Din care 3.6. seminar/ laborator 28 
 

 învățământ  curs         
 

 Distribuția fondului de timp          Ore 
 

        
 

 Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițețe     14 
 

   
 

 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 14 
 

          
 

 Pregătire seminarii, teme, referate, eseuri        25 
 

                
 

 Tutoriat              
 

             
 

 Examinări           16 
 

             
 

 Alte activități:            
 

            
 

 3.7. Total ore studiu individual          69 
 

             
 

 3.8. Total ore pe semestru           125 
 

             
 

 3.9. Numărul de credite           5 
 

                
 



4. Precondiții (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum   
 

4.2. de competențe 
 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 
 
 
 

 
 
 
6. Competențele specifice acumulate  
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 Cunoaşterea,  înțelegerea  conceptelor,  teoriilor  şi  metodelor  de  
bază  ale domeniului  şi  ale  ariei  de  specializare, precum și utilizarea  
lor  adecvată  în  comunicarea profesională. 

- Definirea  cadrului  politic  şi  legal  în  domeniul  elaborării  planurilor  şi 
proiectelor de securitate şi de informații 
- Recunoaşterea principiilor de bază ale managementului organizațiilor publice şi 
private 
- Să cunoascăterminologia utilizată în domeniu 
- Să demonstreze capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor din domeniu 

 

  

 Utilizarea cunoştințelor de bază pentru explicarea şi interpretarea 
unor variate tipuri de concepte, situații, procese, proiecte etc. asociate 
domeniului  

- Aplicarea conceptelor fundamentale din ştiințele politice în descrierea şi explicarea 
unor evenimente sau procese specifice securității 
- Explicarea si interpretarea metodelor de gestionare şi conducere a unor organizații 
-  Aplicarea conceptelor fundamentale din  științele politice în descrierea și 
explicarea unor evenimente politico-militare sau alte procese specifice securității. 

-  Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor de bază din 
domeniul studiilor de securitate; 
 
 
 

   

     

5.1. de desfășurare a cursului -Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu 
telefoanele mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate 
convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de către 
studenți a sălii de curs în vederea preluării apelurilor telefonice 
personale; 
-Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și seminar/laborator 
întrucât aceasta se dovedește disruptivă la adresa procesului 
educațional; 

5.2. de desfășurare a seminarului Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun 
acord cu studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe 
motive altfel decât obiectiv întemeiate. De asemenea, pentru predarea 
cu întârziere a lucrărilor de seminar/laborator, lucrările vor fi 
depunctate cu 1 pct./zi de întârziere.   
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-Să demonstreze preocupare pentru perfecţionarea profesională prin antrenarea 
abilităţilor de gândire critică 
-Să demonstreze implicarea în activităţi ştiinţifice, cum ar fi elaborarea unor articole şi 
studii de specialitate; 
-Să participe la proiecte având caracter ştiinţific, compatibile cu cerinţele integrării în 
învăţământul european 
-Gestionarea informațiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în 

 

context  (receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea informațiilor în documente  

 

de profil), inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulație 
 

internațională și la nivel mediu sau avansat a unei a doua limbi străine 
 

-Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul 
 

inserției și adaptabilității la cerințele pieței muncii. 
 

 7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 
 

 
7.1 Obiectivul general al disciplinei - Dobândirea cunoștințelor privind organizarea, 

subordonarea și funcționarea instituțiilor și 
organizațiilor din sistemul național de 
securitate, ordine și siguranță publică, în 
conformitate cu dispozițiile legale. 

7.2 Obiective specifice  Acest curs pune bazele conceptuale ale 
viitoarelor materii care se vor studia în 
continuare. Prin intermediul acestui curs se 
crează un cadru, în matricile căruia vor fi 
aprofundate cunoştințele ulterioare. 
-Să dezvolte abilităţilor argumentative ale 
studenţilor 
-să asigure însușirea și aprofundarea noțiunilor 
de bază privind activitățile desfășurate în 
folosul cetățeanului și comunității de către 
instituțiile și organizațiile de ordine și 
siguranță publică; 
-să asigure cunoșterea instituțiilor și 
organizațiilor care concură la realizarea unui 
climat de ordine și siguranță publică normal; 
-să dezvolte  abilitățile  de  analiză  
comparativă  a rolului, atribuțiilor și 
modalităților de acțiune ale Instituțiilor și 
Organizațiilorde Ordine și Siguranță Publică; 
- să cunoască Strategia Națională de Apărare a 
Țării; 
- însușirea și aprofundarea noțiunilor de bază 
despre instituțiile și organizațiile de securitate, 
ordine și siguranță publică; 

 
 
 8. Conținuturi 
 
8.1 Cursuri Metode de predare Observatii 
1. Arhitectura sistemului național de securitate. 
Președenția României – DSN, Parlamentul României și 
Guvernul României – locul și rolul în asigurarea securității 
naționale extinse.  

Prelegere, analiză, 
argumentare, explicare 

 

2. CSAT – autoritatea administrativă autonomă privind 
apărarea țării și securitatea națională.Strategia Națională de 

Prelegere, analiză, 
argumentare, explicare 

 



Apărare a Țării – direcții de acțiune. 
3. Ministerul Apărării Naționale – organul de 
specialitate al administrației publice centrale, prin care este 
condusă activitatea în domeniul apărării țării și securității 
naționale. 

Prelegere, analiză, 
argumentare, explicare 

 

4. Ministerul Afacerilor Interne - instituţie 
guvernamentală care contribuie la apărarea statului de drept. 
Alte structuri ale MAI – IGSU, IGI, IGAv,DGA, ANA, 
ANITP, ANRS, Centrul de Coordonare a Protecției 
Infrastructurilor Critice. 

Prelegere, analiză, 
argumentare, explicare 

 

5. Poliția Română. Prelegere, analiză, 
argumentare, explicare 

 

6. Jandarmeria Română. Prelegere, analiză, 
argumentare, explicare 

 

7. Poliția de Frontieră Română. Prelegere, analiză, 
argumentare, explicare 

 

8. Ministerul Public – garantul respectării legii în 
România. DIICOT - structură specializată de combaterea 
criminalităţii organizate.DNA și DGA – structuri 
specializate în lupta împotriva corupției. 

Prelegere, analiză, 
argumentare, explicare 

 

9. Comunitatea Națională de Informații. DGIA și DGPI 
– structuri departamentale de informații și protecție. 

Prelegere, analiză, 
argumentare, explicare 

 

10. Servicii naționale  de informații – SRI și SIE. Prelegere, analiză, 
argumentare, 
explicare 

 

11. Alte structuri/instituții cu rol în asigurarea Securității 
Naționale Extinse) – STS, SPP, ANP și ORNISS 

Prelegere, analiză, 
argumentare, explicare 

 

12. Poliția Locală.  Prelegere, analiză, 
argumentare, explicare 

 

13. Firme private de pază și protecție și de detectivi 
particulari. 

Prelegere, analiză, 
argumentare, explicare 

 

14. Instituții de învățământ pentru formarea inițială și 
perfecționarea pregătirii personalului. 

Prelegere, analiză, 
argumentare, explicare 

 

   

8.2. Seminarii Metode de predare Observatii 

1. Arhitectura Sistemului Național de Securitate – rolul, 
importanța și delimitări a principalilor actori. 

Demonstrație, 
modelare, dezbatere, 
studii de caz 

 

2. Strategia Națională de Apărare a Ţării pentru 
Perioada 2015 ‐ 2019 - coordonate, acțiuni și 
responsabilități concrete pentru structurile de 
menținere și restabilire a ordinii și siguranței publice. 
Strategii sectoriale derivate. 

Demonstrație, 
modelare, dezbatere, 
studii de caz 

 

3. Locul, rolul și atribuțiile structurilor componente ale 
MAp.N în realizarea SNE 

Demonstrație, 
modelare, dezbatere, 
studii de caz 

 

4. Competențe ale structurilor MAI Demonstrație,  



modelare, dezbatere, 
studii de caz,  Analiza, 
argumentarea, 
expunerea 

5. Locul, rolul și atribuțiile structurilor componente ale 
Poliției Române 

Demonstrație, 
dezbatere, studii de 
caz,  Analiza, 
argumentarea, 
expunerea 

 

6. Jandarmeria – instituție de forță a MAI Demonstrație, 
dezbatere, studii de 
caz,  Analiza, 
argumentarea, 
expunerea 

 

7. Provocări actuale pentru PFR – modalități concrete 
de contracarare. Spațiul Schengen – oportunități, 
amenințări, stadiul actual. 

Demonstrație, 
modelare, dezbatere, 
studii de caz 

 

8. Rolul structurilor Ministerului Public în asigurarea 
SNE 

Demonstrație, 
modelare, dezbatere, 
studii de caz 

 

9. DGIA și DGPI – contribuția la asigurarea SNE Demonstrație, 
modelare, dezbatere, 
studii de caz, 
argumentarea,  

 

10. Rolul serviciilor naționale de informații în asigurarea 
SNE 

Demonstrație, 
modelare, dezbatere, 
studii de caz 

 

11. STS și SPP – structuri naționale de protecție și pază Demonstrație, 
modelare, dezbatere, 
studii de caz 

 

12. Poliția locală – locul și rolul în arhitectura 
Sistemului Național de Securitate 

Demonstrație, 
modelare, dezbatere, 
studii de caz 

 

13. Delimitări conceptuale, atribuții, competențe pentru 
agent de securitate și detectiv particular 

Demonstrație, 
modelare, dezbatere, 
studii de caz 

 

14. Posibilități de dezvoltare și de evoluție în carieră 
pentru personalul IOSOSP 

Demonstrație, 
modelare, dezbatere, 
studii de caz 

 

Bibliografie  
- Constituția României, revizuită.  
- Strategia Nationala de Aparare a Romaniei, Bucuresti, 2015;  
- Legea 415/2002 privind înființarea, organizarea şi funcționarea CSAT  
- Legea nr. 1/1998 de organizare şi funcționare a SIE actualizată;  
- Legea nr.14/1992 privind organizarea şi funcționarea Serviciului Român de Informații  
- Legea Nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcționarea Serviciului de 
Protecție şi Pază  
- Legea nr. 40 din 18 decembrie 1990 privind organizarea şi funcționarea Ministerului de Interne, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 146 din 18 decembrie 1990;  
-ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 (*actualizată*)privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne 



-HOTĂRÂRE Guvernului nr. 416 din 9 mai 2007 (*actualizată*)privind structura organizatorică 
şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne 
-ORDIN MAI nr. 120 din 25 mai 2010 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului de ordine 
interioară în direcţiile generale/direcţiile aparatului central al Ministerului Administraţiei şi 
Internelor 
- Legea nr.92/1996, publicata în Monitorul Oficial nr.169 din 30 iulie 1996 (STS);   
- Ordonanta de Urgenta nr. 14 din 26 ianuarie 2001 privind organizarea şi funcționarea 
Ministerului Apãrãrii Naționale  
- Hotărîrea de Guvern nr. 196 din 17 martie 2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului 
Administrației şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranței publice, pentru creşterea siguranței 
cetățeanului şi prevenirea criminalității stradale;  
- Legea nr.51/1991 privind siguranța națională a României  
- Hotărârea nr. 779/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Ordine și Siguranță Publică 
2015-2020 în vigoare de la 13.10.2015;  
- Legea 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române;  
- Legea 146/2012 pentru modificarea şi completarea OUG 120/2005 privind  operaționalizarea 
Direcției Generale Anticorupție din cadrul Ministerului Administrației şi Internelor.  
- Regulamentul de organizare si functionare al Directiei generale anticoruptie aprobat prin 
ordinul MAI Nr. 275 din 20.12.2010;  
- Legea nr 101 din 2003 pentru aprobarea OUG nr 153/2003 privind organizarea şi funcționarea 
ORNISS 
- LEGEA nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecția informațiilor clasificate  
- HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 185 din 9 martie 2005 privind modificarea Standardelor 
naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 585/2002 
-Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza bunurilor şi valorilor, publicată în Monitorul Oficial 
nr.525 din 22 iulie 2003;  
-Legea nr. 329 din8 iulie 2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, publicată în 
Monitorul Oficial, partea I, nr. 530 din 23 iulie 2003;  
-H.G. nr. 1666 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 329 din 8 iulie 2003 privind 
exercitarea profesiei de detectiv particular, publicată în Monitorul Oficial, nr. 987 din 27 
octombrie 2004;  
-Legea nr. 353 din 15 iulie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 329 din 8 iulie 
2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicată în 2007, publicată în 
Monitorul Oficial, partea I, nr. 306 din 8 mai 2007 ;  
-Legea nr. 155 din 12 iulie 2010 privind organizarea şi funcționarea poliției locale;  
-H.G. nr. 1332 din 234 decembrie 2010 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare si 
funcționare a poliției locale;  
- Legea nr. 682/2002, privind organizarea şi funcționarea Oficiului Național pentru Protecția 
Martorilor;  
-Legea nr. 143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit 
de droguri;  
- Legea nr. 64/ 2005 privind participarea României ca membru cu drepturi depline la Grupul de 
cooperare pentru combaterea consumului şi traficului ilicit de droguri (Grupul Pompidou) din 
cadrul Consiliului Europei;   
-Hotărârea de Guvern nr. 461 din 11.05.2011 privind organizarea şi funcționarea AgenŃiei 
Naționale Antidrog;  
-Ordonanța de Urgență nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcționarea Poliției de 
Frontieră Române;  
-H.G. nr 1490/2004 modificată şi completată prin H.G. nr.1514/2005 privind fuziunea 
Comandamentului Protectiei Civile cu Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari;  
-Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcŃionarea Jandarmeriei Române;  
 
 
 

9. Coroborarea/validarea conținuturilor disciplinei cu așteptarile 
reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și 
angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului  

 Disciplina a fost elaborată în concordanță cu lucrările din domeniu, publicate în țară și 
străinatate; 

 Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocupărilor 



instituțiilor de profil sau al unor conferințe științifice naționale și internaționale, inclusiv 
dezbateri în cadrul revistelor de specialitate la nivel național și internațional.  

 
10. Evaluare  

 
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode 

de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota 
finală 

10.4. Curs Examen Evaluare sumativ-
cumulativă / examen scris 
sau oral            

50 % 

10.5. Seminar Prezența și activitatea la seminar 
Redactarea unui 
referat/eseu/proiect cu temă 
specifică(3) 

Evaluare sumativ-
cumulativă / 
Prezentareaîn 
cadrulgrupei a proiectului 
întocmit 

50% 

10.6. Standard minim de performanță 
Cerințe minime pentru nota 5 (sau cum se acordă nota 5) 
-răspunsurile să nu cuprindă erori grave 
- activitate minimă în timpul semestrului (participare la activități în cadrul seminarilor, prezență 
70 % la seminarii, 
-descrierea problematicii, fără surprinderea semnificației acesteia. 
-proiectul întocmit să cuprindă etapele și elementele principale și definitorii pentru dimensiunile 
securității unei localități. 

 
Data 

completării: 

___________ 
 

Semnătura titularului de curs: 
 

 
Semnătura titularului de seminar: 

 
 
 

 
Data avizării in catedră Semnătura Şefului de departament / catedră 

 
___________2017 prof. univ. dr. Adrian Liviu IVAN 

 
 
 
 
 
 


