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FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1. InstituŃia de învăŃământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Studii Istorie şi Filosofie 

1.3. Departamentul Studii InternaŃionale şi Istorie Contemporană 

1.4. Domeniul de studii ȘȘȘȘtiințe politice șșșși administrative            

1.5. Ciclul de studii LicenŃă 

1.6. Programul de studii/ Calificarea Studii de securitate 

  

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei 
Institutii si organizatii de securitate, ordine 
si siguranŃă publică II 

2.2. Titularul activităŃilor de curs Dr. Toma RUS 

2.3. Titularul activităŃilor de seminar Drd. Raul-Ciprian DĂNCUłĂ 

2.4. Anul de studiu  I 2.5. Semestrul  2 
2.6. Tipul de 
evaluare 

Examen 
2.7. Regimul  
disciplinei 

 
 

   

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

3.1. Nr. de ore pe 
săptămână 

3 Din care 3.2. 
curs 

2 Din care 3.3. seminar/ laborator 1 

3.4. Total ore din planul de 
învăŃământ  

56 Din care 3.5. 
curs 

28 Din care 3.6. seminar/ laborator 28 

DistribuŃia fondului de timp                           Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiŃe  28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren  

38 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  28 

Tutoriat   

Examinări  2 

Alte activităŃi:..................................................  

3.7. Total ore studiu individual 94 

3.8. Total ore pe semestru 175 

3.9. Numărul de credite 7 

 

ROMÂNIA 
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 
DEPARTAMENTUL STUDII INTERNAłIONALE ŞI ISTORIE CONTEMPORANĂ 
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4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum • Nu este cazul  

4.2. de competenŃe • Nu este cazul 

 

5. CondiŃii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului •  

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului •  

 

6. CompetenŃele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nŃ
e 

pr
of

es
io

na
le

 
 

 -  Cunoaşterea, înŃelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale 
domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea 
profesională  

- Definirea cadrului politic şi legal în domeniul elaborării planurilor şi 
proiectelor de securitate şi de informaŃii 

- Recunoaşterea principiilor de bază ale managementului organizaŃiilor publice 
şi private 

-  Utilizarea cunoştinŃelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate 
tipuri de concepte, situaŃii, procese, proiecte etc. asociate domeniului 
     -  Aplicarea conceptelor fundamentale din ştiinŃele politice în descrierea şi 
explicarea unor evenimente sau procese specifice securităŃii 
       -   Explicarea si interpretarea metodelor de gestionare şi conducere a unor 
organizaŃii 
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T
ra

ns
ve

rs
al

e 

• Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi 
tehnicilor de învăŃare, pentru dezvoltarea personală şi profesională 

• Gestionarea informaŃiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context  
(receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea infromaŃiilor în documente de 
profil), inclusiv prin utilizarea la nivel avansat  a unei limbi de circulatie 
internatională si  la nivel mediu sau avansat a unei a doua limbi străine 

• Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserŃiei şi 
adaptabilităŃii la cerinŃele pieŃei muncii   

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenŃelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei     Dobandirea cunostintelor privind organizarea, 
subordonarea si functionarea institutiilor si organizatiilor 
din sitemul national de securitate, ordine si siguranta 
publica, in conformitate cu dispozitiile legale. 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 cunoştinŃele 
ulterioare. 

7.2 Obiective specifice 
 

    Familiarizarea cu terminologia legată de informatiile 
clasificate, crearea unei baze teoretice indispensabile pentru 
acumularea ulterioară de cunoştinŃe în acest  domeniu cu 
respectarea principiului necesitatii de a cunoaste, numai 
persoanelor  care detin certificat de securitate sau 
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autorizatie de acces, valabile pentru nivelul de secretizare al 
informatiilor necesare indeplinirii atributiilor de serviciu. 
 Acumularea cunostintelor necesare pentru a putea 
ocupa functii de executie si/sau de coordonare a activitatilor 
specifice in domeniul securitatii in organizatii. 

8. ConŃinuturi 

8.1 Curs 
 

Metode de predare ObservaŃii 

1. Firme Private de Pază şi ProtecŃie; 
 
 

Expunerea, argumentarea şi 
prelegerea 

 

2. Firme private de detectivi particulari; Expunerea, argumentarea şi 
prelegerea 

 

3. PoliŃia Locală; Expunerea, argumentarea şi 
prelegerea 

 

4. Departamentul de Ordine şi SiguranŃă Publică; Expunerea, argumentarea şi 
prelegerea 

 

5. Inspectoratul General al PoliŃiei Române; Expunerea, argumentarea şi 
prelegerea 

 

6. DirecŃia de Combatere a CriminalităŃii Organizate; Expunerea, argumentarea şi 
prelegerea 

 

7. Oficiul NaŃional pentru ProtecŃia Martorilor; Expunerea, argumentarea şi 
prelegerea 

 

8. Centrul de Cooperare PoliŃieneasca InternaŃională; Expunerea, argumentarea şi 
prelegerea 

 

9. AgenŃia NaŃională Antidrog; Expunerea, argumentarea şi 
prelegerea 

 

10. AgenŃia NaŃionala de Combatere a Traficului de 
Persoane; 

Expunerea, argumentarea şi 
prelegerea 

 

11. Inspectoratul General al PoliŃiei de Frontieră; Expunerea, argumentarea şi 
prelegerea 

 

12. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române; Expunerea, argumentarea şi 
prelegerea 

 

13. Inspectoratul General pentru SituaŃii de UrgenŃă; Expunerea, argumentarea şi 
prelegerea 

 

14. AdministraŃia NaŃională  a Penitenciarelor; Expunerea, argumentarea şi 
prelegerea 

 

• ConstituŃia României; 
• 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 funcŃionarea poliŃiei locale; 
H.G. nr. 1332 din 234 decembrie 2010 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare si 
funcŃionare a poliŃiei locale; 
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• Legea nr. 218 din 2002 (actualizată în 2009) privind organizarea şi funcŃionarea PoliŃiei Române; 
• Legea nr. 682/2002, privind organizarea şi funcŃionarea Oficiului NaŃional pentru ProtecŃia 
Martorilor; Legea nr. 143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului 
ilicit de droguri; 
• Hotărârea de Guvern nr. 324/28.03.2007 pentru aprobarea Strategiei naŃionale de management 
integrat al frontierei de stat a României în perioada 2007-2010, Emitent Guvernul, MO nr. 
249/13.04.2007;  
• 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 funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale 
Antidrog; 
• OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcŃionarea PoliŃiei 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; 
• Legea nr. 21/15.10.1990 privind trecerea A.N.P. din subordinea Ministerului de Interne în 
subordinea Ministerului Justitiei; 
 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare ObservaŃii 
1. LicenŃierea firmelor de protecŃie şi pază. 

Model cadru de regulament de funcŃionare a 
unei societăŃi de protecŃie şi pază. Personalul cu 
atribuŃii de pază şi protecŃie.  

expunerea, argumentarea, 
prelegerea, dezbaterea 

 

2. Regulamentul de organizare şi funcŃionare a 
unei firme de detectivi particulari. Cursuri de 
formare detectivi particulari. Activitatea 
detectivului: metode, procedee, mijloace. 

expunerea, argumentarea, 
prelegerea, dezbaterea 

 

3. DirecŃia PoliŃia Locală din cadrul 
municipiilor. Prezentarea serviciilor 
specializate.  

expunerea, argumentarea, 
prelegerea, dezbaterea 

 

4. Strategia NaŃională de Ordine Publică. 
Concepte: ordine publică, siguranŃă publică 

expunerea, argumentarea, 
prelegerea, dezbaterea 

 

5. Statutul poliŃistului.  expunerea, argumentarea, 
prelegerea, dezbaterea 

 

6. Strategia NaŃională de prevenire şi combatere 
a spălării banilor şi finanŃării terorismului. 
Strategia revizuita a Uniunii Europene 
privind finantarea terorismului 

expunerea, argumentarea, 
prelegerea, dezbaterea 

 

7. Programul de protecŃie a martorilor. 
Procedura de includere a unei persoane în 
program 

expunerea, argumentarea, 
prelegerea, dezbaterea 

 

8. INTERPOL, EUROPOL, SIS/SIRENE, 
Centrul SECI 

Dezbateri pe marginea 
referatelor întocmite de 

studenŃi. 

 

9. Strategia NaŃională Antidrog expunerea, argumentarea, 
prelegerea, dezbaterea 

 

10. Strategia NaŃională împotriva traficului de 
persoane pentru perioada 2012 – 2016 

expunerea, argumentarea, 
prelegerea, dezbaterea 

 



5 
 

11. PoliŃia de Frontieră, istoric, evoluŃie, misiune expunerea, argumentarea, 
prelegerea, dezbaterea 

 

12. Jandarmeria Română, istoric, prezent expunerea, argumentarea, 
prelegerea, dezbaterea 

 

13. Inspectoratul General pentru SituaŃii de 
UrgenŃă: Ghidul cetăŃeanului pentru situaŃii 
de urgenŃă 

expunerea, argumentarea, 
prelegerea, dezbaterea 

 

14. AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor: 
Strategia sistemului administraŃiei 
penitenciare pe perioada 2010-2013; 

expunerea, argumentarea, 
prelegerea, dezbaterea 

 

   
Bibliografie 
• 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, publicata in 
Monitorul Oficial, partea I, nr. 530 din 23 iulie 2003; 
• H.G. nr. 1666 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 329 din8 iulie 2003 privind 
exercitarea profesiei de detectiv particular, publicata in Monitorul Oficial, nr. 987 din 27 octombrie 
2004; 
• Legea nr. 353 din 15 iulie 2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 329 din 8 iulie 2003 
privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicata in 2007, publicata in Monitorul Oficial, 
partea I, nr. 306 din 8 mai 2007 ; 
• HCL nr. 85/22.03.2011 privind unele masuri referitoare la reorganizarea aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Cluj-Napoca 
• HG nr. 1.040 din 13 octombrie 2010 pentru aprobarea Strategiei naŃionale de ordine publică 2010-2013, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 721 din 28 octombrie 2010 
• Legea nr 360 din 6 iunie 2002 privind statutul poliŃistului, actualizată până la 17 noiembrie 2008 
• HG Nr. 760 din 14 mai 2004 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a legii nr. 682/2002 privind 
protecŃia martorilor 
 
Surse web: 
• PoliŃia Română, DirecŃia de Ordine Publică, Serviciul Sisteme de Securitate,  

http://www.politiaromana.ro/ordine_publica/sisteme_paza.htm 
• Primăria Cluj-Napoca, http://www.e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2011/HCL%2085.PDF 
• Ministerul Afacerilor Interne, Strategia NaŃională de Ordine Publică, 

http://www.mai.gov.ro/Documente/Strategii/Strategia%20nationala%20de%20ordine%20publica%20201
0-2013.pdf 

• Statutul poliŃistului, http://www.politiaromana.ro/lege%20360%20statutul%20politistului.pdf 
• Oficiul National de prevenire si combatere a spalarii banilor, Strategia revizuita a Uniunii Europene 

privind finantarea terorismului, http://www.onpcsb.ro/pdf/st11778-re01.ro08.pdf 
• Oficiul National de prevenire si combatere a spalarii banilor, Strategia NaŃională de prevenire şi 

combatere a spălării banilor şi finanŃării terorismului, 
http://www.onpcsb.ro/pdf/Strategie%20nationala%20de%20prevenire%20si%20combatere%20a%20spal
arii%20banilor.pdf 

• PoliŃia Română, Programul de ProtecŃie a martorilor, http://www.politiaromana.ro/hg_760.htm 
• Interpol, http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Overview 
• EUROPOL, https://www.europol.europa.eu/content/page/about-us 
• Broşura SIS, http://www.schengen.mira.gov.ro/Documente/utile/catutil/brosura%20SIS%202010.pdf 
• Centrul regional SECI, http://www.mae.ro/node/1498 
• AgenŃia NaŃională Antidrog, Strategia NaŃională Antidrog, 

http://www.ana.gov.ro/doc_strategice/documente%20strategice%20nationale/strategie%20ANA%20ok/H
G%2073-2005%20-%20STRAT%20ANTIDROG.pdf 
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• AgenŃia NaŃionala de Combatere a Traficului de Persoane; Strategia NaŃională împotriva 
traficului de persoane pentru perioada 2012 – 2016, 
http://www.mai.gov.ro/Documente/Transparenta%20decizionala/Anexa_1%20Strategie%20trafi
c%20persoane.pdf 

• Inspectoratul General al PoliŃiei de Frontieră, http://www.politiadefrontiera.ro/ 
• Inspectoratul General pentru SituaŃii de UrgenŃă: Ghidul cetăŃeanului pentru situaŃii de urgenŃă, 

http://www.igsu.ro/documente/informare_preventiva/ghid_cetatean_SU.pdf 
• AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor: Strategia sistemului administraŃiei penitenciare pe 

perioada 2010-2013; http://www.anp-just.ro/ 
 

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanŃilor comunităŃii 
epistemice, asociaŃiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

- Disciplina a fost elaborată în concordanŃă cu lucrările din domeniu, publicate în Ńară şi 
străinătate; 

- Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocupărilor 
instituŃiilor de profil sau al unor conferinŃe ştiinŃifice internaŃionale, inclusiv dezbateri în cadrul 
revistelor de circulaŃie internaŃională; 

- Pentru o adaptare adecvată a cursului, la cerinŃele angajatorilor din domeniul aferent 
programului, s-au luat în considerare recomandările ARACIS 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode 
de evaluare 

10.3. Pondere  
din nota finală 

10.4. Curs Capacitatea de analiză şi sinteză; ÎnŃelegerea şi 
intepretarea conceptelor de bază 

Examen oral 70% 

10.5. Seminar/ 
laborator 

PrezenŃa, activitatea (participarea la dezbateri în 
baza bibliografiei recomandate), întocmirea unui 
referat ştiinŃific din tematica recomandată 

Evaluare 
referat 

30% 

10.6. Standard minim de performanŃă  
� Nota 5 (cinci) 

 


