
 
 

 

 

 

 

 

 



 În scopul asigurării unei bune desfăşurări a procesului de studii, şi asigurării 

unei cooperări eficiente între studenţi şi corpul profesoral-didactic şi 

administraţia/conducerea Facultăţii, Direcţiei studii şi management al calităţii, alte 

subdiviziuni ale Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI, şi evidenţa/completarea 

bazei de date a academiei se aprobă Regulamentul cu privire la modul şi condiţiile 

de numerotare a grupelor academice, cu următorul conţinut: 
 

      Modul şi condiţiile de numerotare a grupelor academice în Academie 

Fiecărei grupe academice, indiferent  de ciclul de studii (ciclul I – licenţă, 

ciclul II - master) i se va acorda o nomerotare compusă din litere şi cifre. 

Numerotarea grupelor va fi realizată de către Decanat în coordonare cu 

Direcţia studii şi management al calităţii. 

Numărul grupei, acordat din momentul înmatriculării la studii va rămâne 

constant pe toată durata studiilor, ulterior fiind introdus în baza de date. 

Decanatul la începutul studiilor (ciclul I, ciclul II), va perfecta o dispoziţie 

cu stabilirea numerotărilor respective. 

Numerotarea grupelor se va realiza după următoarea procedură: 

Ciclul I – licenţă 

La forma de învăţământ cu frecvenţă, domeniul de formare profesională 

drept - numărul grupei academice va fi compus din 3 litere şi 3 cifre: prima literă 

semnifică domeniul de formare profesională, a doua literă forma de învăţământ şi a 

treia finanţarea studiilor (buget/taxă), primele două cifre semnifică anul admiterii şi 

a treia cifră numărul grupei în ordine crescătoare a seriei respective. 

Exemplu: în anul de studii 2019-2020 vor fi la domeniul de formare 

profesională drept, finanţarea studiilor de la bugetul de stat, 3 grupe la forma de 

învăţământ cu frecvenţă  şi 1 grupă la forma învăţământ cu frecvenţă redusă 

DFB191, 

D - domeniul de formare profesională drept, 

F - forma de învăţământ cu frecvenţă, 

B - finanţarea studiilor de la bugetul de stat, 

19 – anul admiterii la studii 2019, 

1 – numărul grupei academice 
*
. 

* - numărul de ordine a grupei academice va fi acordat continuând şirul 

numerelor de la forma de studii buget. 

în anul de studii 2019-2020 vor fi la domeniul de formare profesională drept, 

finanţarea studiilor cu taxă, 2 grupe la forma de învăţământ cu frecvenţă  şi 1 grupă 

la forma învăţământ cu frecvenţă redusă. 

DFT191, 

D - domeniul de formare profesională drept, 

F - forma de învăţământ cu frecvenţă, 

T – studii cu achitarea taxei, 

19 – anul admiterii la studii 2019, 

1 – numărul grupei academice. 

La forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, domeniul de formare 

profesională drept - numărul grupei academice va fi compus din 4 litere şi 3 cifre: 

prima literă semnifică domeniul de formare profesională, a doua şi a treia literă 

semnifică forma de învăţământ şi a patra finanţarea studiilor (buget/taxă), primele 



două cifre semnifică anul admiterii şi a treia cifră numărul grupei în ordine 

crescătoare a seriei respective. 

Exemplu: 

DFRB194 

D - domeniul de formare profesională drept, 

FR - forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, 

B - finanţarea studiilor de la bugetul de stat, 

19 – anul admiterii la studii 2019, 

1 – numărul grupei academice. 

DFRT193 

D - domeniul de formare profesională drept, 

FR - forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, 

T - studii cu achitarea taxei, 

19 – anul admiterii la studii 2019, 

2 – numărul grupei academice. 

La forma de învăţământ cu frecvenţă, domeniul de formare profesională 

protecţia persoanelor şi a proprietăţii - numărul grupei academice va fi compus 

din 3 litere şi 3 cifre: prima literă semnifică domeniul de formare profesională, a 

doua literă forma de învăţământ şi a treia finanţarea studiilor (buget), primele două 

cifre semnifică anul admiterii şi a treia cifră numărul grupei în ordine 

descrescătoare a seriei respective. 

Exemplu: în anul de studii 2019-2020 vor fi la domeniul de formare 

profesională protecţia persoanelor şi a proprietăţii, finanţarea studiilor de la bugetul 

de stat 3 grupe 

PFB191, 

P - domeniul de formare profesională protecţia persoanelor şi a proprietăţii, 

F - forma de învăţământ cu frecvenţă, 

B – finanţarea studiilor de la bugetul de stat, 

19 – anul admiterii la studii 2019, 

1 – numărul grupei academice. 

Ciclul II - master 

Studiile la ciclul II – master în Academie se realizează doar la forma de 

învăţământ cu frecvenţă, ceia ce face să nu fie necesară specificarea formei de 

învăţământ. Numărul grupei academice va fi compus de până la 10 caractere în 

dependenţă de tipul masteratului: primele două litere semnifică tipul masteratului 

(ştiinţific, de profesionalizare), primele cifre semnifică corespunderea numărului 

de credite de studii transferabile (90–120), următoarele litere semnifică 

specializarea masterului şi ultimele cifre semnifică: anul admiterii şi a treia cifră 

numărul grupei în ordine descrescătoare a seriei respective. 

Exemplu: în anul de studii 2019-2020 vor fi la masterat ştiinţific, drept 

economic 90 credite 1 grupă, de profesionalizare 120 credite 1 grupă 

MŞ90DE191, 

M – ciclul II master, 

Ş – tipul programului de master ştiinţific, 

90 - corespunde unui număr de 90 de credite de studii transferabile, 

DE – specializarea masterului drept economic, 

19 – anul admiterii la studii 2019, 



1 – numărul grupei academice. 

 

MP120DE192, 

M – ciclul II master, 

P – tipul programului de master de profesionalizare, 

120 - corespunde unui număr de 120 de credite de studii transferabile, 

DE – specializarea masterului drept economic, 

19 – anul admiterii la studii 2019, 

2 – numărul grupei academice. 

Exemplu: în anul de studii 2019-2020 vor fi la masterat ştiinţific, drept penal 

90 credite 1 grupă, de profesionalizare 120 credite 1 grupă 

MŞ90DP191, 

M – ciclul II master, 

Ş – tipul programului de master ştiinţific, 

90 - corespunde unui număr de 90 de credite de studii transferabile, 

DP – specializarea masterului drept penal, 

19 – anul admiterii la studii 2019, 

1 – numărul grupei academice. 

MP120DP192, 

M – ciclul II master, 

P – tipul programului de master de profesionalizare, 

120 - corespunde unui număr de 120 de credite de studii transferabile, 

DP – specializarea masterului drept penal, 

19 – anul admiterii la studii 2019, 

2 – numărul grupei academice. 

Exemplu: în anul de studii 2019-2020 vor fi la masterat de profesionalizare, 

drept penal (activitate specială de investigaţii) 90 credite 1 grupă, de 

profesionalizare 120 credite 1 grupă 

MP90ASI191, 

M – ciclul II master, 

P – tipul programului de master de profesionalizare, 

90 - corespunde unui număr de 90 de credite de studii transferabile, 

ASI – specializarea masterului drept penal (activitate specială de 

investigaţii), 

19 – anul admiterii la studii 2019, 

1 – numărul grupei academice. 

MP120ASI192, 

M – ciclul II master, 

P – tipul programului de master de profesionalizare, 

120 - corespunde unui număr de 120 de credite de studii transferabile, 

ASI – specializarea masterului drept penal (activitate specială de 

investigaţii), 

19 – anul admiterii la studii 2019, 

2 – numărul grupei academice. 

Exemplu: în anul de studii 2019-2020 vor fi la masterat de profesionalizare, 

drept poliţienesc 90 credite 1 grupă, de profesionalizare 120 credite 1 grupă 

MP90DPo191, 



 


