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TEME  

pentru disertaţiile de master  

 

1. Organizarea şi funcţionarea serviciilor de informaţii în România. 

2. Baza legală a funcţionării structurilor de informaţii în România. 

3. Rolul proprietăţii private în economia de piaţă. 

4. Reglementarea pazei bunurilor în România. 

5. Baza legală a organizării şi funcţionării unei societăţi de pază şi protecţie. 

6. Statutul angajaţilor din societăţile cu profil de pază şi protecţie. 

7. Răspunderea juridică a personalului de pază. 

8. Sistemul pazei valorilor în România. 

9. Mijloacele de pază şi alarmare. 

10. Legalitatea folosirii mijloacelor de pază şi alarmare. 

11. Baza legală a organizării şi funcţionării instituţiei detectivului particular în 

România. 

12. Organizarea şi funcţionarea unei societăţi de detectivi particulari în România. 

13. Legalitatea operaţiunilor executate de detectivii particulari. 

14. Limitele exercitării profesiei de detectiv particular. 

15. Răspunderea detectivilor particulari. 

16. Raporturile societăţilor de detectivi particulari cu organele de urmărire penală. 

17. Unele consideraţii privind valorificarea informaţiilor obţinute în sistem privat 

care se referă la siguranţa naţională. 



18. Valorificarea informaţiilor obţinute în sistem privat care se referă la săvârşirea 

unor infracţiuni. 

19. Organizarea şi funcţionarea sistemului de pază la o unitate bancară. 

20. Locul şi rolul planului de pază şi alarmare în asigurarea apărării proprietăţii 

private. 

21. Organizarea sistemului de pază şi securitate a persoanelor în sistem privat. 

22. Tehnica şi tactica pazei persoanelor în sistem privat. 

23. Colaborarea structurilor de pază private cu organele statului în urmărirea şi 

depistarea unor persoane care prezintă pericol pentru acest sistem de pază. 

24. Legalitatea folosirii mijloacelor tehnice în activitatea de pază şi cea a detectivilor 

particulari. 

25. Interceptare a convorbirilor telefonice. 

26. Probele şi mijloacele de probă în procesul penal. 

27. Fotografia judiciară. Fotografia realizată de către detectivii particulari. 

28. Portretul vorbit. 

29. Atribuţiile structurilor de pază şi ale detectivilor particulari în cazul infracţiunilor 

flagrante. 

30. Tactica şi tehnica culegerii de informaţii pentru apărarea obiectivului păzit în 

sistem privat. 

31. Tactica şi tehnica investigaţiei în munca detectivului particular. 

32. Serviciile de informaţii şi decizia politică. 

33. Scurt istoric al evoluţiei sistemelor de informaţii în România. 

34. Unele consideraţii privind organizarea şi funcţionarea unor servicii de informaţii 

străine. 

35. Prevenirea şi combaterea agresiunilor informaţionale. 

36. Tehnici de comunicare. 

37. Unele consideraţii privind terorismul în lumea contemporană. 

38. Folosirea dezinformării în pregătirea infracţiunilor împotriva proprietăţii private. 

39. Mass-media şi sistemele de pază private. 

40. Scurt istoric al evoluţiei sistemelor de pază privată în România. 



41. Respectarea drepturilor omului în activitatea detectivilor particulari. 

42. Legitima apărare. 

43. Legislaţia antidrog din România. 

44. Atribuţiile organelor de stat pentru prevenirea şi combaterea traficului ilicit de 

droguri. 

45. Respectarea drepturilor omului în procesul penal. 

46. Tactica şi tehnica transformării în probe a constatărilor efectuate de detectivi 

particulari. 

 

Notă. Studenţii la masterat pot propune orice altă temă specifică programului de 

studii, cu acordul conducătorului lucrării de disertaţie.. 



LISTA CONDUCĂTORILOR LUCRĂRILOR DE DISERTAŢIE 

 

Nr. 

crt. 

Cadrul didactic Disciplina 

1. Prof. univ. dr. Alexandru 

ŢICLEA 

Statutul juridic al detectivilor particulari, al 

societăţilor şi persoanelor din firmele private 

2. Prof. univ. dr. Petre BUNECI Instituţii de drept penal 

Elemente de drept procesual penal 

3. Prof. univ. dr. Emil STAN Prevenirea şi combaterea criminalităţii 

informatice 

4. Lect. univ. dr. Neculai 

ZAMFIRESCU 

Metode tehnice de protecţie şi investigaţie a 

bunurilor, persoanelor şi obiectivelor 

5. Conf. univ. dr. Constantin 

HARIUC 

Teorie şi practică în comunicarea socială 

Teoria generală a informaţiilor 

Informaţia şi starea de securitate 

6. Lect. univ. dr. Irina 

GRIGORE-RĂDULESCU 

Protecţia juridică a drepturilor omului 

7. Lect. univ. dr. Gabriela 

MATEI 

Prevenirea şi combaterea crimei organizate 

 


