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În atenția studenților declarați admiși la programele de studii universitare de licență ”Ordine 

și siguranță publică”, forma de învăţământ „frecvenţă redusă” și ”Drept”, forma de învăţământ „la 

distanță” din cadrul Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”:  

În vederea înmatriculării în anul universitar 2020-2021, studenții se vor prezenta, în 

perioada 28.09-30.09.2020, în intervalul orar 10:00-14:00, la sediul Academiei de Poliţie 

,,Alexandru Ioan Cuza” – Centrul pentru Învăţământ Frecvenţă Redusă şi Învăţământ la Distanţă, cu 

următoarele documente: 

a) Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original; 

b) Certificatul de naștere, original și copie xerox (doar pentru studenții Drept - ID); 

c) certificatului de căsătorie, original și copie xerox, pentru femeile/bărbaţii care şi-au 

schimbat numele în urma căsătoriei (doar pentru studenții Drept - ID); 

d) patru fotografii color ¾ (pe hârtie foto) (doar pentru studenții Drept - ID); 

e) cazierul judiciar al candidatului (doar pentru studenții Drept - ID); 

 f) pentru candidaţii care au avut sau au calitatea de student înmatriculat la un alt program de 

studii universitare bugetat, să facă dovada de plata/începerea plăţii acestuia (numai pentru 

candidaţii declaraţi admişi în anul I la programul de studii universitate de licență ”Ordine și 

siguranță publică”, forma de învăţământ „frecvenţă redusă”); 

 g) adeverinţă din care să reiasă că este cadru M.A.I. şi are acces la informaţii clasificate sau 

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea profesională a studenților din 

Academia de Poliție, adeverinţă care să ateste nivelul de acces la informaţiile clasificate sau în 

situații justificate (exemplu: concediu creștere copil) – cererea către Structura de Securitate de 

autorizare a accesului la informații clasificate (se întocmește la sediul Academiei de Poliție). 

h)  un dosar plic pe coperta căruia vor fi trecute datele de identificare ale candidatului: 

numele (pentru persoanele căsătorite, în paranteză, numele dobândit din căsătorie), iniţiala tatălui, 

prenumele, programul de studii şi numărul de telefon (doar pentru studenții Drept - ID). 

 

Având în vedere faptul că începând cu data de 01.10.2020 se vor demara procedurile de 

înmatriculare a studenților în anul universitar următor, studenții care nu vor prezenta documentele 

specificate până la data de 30.09.2020 nu vor fi înmatriculați și, implicit, vor pierde calitatea de 

student al Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”. 

 

             
 

 

 

 


