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               Ministerul Afacerilor Interne        Neclasificat 

   Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”         

Centrul pentru Învățământ Frecvență Redusă și          

                 Învățământ la Distanță 

               

 

 

 

                                                                                                               

 
OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ 

pentru programul de studii universitare de licenţă “Drept”  

forma de învățământ “la distanţă” - septembrie 2021 

 

 Scopul programului: programul de studii universitare de licenţă “Drept”, forma de organizare “învăţământ   

la distanţă” se adresează  exclusiv personalului M.A.I, recrutat din rândul 

agenților/subofițerilor/maiștrilor militari cât și pentru ofițerii de poliție/ofițerii 

care au studii universitare în domeniul Ordine și Siguranță Publică, care dețin 

autorizație de acces la informații clasificate și/sau care au absolvit alte programe de 

studii universitare de licenţă și doresc să-şi perfecţioneze pregătirea juridică prin 

obţinerea unei licenţe în studii juridice, specializarea “Drept”.  

Învățământul “la distanţă” e o formă flexibilă și modernă de pregătire, în regim cu 

taxă, care se organizează corespunzator duratei de şcolarizare învăţământului cu 

frecvenţă (IF), cu aceleaşi credite transferabile.  

                                     Diplomele sunt echivalente celor obţinute la învăţământul cu frecvenţă. 

Nr. de locuri:                100 de locuri, în regim cu taxă. 

Durată:              4 ani (240 credite de studii transferabile), cu posibilitatea echivalării examenelor, la 

disciplinele parcurse în cadrul programului de studii pe care l-a absolvit. 

Cine se poate înscrie: Personalul M.A.I, recrutat din rândul agenților/subofițerilor/ maiștrilor militari, cât 

și ofițerii de poliție/ofițerii care au studii universitare în domeniul Ordine și 

Siguranță Publică sau care au altă diplomă de licență și dețin autorizație de acces la 

informații clasificate. 

Perioada de înscriere: 31.08.2021 - 09.09.2021. Cererile se depun on-line la adresa de e-mail 

cifrid@academiadepolitie.ro.  

Documente necesare pentru depunerea dosarului de participare la concurs:  
a) cererea de înscriere completată (Anexa nr. 14) și scanată,  care se regăsește postată pe site-ul Academiei 

de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” la următoarea adresă https:// www.academiadepolitie.ro / CIFRID / 

documente_utile.html; 

b) cartea de identitate în original sau paşaportul în original (pentru cei care şi-au schimbat numele – copie 

după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui), scanată; 

c) diploma de bacalaureat, în original, scanată - pdf; 

d) În locul diplomei de bacalaureat, absolvenţii promoţiei 2021 pot scana și transmite o adeverinţă 

eliberată de liceu, în care se menţionează notele obţinute la disciplinele din cadrul examenului de 

bacalaureat, media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de 

valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Candidaţii care s-au înscris şi la alte facultăţi, vor 

scana și transmite diploma de bacalaureat/adeverinţa eliberată de liceu în original sau copia legalizată; 

e) foaia matricolă a studiilor liceale, în original, scanată - pdf; în cazul în care se scanează copia legalizată, 

aceasta se acceptă; 

f) adeverinţă medicală, scanată - pdf eliberată de medicul de familie care să ateste că este apt pentru a 

urma studii universitare de licenţă; 

g) declarație pe proprie răspundere completată, semnată și scanată, din care să rezulte că documentele 

transmise în format electronic sunt conforme cu originalul. Confirmarea înscrierii la concurs se va face 

de către secretariatul CIFRID prin transmiterea unui e-mail către candidat, e-mail ce va conține în mod 

obligatoriu Codul unic de identificare. 

Documente necesare pentru înmatriculare: 

http://www.academiadepolitie.ro/


2 

 

a) diploma de bacalaureat, în original;  

b) foaia matricolă a studiilor liceale, în original;  

c) certificatului de naștere, original și copie xerox ; certificatului de căsătorie, original și copie xerox, 

pentru femeile/ bărbaţii care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei;  

d) patru fotografii color ¾ (pe hârtie foto);  

e) cazierul judiciar al candidatului;  

f) adeverinţă din care să reiasă că este agent/ subofițer din MAI sau ofițer cu studii universitare în 

domeniul Ordine și Siguranță Publică;  

g) adeverinţă care să ateste nivelul de acces la informaţii clasificate;  

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.  

Lipsa sau imposibilitatea depunerii documentelor anterior menționate atrage pierderea calității de student. 

Taxă de studii/an :    3.000 lei care vor fi achitați conform prevederilor din contractul de studiu.  

Proba de concurs : Analizarea dosarelor și verificarea conținutului documentelor de înscriere, precum și 

validarea înscrierii va avea loc în perioada 10.09 – 12.09.2021(Anexa 3) 

Avantaje oferite:  

a) Singurul program de acest tip din ţară, recunoscut de către M.A.I.  
b) Forma de organizare a cursurilor. Programul oferă multă libertate în alegerea timpului şi locului de 

studiu, nu se impun constrângeri de timp, spațiu și ritm de studiu, majoritatea activităților didactice 

desfășurându-se pe platforma e-Learning. Studenţii se vor prezenta în Academie doar la activitățile 

tutoriale/asistate (aproximativ 3 săptămâni/semestru) și în sesiunea de examene, în zilele de examen. 

c) Examenul de admitere este organizat separat față de cel de la programul Ordine și Siguranță 

Publică, forma de învățământ, învățământ cu frecvență și învățământ frecvență redusă. 
La finalizarea programului de studii universitare de licență „Drept”, forma de învățământ la distanță 

organizat de Facultatea de Poliție din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și gestionat 

de Centrul IFR/ID NU se dobândește automat gradul profesional de ofițer de poliție/ofițer.  

 

Pentru alte detalii și informații, vă puteți adresa Centrului de Învățământ Frecvență Redusă și  

Învățământ la Distanță, din cadrul Academiei de Poliției ”A.I. Cuza” la interior 17.171. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon: 317.55.23             Fax: 317.55.17 

Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1, Bucureşti                                                 


