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          Anexa nr. 14 CERERE DE ÎNSCRIERE DREPT – I.D. 
 

  
  

Ministerul Afacerilor  Interne 

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” 

Centrul pentru Învăţământ Frecvenţă Redusă 

şi Invăţământ la Distanţă 

Nr. __________ din _________ 

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 
în vederea susţinerii concursului de admitere la programul de studii universitare de licenţă  

„Drept” – forma de învăţământ la distanţă 

 

Subsemnatul(a)  Grad ……………Nume ………………………Prenume ................................…... 

vă  rog  să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de admitere la programul de studii universitare de licenţă 

„Drept” – forma de învăţământ „la distanţă”, în regim cu taxă. 

 

Alăturat anexez următoarele documente: 

 
a) cererea de înscriere completată (Anexa nr. 14) – se regăsește la adresa 

https://www.academiadepolitie.ro/CIFRID/documente_utile.html  

b) cartea de identitate / paşaportul în original (pentru cei care şi-au schimbat numele, copie după hotărârea 

judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui); 

c) diploma de bacalaureat, scanată-pdf; 

d) foaia matricolă a studiilor liceale, scanată-pdf; 

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

studii universitare de licenţă; 

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

în format electronic sunt conforme cu originalul - se regăsește la adresa 

https://www.academiadepolitie.ro/CIFRID/documente_utile.html. 

 

Mă oblig ca după afișarea rezultatelor finale și până cel tarziu la data de 01.10.2021 să completez 

dosarul personal cu următoarele : 

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; 

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. 

 

 Am luat la cunoștiință de faptul că imposibilitatea depunerii documentelor anterior 

menționate până la data de 01.10.2021 atrage pierderea calității de student.  

 

 

               Grad, Nume și Prenume                                                    Data și Semnătura 

              _____________________                                              _____________________ 

              _____________________                                              _____________________ 

 

 
 

https://www.academiadepolitie.ro/CIFRID/documente_utile.html
https://www.academiadepolitie.ro/CIFRID/documente_utile.html


REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE 2021 

2 

1. DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI: 

 

 
Numele din certificatul 

de naştere      
Numele de familie 

actual          

 
Grad 

profesional 

 

        

 

  Unitatea angajatoare            

                                      

                                       

 Iniţiala tatălui/mamei     Prenumele                     

                                       

 Fiul/fiica lui                   şi al/a            

                                     

 Actul de identitate          Serie        Număr     

                                      

 Eliberat de               La data        Valabil până la     

                                      

 Cod Numeric Personal                               

 (CNP)                                    

                                      

 Data naşterii             Locul  Ţara 

                 naşterii                   

                              

 Judeţul                   Localitatea    

                             

 Telefon fix (inclusiv prefixul             Telefon    

 localităţii)                     mobil    

                                       

 Email                                     

                   

                   

     Starea socială  Orfan (de un părinte sau de ambii părinţi)    

      specială                            

             

Provenit din case de 

copii                   

     

(numai dacă 

este                            

       

cazul) 

 Provenit din familie monoparentală    

                                  

                 

 2.  DOMICILIUL (conform act de identitate): 

                                    

 Ţara               Localitatea                   

                         

 Strada                    Nr.    

                      

 Bl.   

Sc

.    Et.   Ap.    Judeţ /      Cod  

                 Sector                   
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Se completează după caz numai de candidaţii care au avut sau au calitatea de student, înmatriculat la 

un alt program de studii universitare/echivalente: 

 

a) candidatul este student 

 

la Universitatea      Ţara      

              

Localitatea             

             

Facultatea de      Forma de învăţământ     

              

Domeniul         La buget   

       

Numărul de ani 

    

       Cu taxă   

             

 b) candidatul a fost student           

            

 la Universitatea      Ţara     

             

 Localitatea            

          

 Facultatea de      Forma de învăţământ   

             

 Domeniul         La   

        

Numărul de ani 

 buget   

            

           Cu taxă   

            

 Candidatul a promovat examenul de licenţă/absolvire   în sesiunea (luna, anul)     

 (DA/NU)           

          

 în specializarea  Posedă diploma de licenţă (seria/     

    numărul)     

         

 emisă de   la data      

              

 

INFORMAŢII DESPRE LICEU: 

 

Am absolvit liceul       Ţara    

              

Localitatea       Judeţul    

              

Am promovat examenul de bacalaureat în sesiunea (luna,       cu media generală  

anul)             

             

Domeniul/Profilul   Durata   Forma de învăţământ  

   studiilor         

            

Posed diplomă de bacalaureat seria  nr.      emisă la data  

              

 

Data 

 

Semnătura candidat, 

 


