
 
Academia de Poliţie 

,,Alexandru Ioan Cuza”  
Centrul pentru Învățământ cu Frecvență 

Redusă și Învățământ la Distanță 

 
Nr_______________ 
din______________ 

 

CERERE DE ÎNMATRICULARE 
Învățământ cu Frecvență Redusă 

1.   DATE PERSONALE: 
Numele din certificatul 
de naştere 

 Numele de familie 
actual 

 

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 naşterii Țara 
Judeţul  Localitatea  
Cetăţenia  Etnia  Starea civilă        

Telefon mobil  
   Email  

 

2.   DOMICILIUL (conform act de identitate): 
Ţara  Localitatea  
Strada  Nr.  
Bl.  Sc.  Et.  Ap.  Judeţ / Sector   Cod  

 

3.   INFORMAŢII DESPRE STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ANTERIOARE. 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) sunt student la : 

la Universitatea   Țara  
Localitatea  
Facultatea de  Forma de învăţământ  
Domeniul  

 
 

Numărul de ani 
La buget  

 Cu taxă  
b) am fost student la : 

la Universitatea  Țara  
Localitatea  
Facultatea de   Forma de învăţământ  
Domeniul  

 
 

Numărul de ani 
La buget  

 Cu taxă  
Candidatul a promovat examenul de licenţă/absolvire (DA/NU)  în sesiunea (luna, anul)  
în specializarea  Posedă diploma de licenţă (seria / numărul)  
emisă de  la data   

 

4. INFORMAŢII DESPRE LICEU: 
Am absolvit liceul  Țara  
Localitatea  Judeţul  
Am promovat examenul de bacalaureat în sesiunea (luna, anul)  cu media generală  
Domeniul/Profilul                                                         Durata studiilor  Forma de învăţământ  

Posed diplomă de bacalaureat  seria  nr.  emisă la data   
 

Subsemnatul, rog aprobaţi înmatricularea în anul I de studiu universitar, la Facultatea de Poliţie, programul de studiu 
universitar de licenţă / specializarea: Ordine si siguranţă publică, specialitatea: poliţie / poliţie de frontieră / jandarmi, forma de 
învăţământ: frecvenţă redusă, pe locul: bugetat, începând cu anul universitar 20___ - 20___. 

Îmi asum responsabilitatea pentru exactitatea datelor furnizate, cunoscând faptul că eventualele declaraţii inexacte sau false pot 
determina pierderea calităţii de student, şi atrag, după caz sancţiunile civile sau penale prevăzute de lege.  

 
Data  _________________                                                                        Semnătura candidatului  ________________________               


