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Compartimentul Acte de Studii din cadrul   

Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”   

ELIBEREAZĂ: 

 

 *DIPLOMĂ DOCTOR (diploma se întocmește în 2 luni din momentul emiterii 

ordinului)  

Acte necesare pentru eliberarea diplomei: 

 - certificat de căsătorie (dacă este cazul);  

- Cartea de identitate; 

- SE PERCEP TAXE PENTRU DIPLOMENE MAI VECHI DE 10 ANI – 100 lei, 

urmând a se prezenta dovada achitării taxei . 

 

* DIPLOMĂ LICENŢĂ ŞI FOAIA MATRICOLĂ (supliment) pentru studenţii 

Academiei de la cursurile cu frecventă (diploma se emite la 1 an din momentul 

în care a fost declarat licenţiat) 

 - certificat de căsătorie (dacă este cazul); 

 - Cartea de identitate  

- 2 fotografii ¾ color, civil, ambele identice pe hârtie fotografică normală 

(absolvenții promoțiilor de până în 2012 inclusiv vor prezenta fotografii care se pot 

rupe, neplastifiate, întrucât nu se imprimă ştampila);  

- SE PERCEP TAXE PENTRU DIPLOMENE MAI VECHI DE 10 ANI – 100 lei, 

urmând a se prezenta dovada achitării taxei. 

 

* DIPLOMĂ DE OFIŢER (diploma se emite în decurs de 1 an din momentul 

în care a fost declarat licenţiat) 

 - certificat de căsătorie (dacă este cazul); 

 - Cartea de identitate; 

 - SE PERCEP TAXE PENTRU DIPLOMENE MAI VECHI DE 10 ANI – 100 lei, 

urmând a se prezenta dovada achitării taxei. 
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* DIPLOMĂ LICENŢĂ FACULTĂŢI PARTICULARE (pentru foile matricole 

şi restul actelor se adresează Secretariatului Facultăţii de Poliţie din cadrul 

Academiei de Poliţie)  

- certificat de căsătorie (dacă este cazul); 

- Cartea de identitate - 2 fotografii ¾ color, civil, ambele identice pe hârtie 

fotografică normală (care se poate rupe, nu plastifiată întrucât nu se imprimă 

ştampila);  

- SE PERCEP TAXE – 100 lei, urmând a se prezenta dovada achitării taxei. 

 

*DIPLOME DE POSTUNIVERSITARE/ MASTERAT (diploma se emite în 

decurs de 1 an din momentul în care a susţinut disertaţia)  

- certificat de căsătorie (dacă este cazul); 

 - Cartea de identitate - 2 fotografii ¾ color, civil, ambele identice pe hârtie 

fotografică normală (absolvenții promoțiilor de până în 2015 inclusiv vor prezenta 

fotografii care se pot rupe, neplastifiate, întrucât nu se imprimă ştampila);  

 - SE PERCEP TAXE PENTRU DIPLOMELE MAI VECHI DE 10 ANI – 100 lei, 

urmând a se prezenta dovada achitării taxei. 

 

* DUPLICATE DIPLOME 

- diploma deteriorată/plastifiată, după caz; 

- copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);  

 - copie certificat de naştere; 

- monitorul oficial în care a fost publicată pierderea; 

 - declaraţie notarială pe propria răspundere ca a pierdut diploma (în cazul în care a 

deteriorat diploma prin plastifiere, dezlipirea fotografiei, murdărire dorim şi 

resturile); 

- 2 fotografii ¾ color, civil, ambele identice pe hârtie fotografică normală 

(absolvenții promoțiilor de până în 2012 – licență/2015-master/postuniversitare 

inclusiv vor prezenta fotografii care se pot rupe, neplastifiate, întrucât nu se imprimă 

ştampila)  
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- copie după cartea de identitate - cerere tip; 

 - SE PERCEPE TAXA DE 160 lei, urmând a se prezenta dovada achitării taxei; 

- Termen eliberare: 30 zile de la data înregistrării cererii  

- menționăm că duplicatele foilor matricole/suplimentelor se eliberează de către 

Facultatea de Poliție, sens în care vă veți adresa acestei structuri 

(www.facultateadepolitie.ro) sau la nr. de tel.: 0213175523, interior 17132. 

 

*ADEVERINŢE DE AUTENTICITATE  

- Diploma în original şi copie; 

 - Certificat de naştere original şi copie; 

- Certificat de căsătorie original şi copie; 

 - Foaia matricolă (supliment) copie şi original; 

- Copie după Cartea de identitate; 

- Cerere tip; 

 - SE PERCEPE TAXĂ DE 125 lei, urmând a se prezenta dovada achitării taxei; 

- Termen: 7 zile de la data înregistrării cererii. 

- menționăm că adeverințele de autenticitate privind foile matricole/suplimentele se 

eliberează de către Facultatea de Poliție, sens în care vă veți adresa acestei structuri 

(www.facultateadepolitie.ro) sau la nr. de tel.: 0213175523, interior 17132. 

 

* CONFIRMĂRI DIPLOME 

 - copie după diploma; 

-  cerere; 

 - Acord absolvent pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (firme de 

recrutare);  

- NU SE PERCEPE TAXĂ  

Termen: 7 zile de la data înregistrării cererii  

 

http://www.facultateadepolitie.ro/
http://www.facultateadepolitie.ro/
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PROCURĂ NOTARIALĂ  

Pentru cazuri speciale în care titularul nu poate veni să îşi ridice diploma se poate 

trimite cu procură notarială (în limba română) în care se specifică numele şi 

prenumele titularului (de domnişoară sau se face în procură menţiunea 

fostă…..actual….) pentru ce trimite procura (ridicare de diplomă licenţă, master, 

doctor…..etc.) specializarea şi anul în care a absolvit.  

- Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);  

- Copie după cartea de identitate a titularului;  

- Cerere-tip.  

 

NOTĂ ! 

- Taxele se plătesc exclusiv online accesând site-ul Academiei de Poliție 

(www.academiadepolitie.ro), secțiunea  ”Informații publice”, subsecțiunea 

”Informații Serviciul Financiar”.  

 - Cererile-tip se găsesc la Compartimentul Acte de Studii. 

 - Diplomele se eliberează în baza unei programări prealabile, la nr. de tel.: 

0213175523, interior 17175. 

 - Programul de lucru cu publicul este de luni până vineri 10.30 – 13.30 (cu excepţia 

sărbătorilor legale şi a programului de admitere). 


