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  Admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” 2020 

M.A.I aproape de structurile sale!  

 

Chiar dacă situația actuală, privind pandemia Covid 19, ne-a pus pe fiecare la grea 

încercare, doar prin efortul colectiv, am reușit și vom reuși, să ieșim învingători din orice situație. 

Ca și noutate, anul acesta examenul de admitere la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan 

Cuza” a fost aprobat să se desfășoare în cele 7 centre de învățământ din subordinea Ministerului 

Afacerilor Interne, după cum urmează:  Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina  

Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca  Școala de Pregătire a Agenților 

Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea  Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore 

Alexandru Ghica” Drăgășani   Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni   

Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu”  Academia de Poliție 

„Alexandru Ioan Cuza”. 

Astfel, colegii noștri din structurile de resort din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au 

răspuns, ca de fiecare dată cu promptiudine solicitării Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” 

de a sprijini organizarea celor două etape din procesul de admitere 2020. ( etapa I – susținerea 

probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice  (24-29.08.2020), etapa a II-a – proba de 

evaluare a cunoştinţelor (01-07.09.2020).    

Având în vedere numărul mare de candidați înscriși și arondați la Centrul Zonal Academia 

de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, Clubul Sportiv Dinamo și–a manifestat disponibilitatea de a 

organiza la sediul din Șoseaua Ștefan cel Mare evaluarea performanțelor sportive, punând la 

dispoziție atât resurse logistice, cât și resurse umane.  

În acest sens, profităm de această ocazie pentru a aduce cele mai alese mulțumiri conducerii 

Clubului Sportiv Dinamo, precum și sportivelor de performanță, care au examinat candidații în 

toată această perioadă la probele sportive, menționdându-le astfel pe campioanele noastre 

naționale și internaționale, doamna Viorica Susanu Chermeș și doamna Nicoleta Grasu. 

 



 

 

Viorica Susanu Chermeș (canotaj) una dintre cele mai titrate sportive din istoria României, 

având în palmares 4 medalii de aur și una de bronz la Jocurile Olimpice și 9 la campionatele 

mondiale, dintre care 5 de aur. 

Nicoleta Grasu (atletism) a cucerit 4 medalii la campionatele mondiale și 3 la europene, în 

proba de a aruncare a discului.  

 

 

Astăzi, 31 august 2020, putem afirma că, prima etapă a fost depășită cu succes, iar dintr-

un număr de 3088 de candidați înscriși pe 578 locuri, un număr de 2141 candidați vor intra mâine, 

01 septembrie 2020 în etapa a II a, respetiv  proba de evaluare a cunoştinţelor. 

Rezultatele privind repartiția pe săli a candidaților au fost postate pe site-ul Academiei de    

Poliție  ”Alexandru Ioan Cuza” https://www.academiadepolitie.ro/root/studii/admitere/2020/ 

Lista-admisi-probe-scrise-2020.pdf . 

În contextul actual, prima etapă s-a desfășurat în condiții foarte bune, respectându-se toate 

măsurile de prevenire a potențialelor îmbolnăviri cu SARS-Cov2, atât în rândul candidaților, cât 

și a personalului implicat în procesul de admitere.   

Pe această cale dorim să le mulțumim tuturor colegilor care au fost și sunt angrenați în 

procesul de admitere, pentru profesionalismul și devotamentul de care au dat dovadă, precum și  
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tuturor candidaților care au înteles și respectat măsurile, care au fost impuse pentru a diminua 

răspândirea pandemiei de Covid 19. 

Dragi candidați, greul abia de acum începe, motiv pentru care vă dorim mult succes în 

continuare.  

Pentru o mai bună informare în ceea ce privește procesul de admitere, vă adresăm 

rugămintea de a consulta site-ul instituţiei noastre www.academiadepolitie.ro. 
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