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 Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” se preocupă permanent de dezvoltarea  strategiei 

de promovare a carierei de ofițer de poliție, poliție de frontieră, jandarmi sau pompieri și implicit a 

Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, conducerea instituției noastre prin Biroul Cooperare 

Interuniversitară și Relații Publice  desfășoară în mod frecvent activități de reprezentare și informare a 

opiniei publice cu privire la activitățile specifice derulate de către cadrele noastre didactice și  studenți. 

 Instituția noastră, prin purtătorul de cuvânt domnul comisar șef de poliție Tauber Gabriel a 

răspuns afirmativ invitației primite din partea Colegiului Economic din Râmnicu Vâlcea, de a participa 

la o întrevedere online cu elevii Colegiului, pentru a le răspunde multitudinilor de întrebări referitoare 

la admiterea în Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”. 

 



 Activitatea s-a materializat în data de 04.02.2021, desfășurându-se într-un mod interactiv și 

colocvial, elevii adresând întrebări, iar reprezentantul insituției noastre a onorat cu succes această 

activitate. 

 De asemenea, ofițerul le-a împărtășit elevilor informații folositoare, referitoare la o zi din viața 

unui student al Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, inclusiv despre activitățile 

extracurriculare, precum și informații despre admiterea de anul acesta și despre oferta educațională.  

 

 

 

             Pentru mai multe detalii referitoare la admiterea din anul 2021 și nu numai, purtătorul de cuvânt 

le-a comunicat elevilor să acceseze site-ul oficial al instituției noastre, www.academiadepolitie.ro, unde 

este postat și REGULAMENT* privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii 

universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” în anul 2021 ( 

https://www.academiadepolitie.ro/index.html). 

 Întâlnirea în mediul on-line, de orientare școlară și profesională,  a durat aproximativ 1 oră și 30 

de minute, spre bucuria noastră, fiind apreciată pozitiv la final, de către toți participanții care au adresat 

mulțumiri instituției noastre pentru disponibilitate și implicare.  

http://www.academiadepolitie.ro/


 Salutăm pe această cale inițiativa doamnei profesor Petcu Alina, responsabil al Comisiei 

Diriginților și a doamnei profesor Păușescu Consuela, consilier educativ al Colegiului Economic din 

Râmnicu Vălcea și încurajăm și alți dascăli să întreprindă asemenea demersuri, mai ales că, instituția 

noastră are „porțile deschise” pentru cunoaștere și educație.  
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