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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 

 

                          

              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4511775 din 29.06.2021 
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Articol unic 

 

Se aprobă Proiectul privind modificarea Anexei nr.1 din cadrul Regulamentului privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile 

Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” în anul 2021, în conformitate cu Dispoziția Directorului 

General al Direcției Generale Managament Resurse Umane nr.II/12741/23.06.2021. 

 

 

PREŞEDINTE, 

           

                       Comisar-șef de poliție 

                  Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoș Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

București, 29 iunie 2021. 

Nr. 159 

 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2021/29 iunie 
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Potrivit HSUnr. 159/2021 

Anexa nr. 1 din cadrul HSU nr. 25/2021- Regulamentul privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile 

Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” în anul 2021: 
                                              

Activități Perioade/ termene 

Înscrierea candidaților la unitățile de recrutare: 

- depunerea cererilor-tip de înscriere, exclusiv on-line; 

- depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare; 

- examinarea psihologică. 

 

28.06-11.07.2021 

până la 23.07.2021 

până la data de 21.07.2021 

Transmiterea la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” de către 

unitățile de recrutare a tabelului nominal, în format electronic, 

cuprinzând candidații care au depus dosarul de recrutare în volum 

complet, însoțit de câte o copie în format scanat (pe email) a cererii de 

înscriere, a diplomei de bacalaureat/adeverinței eliberate de liceu (în 

cazul în care nu i s-a eliberat candidatului diploma de bacalaureat, în 

care se menționează media generală de la bacalaureat), a foii matricole a 

studiilor liceale, precum și a documentelor justificative pentru scutire de 

la plata taxei de înscriere. 

În cazul candidaților exceptați de la proba scrisă, precum și al celor 

recrutați de către MApN și ANP, tabelele nominale vor fi însoțite de 

dosarele de recrutare care cuprind și diploma de bacalaureat/ adeverință 

pentru promoția anului 2021. 

Tabelele nominale cuprind: 

- Codul unic de identificare atribuit candidatului; 

- Facultatea/ specializarea / limba străină/locuri speciale; 

- Numele, prenumele candidatului; 

- Codul numeric personal; 

- Prenumele părinților; 

- Serie, număr act de identitate; 

- Localitate și județ de domiciliu; 

- Mențiuni cu privire la scutirea de taxă. 

 

Achitarea de către candidații declarați apt psihologic a taxei de înscriere 

la concurs se va putea face numai online în perioada 26.07.2021-

29.07.2021 (data operațiunii bancare). 

Achitarea taxei se realizează în conformitate cu precizările publicate de 

Academie pe site-ul oficial la secțiunea „admitere”. 

 

Documentele în original pentru scutirea achitării taxei de înscriere sunt 

depuse la dosarul de recrutare la unitatea de recrutare și transmise în 

format scanat (pdf) la adresa admitere@academiadepolitie.ro. 

 

 

30.07.2021 

Procesarea informațiilor și repartizarea computerizată a candidaților pe 

centre zonale de selecție, la nivelul Academiei de Poliție ,,Alexandru 

Ioan Cuza”. 
02-05.08.2021 

mailto:admitere@academiadepolitie.ro


3 

 

 

Transmiterea de către Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” a 

formularelor și evidențelor necesare desfășurării probelor la centrele 

zonale de selecție. 

 

 

06-07.08.2021 

 

 

 

 

Activități 

 

Perioade/ termene 

                                        

Afișarea la sediul Academiei (inclusiv pe site-ul oficial al instituției) / la 

centrele zonale a listei candidaților la concursul de admitere și a sălilor 

unde se desfășoară proba de evaluare a performanței fizice. 

Cel mai târziu, pe 

13.08.2021 

Etapa I 

- Susținerea probei de evaluare a performanței fizice și afișarea 

rezultatelor 

 

16-22.08.2021 

Afişarea listei candidaţilor pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia 

acestora pe serii de concurs 

 

24.08.2021 

Etapa a II-a – Probele scrise 

  

Susţinerea probelor scrise 25-26.08.2021 

Afişarea rezultatelor provizorii la probele scrise 

 
28.08.2021 

Depunerea contestaţiilor la probele scrise - on-line la Academia de 

Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” 

 

28-29.08.2021 

 

 

Soluţionarea contestaţiilor la probele  scrise (la sediul Academiei de 

Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”) și afișarea ierarhizării provizorii a 

candidaților după probele scrise 

 

 

 

           29-30.08.2021 

Etapa a III-a  

Examinarea medicală, inclusiv soluționarea contestațiilor. 

 

31.08-19.09.2021 

Candidații cuprinși în listele provizorii în categoria celor care au 

promovat proba scrisă după soluționarea contestațiilor se vor prezenta la 

unitățile de recrutare în vederea întocmirii fișei medicale  

Transmiterea de către unitățile de recrutare a concluziilor examinării 

medicale 

 

31.08-19.09.2021 

Afișarea rezultatelor definitive ale candidaților declarați ”ADMIS” 

 
22.09.2021 

Etapa a IV-a 27.09.2021 
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Prezentarea candidaţilor declaraţi ”admis” în vederea 

înmatriculării 

 

 

                    
 


