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având în vedere necesitatea unei clarificări ca urmare a modificărilor legislative survenite în 

Regulamentul de admitere la studii universitare de licență, în sprijinul candidaților și al celorlalte 

persoane implicate în procesul administrativ al admiterii, precum și în vederea optimizării activităților 

subsecvente admiterii, se adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

de modificare a Regulamentului de admitere la studii de licență-2021 

 

Art. 1. Pe întreg cuprinsul Regulamentului de admitere sintagmele „Facultatea de Poliţie”,  

„Facultatea de Poliţie de Frontieră” şi „Facultatea de Jandarmi”, se înlocuiesc cu „Facultatea de 

Poliţie” (program de studii universitare O.S.P. –specialitatea poliţie, poliţie de frontieră, respectiv 

jandarmi). De asemenea, sintagma „Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative” se înlocuieşte cu 

sintagma „Facultatea de Poliţie” (program de studii universitare „Drept” cu frecvenţă, învăţământ la 

distanţă, după caz). 

Art. 2. Prevederile din Regulament (inclusiv anexele) cu privire la Facultatea de Arhivistică şi 

la Programul de studii universitare de licență „Administraţie publică”, se abrogă. 

Art. 3 -Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Perioadele de desfăşurare a 

concursului de admitere sunt cele prevăzute în Anexele din cadrul prezentului Regulament”.  

  Art. 4. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

         (1) Comisia Centrală de Admitere este formată din: 

a) Preşedintele comisiei –Comandantul (Rectorul) Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; 

b) Vicepreședinte – Prorectorul desemnat; 

c) 5 (cinci) membri; 

e) 4 (patru) membri supleanți; 

f) un secretar - fără drept de vot. 

(2) Componenţa nominală a comisiei se stabileşte de Consiliul de Administraţie, pe baza 

propunerilor făcute de conducerea Academiei. Numirea membrilor comisiei se face prin Dispoziţia 

Zilnică a Comandantului (Rectorului). 
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(3) Modificarea componenţei nominale a comisiei se aprobă de către Consiliul de Administraţie, la 

propunerea conducerii Academiei, iar numirea noilor membri se face prin Dispoziţie Zilnică a 

Rectorului.  

(4) Deciziile Comisiei se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. În caz de egalitate 

votul preşedintelui este determinant. 

(5) În lipsa preşedintelui, vicepreşedintele asigură conducerea Comisiei. 

 

Art. 5. La art. 39, alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

(2) Componenţa nominală a comisiei se stabileşte de Consiliul de Administraţie, pe baza 

propunerilor făcute de decanii facultăților și/ sau de centrele zonale de selecție. Numirea membrilor 

comisiei se face prin Dispoziţia Zilnică a Comandantului (Rectorului) / Dispoziția șefului centrului/ 

Ordinul comandantului centrului zonal de selecție. 

         

Art. 6. La art. 39 se adaugă două alineate (5) și (6), cu următorul cuprins:  

(5) Deciziile Comisiei se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. În caz de egalitate 

votul preşedintelui este determinant. 

(6) În lipsa preşedintelui, vicepreşedintele asigură conducerea Comisiei. 

        

Art. 7. Art. 106 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Art. 106 – (1) Comisia de Admitere pe Facultate este compusă din:  

a) preşedinte -Decanul Facultăţii de Poliţie / prodecanul desemnat;  

b) vicepreşedinte – Șeful CIFRID;  

c) 1-3 membri – cadre didactice titulare din Facultatea de Poliţie; 

d) un membru supleant 

e) un secretar – din cadrul CIFRID fără drept de vot.  

(2) Deciziile Comisiei se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. În caz de egalitate 

votul preşedintelui este determinant. 

(3) În lipsa preşedintelui, vicepreşedintele asigură conducerea Comisiei. 

 

Art. 8. Art. 169 se modifică prin adăugarea unui alineat, cu următorul cuprins:  
(2) Comisia Centrală de Admitere poate lua decizii cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare 

nu este prevăzută de prezentul Regulament şi stabileşte, dacă este cazul, alte sarcini celorlalte comisii. 

 

Art.9. Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri se abrogă. 

 

PREŞEDINTE, 

           

                                Comisar-șef de poliție 

                              Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoș Andrei IGNAT 

 

București, 07 iulie 2021. 
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