
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza” 

 
Serviciul Management Resurse Umane 

 

 

 

 
   

Telefon: 021.317.55.23 Fax: 021.317.55.17 
smru@academiadepolitie.ro (interior 17.203) 

 

Documentul conține date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016. 

Pagina 1 din 1 

INFORMARE PRIVIND ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR  

DECLARAȚI ADMIȘI 

 

Având în vedere dispozițiile art. 161 și art. 162 din Regulamentul privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei 
de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” în anul 2021, aprobat prin Hotărârea nr. 25/2021 a Senatului 
Universitar al Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”, cu modificările și completările ulterioare, vă 
informăm cu privire la următoarele: 

Facultatea de Poliție 

La programul de studii universitare de licență specializarea Drept - învățământ cu frecvență, toți 
candidații declarați admiși s-au prezentat în vederea înmatriculării. 

La programul de studii universitare de licență specializarea Ordine și siguranță publică - 
specialitățile Poliție, Poliție de Frontieră și Jandarmi - învățământ cu frecvență și învățământ cu 
frecvență redusă - toți candidații declarați admiși s-au prezentat în vederea înmatriculării. 

La programul de studii universitare de licență specializarea Ordine și siguranță publică - 
specialitatea Penitenciare - învățământ cu frecvență - candidatul cu codul BU-POL-ANP-056 a 
renunțat la locul ocupat prin concurs înainte de înmatriculare, iar locul rămas liber s-a ocupat în 
ordinea strict descrescătoare a mediilor obţinute la concursul de admitere cu candidatul cu codul 
BU-POL-ANP-048, de la aceeași facultate/specializare/specialitate. 

Facultatea de Pompieri 

La programul de studii universitare de licență specializarea Inginerie pentru construcții-pompieri 
- învățământ cu frecvență, toți candidații declarați admiși s-au prezentat în vederea 
înmatriculării. 

De asemenea, prin Nota-raport nr. 403.696 din 27.09.2021, ministrul afacerilor interne a aprobat 
redistribuirea către I.G.S.U. al M.A.I. a celor două locuri alocate I.G.S.U. al Republicii Moldova, 
sens în care candidații cu codurile BT-ISU-LC-1707255 și AG-ISU-LC-737057, ierarhizați în 
ordinea strict descrescătoare a mediilor obţinute la concursul de admitere la aceeași facultate/ 
specializare au fost planificați pentru efectuarea examinării medicale și au obținut avizul de 
aptitudine, urmând a fi înmatriculați. 

 


