
 

       

   ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ”ADMIS”  

 

   Candidații declarați ”admis” se vor prezenta în data de 26.09.2021 la sediul Academiei de Poliție având 

asupra lor: 

 carte de identitate –original şi copie 

 certificat de naştere -copie 

 diploma de bacalaureat – original și copie 

 foaia matricolă – original 

 fotografie color 9/12- 1 bucăţi 

 card de sănătate 

 prosop (2 buc) 

 lenjerie de corp, ciorapi bumbac, papuci, pijama 

 3 tricouri bleumarin neinscripționate 

 echipament sportiv (tricouri, şort, trening, sapca, pantofi de sport) 

 obiecte pentru igiena personală, dezinfectant, șervețele dezinfectante, măști de unică folosință 

 ustensile pentru întreţinerea încălţămintei ( crema de ghete culoare neagra, perie) 

 4 umeraşe 

 4 caiete şi ustensile de scris 

 1 dosar plic 

 Dovada achitării studiilor universitare de licență în regim bugetat/dovada că a început să 

achite cf.art.161 alin.4 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 : ” Totodată, pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii, candidaţii declaraţi 

”admis”, cu excepţia celor care au absolvit studiile liceale în anul participării la concursul de 

admitere, trebuie să depună la secretariatul facultăţii la care au concurat, odată cu cererea de 

înmatriculare, dovada achitării, integral sau parţial, a contravalorii studiilor superioare de lungă 

durată, studiilor universitare de licenţă sau echivalente acestora, în situaţia în care au beneficiat 

gratuit de şcolarizare în cadrul unui astfel de program de studii universitare finanţate de la bugetul 

de stat sau, după caz, o declaraţie din care să rezulte că nu au beneficiat de subvenţie de la bugetul 

de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă sau echivalent” 

! Alocarea la hrană se va efectua începȃnd cu data de 27.09.2021 

 Candidații declarați ”admis” se vor prezenta la Punctul control acces situat spre DN1 în următorul 

interval orar, pentru a evita aglomerarea și pentru a respecta regulile de distanțare fizică: 

08.00-09.00- specializarea drept 

09.00-10.00- OSP- Jandarmi  

10.00-11.00- OSP- Poliție de frontieră 

11.00-12.00- OSP- Politie literele A-G 

12.00-13.00- OSP- Poliție literele H-N 



13.00-14.00- OSP- Poliție literele O-Z 

14.00-15.00- OSP - Penitenciare 

!- Candidații declarați ”admis” la Facultatea de Pompieri se vor prezenta la sediul Facultății din șos. 

Morarilor nr.3 sector 2, București în intervalul orar 08.00-10.00. 

Purtarea măștii este obligatorie! 

Fiecare candidat declarat ”admis” va prezenta chestionarul de mai jos (din 28 iulie 2021) completat, 

exceptând secțiunile Temperatură și Data/Semnătură. 

!Candidatii declarați ”admis”, care se află în una din urmatoarele situații, NU se prezintă la unitate și 

anunță despre acest lucru la numărul de telefon 021.317.55.23 sau la e-mail 

smru@academiadepolitie.ro  

- atunci cȃnd există contact cu o persoană Covid pozitiv, caz în care transmite adeverință de la 

DSP privind carantinarea 

- are simptome respiratorii care pot ridica suspiciunea de infecție cu SARS COV 2, situație în 

care sunteți obligați să transmiteți adeverința medicală privind necesitatea izolării la domiciliu 

(de la medicul de familie) . 

!În perioada în care vor desfășura activități cu prezență fizică (26 septembrie – 29 octombrie 2021) - 

studenții Anului I vor rămâne în permanență în spațiul universitar. Nu sunt permise învoirile și vizitele. 
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