
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE      

ACADEMIA DE POLIȚIE ,,Alexandru Ioan Cuza”    
 

 

ANUNȚ 
 

CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE 

ADMITERE, SESIUNEA IULIE-AUGUST 2017 

 

În conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 

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

Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, nr. 789 din 20.01.2017, vă rugăm să aveți în vedere 

prevederile din Anexa nr.3, respectiv: 

 

I. Reguli de acces în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pe durata 

concursului de admitere 

- Accesul candidaţilor pentru susţinerea probelor din etapa I şi a II-a se face numai 

pe baza actului de identitate şi a legitimaţiei de concurs.  

- Accesul persoanelor care îl însoţesc pe candidat este permis doar la susţinerea 

probei de verificare a aptitudinilor fizice, numai pe baza actului de identitate şi în limita 

a cel mult doi însoţitori pentru fiecare candidat. 

II. Participarea la etapa I a concursului de admitere – probele eliminatorii 

- Probele eliminatorii se desfăşoară în perioada 27.07.-03.08.2017, potrivit 

graficului de concurs.  

- Prezentarea candidaţilor pentru susţinerea probelor eliminatorii se va face cu o oră 

înainte de începerea acestora, potrivit graficului de desfăşurare. 

- Pentru susţinerea probelor de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii se vor 

prezenta cu echipamentul sportiv necesar. Candidaţii nu pot susţine proba cu pantofi de 

sport cu crampoane sau cuie. 

- La probele eliminatorii nu se admit contestaţii sau vizionări ale casetelor prin care 

se asigură înregistrarea video a concursului. 

III. Participarea la etapa a II-a a concursului de admitere – proba de evaluare 

a cunoştinţelor 

- Proba se desfăşoară la datele menţionate în Calendarul de concurs, între orele 

09.00-13.00. Candidaţii se vor prezenta pentru susţinerea probei scrise până la ora 07.50, 

în ziua planificată, în ţinută decentă. 

- Listele cu repartizarea pe serii şi în sălile de examen a candidaţilor pentru susţinerea 

probei de evaluare a cunoştinţelor se afişează la avizierul Academiei şi la intrările în sălile 

de concurs cu cel puţin o zi înaintea începerii probei. 

- Proba constă în rezolvarea unui test-grilă la disciplinele: Istorie, Limba română şi 

Limba străină pentru care a optat candidatul. 

- Se interzice intrarea în sala de concurs cu aparatură electronică, telefoane mobile, 

materiale scrise (cărţi, caiete, însemnări etc.), precum şi cu orice alte materiale care ar 

putea servi la rezolvarea subiectelor. 

- Se interzice folosirea unor instrumente de calcul (rigle, calculatoare etc.) sau a 

altor coli de hârtie pentru ciorne decât cele ştampilate. 

- Pentru redactarea răspunsurilor se vor folosi numai stilouri sau pixuri cu cerneală 

sau pastă de culoare albastră. 



- Frauda sau tentativa de fraudă se constată de responsabilul de sală sau oricare 

dintre membrii personalului de supraveghere şi atrage eliminarea din concurs a 

candidatului în cauză. 

- Se consideră tentativă de fraudă şi intenţia candidatului de a comunica cu ceilalţi 

participanţi în concurs. 

- Pentru orice nelămurire candidatul este obligat să se adreseze doar 

responsabilului de sală/corector 1 sau personalului destinat cu supravegherea şi 

corectarea lucrărilor. 

IV. Alte date 

- Părăsirea de către candidat a locului de desfăşurare a oricărei probe de concurs, 

înainte de încheierea acesteia, atrage eliminarea din concurs. 

- Concursul de admitere se desfăşoară şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 

319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă şi a H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE COMISIEI CENTRALE 


