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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

ACADEMIA DE POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” 

 

SENATUL UNIVERSITAR 
 

                          

              NESECRET 

              Exemplar unic 

Nr. 4428149 din 13.05.2020 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

 

 

Art. 1. Se aprobă calendarul examenului de licență, sesiunea iulie 2020, 

potrivit anexelor la prezenta hotărâre. 

  

Art.2.Anexele 1-6 sunt parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

Art.3 Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Academiei de Poliție. 

 
 

 

PREŞEDINTE, 

           

                       Comisar-șef de poliție 

                  Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoș Andrei IGNAT 

 

 

 

 

 

 

București, 13 mai 2020. 

Nr. 68 
 

 

NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2020/13 mai 
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Anexa nr. 1 la HSU nr. 68/2020 

 

Calendar licență – Sesiunea - iulie 2020-Facultatea de Poliție 

 

 

 

 

06.07-10.07.2020: înscrierea (online) la examenul de licență pe baza cererii 

absolvenților; 

 

 20.07-21.07.2020: elaborarea subiectelor pentru examenul de licență; 

 

 22.07.2020 (orele 12:00-15:00): susținerea examenului de licență la Proba „Evaluarea 

cunoștințelor fundamentale și de specialitate”; 

 

 23.07.2020 (ora 08:00): afișarea rezultatelor pe pagina web a Academiei de Poliție; 

 

 23.07.2020 (ora 08:00)-24.07.2020 (ora 08:00): depunerea contestațiilor (online); 

 

 24.07.2020-25.07.2020: soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale. 
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Anexa nr. 2 la HSU nr. 68/2020 

 

Calendar licență – Sesiunea - iulie 2020-Facultatea de Științe Juridice și Administrative 

 

06.07-10.07.2020: înscrierea (online) la examenul de licență pe baza cererii 

absolvenților; 

 

 18.07-19.07.2020: elaborarea subiectelor pentru examenul de licență; 

 

 20.07.2020 (orele 11:00-15:00): susținerea examenului de licență la Proba „Evaluarea 

cunoștințelor fundamentale și de specialitate”; 

 

 21.07.2020 (ora 08:00): afișarea rezultatelor pe pagina web a Academiei de Poliție; 

 

 21.07.2020 (ora 08:00)-22.07.2020 (ora 08:00): depunerea contestațiilor (online); 

 

 22.07.2020-23.07.2020: soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale. 
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Anexa nr. 3 la HSU nr. 68/2020 

 

Calendar licență – Sesiunea - iulie 2020-Facultatea de Poliție de Frontieră 

 

 06-10.07.2020:  
ÎNSCRIEREA (online) la examenul de licență pe baza cererii absolvenților; 

 20.07.2020:  
ELABORAREA SUBIECTELOR pentru examenul de licență; 

 21.07.2020 (orele 10:00-13:00):  
SUSȚINEREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ la Proba „Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de 

specialitate”; 

 22.07.2020 (ora 08:00):  
AFIȘAREA REZULTATELOR pe pagina web a Academiei de Poliție; 

 22.07.2020 (ora 08:00) - 23.07.2020 (ora 08:00):  
DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR (online); 

 23.07.2020 - 24.07.2020:  
SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR și AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE. 
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Anexa nr. 4 la HSU nr. 68/2020 

 

Calendar licență – Sesiunea - iulie 2020-Facultatea de Jandarmi 

 

 06-10.07.2020:  

ÎNSCRIEREA (online) la examenul de licență pe baza cererii absolvenților; 

 19-20.07.2020:  

ELABORAREA SUBIECTELOR pentru examenul de licență; 

 21.07.2020 (orele 09:00-12:00):  

SUSȚINEREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ la Proba „Evaluarea cunoștințelor 

fundamentale și de specialitate”; 

 22.07.2020 (ora 08:00):  

AFIȘAREA REZULTATELOR pe pagina web a Academiei de Poliție; 

 22.07.2020 (ora 08:00) - 23.07.2020 (ora 08:00):  

DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR (online); 

 23.07.2020 - 24.07.2020:  

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR și AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE. 
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Anexa nr. 5 la HSU nr. 68/2020 

 

Calendar licență – Sesiunea - iulie 2020-Facultatea de Pompieri 

1. Înscrierea candidaților pentru susținerea examenului de diplomă se efectuează cu 

cel puțin 10 zile înainte de începerea examenului, pe bază de cerere tipizată, transmisă 

la Secretariatul Facultății de Pompieri, în perioada – 06-09.07.2020 până la ora 1400. 

2. Predarea lucrărilor de diplomă în format scris și electronic la Secretariatul facultății 

până la data de 24.06.2020, ora 1400. 

3. Elaborarea subiectelor pentru proba scrisă – 13-17.07.2020. 

4. Programarea probelor examenului de diplomă: 

 susținerea probei scrise, conform planificării secretariatului facultății – 21.07.2020, 

în intervalul orar 0900 - 1300; 

 afișarea rezultatelor la proba scrisă la avizier și pe website-ul Academiei de Poliție 

„Alexandru Ioan Cuza” – 21.07.2020, ora 1500; 

 depunerea contestațiilor la secretariatul facultății – 21.07.2020, ora 1500 – 

22.07.2020, ora 1500; 

 rezolvarea contestațiilor – 22.07.2020; 

 afișarea rezultatelor contestațiilor – 22.07.2020, ora 1530 ; 

 susținerea lucrărilor de diplomă, conform programării secretariatului facultății – 

23.07.2020, în intervalul orar 0800 - 1500şi 24.07.2020, în intervalul orar 0800 - 1500; 

 afișarea rezultatelor finale ale examenului de diplomă la avizier și pe website-ul 

Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – 27.07.2020, ora 1200.. 
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Anexa nr. 6 la HSU nr. 68/2020 

 

Calendar licență – Sesiunea - iulie 2020-Facultatea de Arhivistică 

 

 Depunerea cererii și a lucrării de licență (on-line pe e-mail) – 

termen limită 03.07.2020; 

 Susţinerea probei I – 13.07.2020, orele 9.00 – 13.00; 

 Afișarea rezultatelor la proba I (scris) - 13.07.2020, ora 15.00; 

 Depunerea contestațiilor la proba I – 14.07.2020, orele 8.00-

12.00; 

 Soluţionarea contestațiilor și afișarea rezultatelor- 14.07.2020, 

orele 12.00 – 15.00; 

 Susținerea probei II (lucrarea de licență) – 15.07.2020, 

începând cu ora 09.00; 

 Afișarea rezultatelor finale - 16.07.2020, ora 14.00. 
 


