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Art. 1. HSU nr. 78/2020 – Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea  

concursului de admitere la studiile universitare de masterat  în facultăţile Academiei de Poliţie                  

„Alexandru Ioan Cuza” în anul universitar 2020-2021, se modifică și completează potrivit 

anexei la prezenta. 

 

Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri, orice dispoziție contrară din cadrul HSU 

78/2020 se abrogă. 

 

Art. 3. Documentele justificative, în original, prevăzute la art. 1 se arhivează la 

Facultatea de Arhivistică, precum și la Facultatea de Pompieri. 
 

 

 

PREŞEDINTE, 

           

                       Comisar-șef de poliție 

                  Conf.univ. 

                                                        Dr. Dragoș Andrei IGNAT 

 

 

 

București, 19 august 2020. 

 

 

Nr. 133 
NB! 

Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2020/19 august 
 

 

 



 

 

 

 

ANEXĂ la HSU nr. 133/2020 

de modificare și completare a Anexei la HSU nr. 78/2020 

 
Art. 1.   

Art. 14, alin.(1) Înscrierea la concursul de admitere se face în regim on-line, prin transmiterea 

dosarului de înscriere în format scanat, pe adresa de e-mail a facultății ce organizează 

programul de master pentru care optează candidatul, cu excepția programelor de master 

organizate de către Facultatea de Pompieri.  

..... 

Art. 2. 

Art.14, alin. (3) se abrogă. 

Art. 3. 

Art. 15, alin.(1) - Cuantumul taxei de înscriere la concursul de admitere la masterat este aprobat 

de Senatul Universitar. Taxa de înscriere se achită exclusiv on-line (virament bancar, transfer 

on-line etc.), în contul de venituri al Academiei de Poliție  (CF 4266472), deschis la Trezoreria 

Sector 1 București (IBAN RO35TREZ70120F330500XXXX) în perioada alocată transmiterii 

dosarului de admitere. Data operațiunii bancare nu poate depăși perioada de înscriere. 

Procedura achitării taxei se va face în conformitate cu precizările publicate pe site-ul oficial al 

Academiei, la secțiunea ”Informații Serviciul Financiar”. 

.... 

Art. 4. 

Art. 17, alin (1), lit. A 

Pentru programele în regim cu taxă, candidații vor transmite în format scanat copie 

certficată pentru original a următoarelor documente: 

1. cerere de înscriere (Anexa nr.2 din cadrul HSU nr. 78/2020); 

2. cartea de identitate (copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind 

schimbarea numelui, după caz) 

 3. diploma de bacalaureat; 

  4. diplomă de licenţă sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ pentru 

candidații care au promovat în România examenul de licență în sesiunile anului universitar 

2019-2020; 

  5. foaie matricolă a studiilor de licenţă/supliment la diplomă; 

6. certificatul de naştere; 

7. certificatul de căsătorie, după caz; 

8. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că este apt pentru a 

urma studii universitare de masterat; 

9. una fotografie color; 

          10. formularul de plată on-line a taxei de înscriere sau documentele care atestă faptul că 

beneficiază de scutire de plata taxei;  

11. un dosar ”plic” pe coperta căruia vor fi trecute datele de identificare ale 

candidatului: numele (pentru persoanele căsătorite, în paranteză, numele dobândit din 

căsătorie), iniţiala tatălui, prenumele, programul de studii, programul de studii la care se 

înscrie; regimul de finanţare – buget sau taxă şi numărul de telefon. 

12. numai pentru Facultatea de Arhivistică-  un referat științific care tratează un subiect, 

la alegere, din tematica și bibliografia prevăzute la Anexa nr. 4(subpunctul Facultății de 

Arhivistică) din cadrul HSU nr. 78/2020. 

Pentru Facultatea de Pompieri, documentele prevăzute la pct. 1-11, cât și fotografia 

color 3x4 cm (pe hârtie foto), vor fi transmise on-line sau prin servicii de curierat. 



 

 

 

 

Art. 5. 

 Art. 17, pct. C -  Pentru Facultatea de Arhivistică: un referat științific care tratează un 

subiect, la alegere, din tematica prevăzută în Anexa nr. 4. – se abrogă. 

Art. 6.  

Art. 32  - Pentru Facultatea de Pompieri, concursul de admitere constă în două probe. 

 

 (1)-Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs și considerarea mediei generale de 

absolvire MA a studiilor universitare de licență, cu formula : 

 

MA = (M1+M2+M3+M4+MEXAMEN DIPLOMĂ)/5 

 

M1= media anului I de studii 

M2= media anului II de studii 

M3= media anului III de studii 

M4= media anului IV de studii 

MEXAMEN DIPLOMĂ= media examenului de diplomă 

 

 (2) Proba 2 – MP2 (nota comisiei de admitere pentru propunerea de dezvoltare a carierei 

candidatului, redactată în format scris, pe maxim 5 pagini, semnată de acesta. 

(3)Propunerea de dezvoltare a carierei candidatului, în format scris (listată) se 

transmite on-line sau prin servicii de curierat, împreună cu dosarul de înscriere. 

(4)Nota se calculează ca fiind media aritmetică a notelor întregi acordate de către fiecare 

membru al comisiei de admitere, calculată cu două zecimale, fără rotunjire. Nota probei 2 se 

consemnează într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de admitere și președintele 

comisiei. 

(5)Media generală de admitere MG a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, 

fără rotunjire, cu formula : 

MG= (MA+MP2)/2 în care 

MA= este media generală de absolvire a studiilor 

MP2= este media probei 2 

(6) Admiterea candidaților se face în ordine descrescătoare a mediilor generale de 

admitere (MG) în limita locurilor aprobate cu condiția ca MP2 să fie de minim 5,00 (cinci), iar 

media generală MG minim 6,00 (șase). 

(7)Repartizarea candidaților pe locurile fără taxă (bugetate) se face în ordinea 

descrescătoare a mediilor generale de admitere (MG) pe baza opțiunilor exprimate în cererea de 

înscriere, în limita locurilor aprobate. 

(8)Candidații declarați ”respins” pe locurile bugetate, vor fi repartizați pe baza mediei 

generale de admitere (MG) pe locurile cu taxă, conform opțiunii exprimate de candidați și în 

limita locurilor aprobate pentru programul de studii. 

(9) Criteriile de departajare a candidaților, inclusiv în cazul mediilor egal obținute la 

concursul de admitere sunt următoarele : 

a) Media examenului de diplomă (MEXAMEN DIPLOMĂ) 

b) Nota la proba scrisă a examenului de diplomă 

c) Media anilor de studii (M1+M2+M3+M4/4) calculată cu două zecimale fără rotunjire 

Art. 7. 

Art. 31  – se abrogă. 

Art. 8. 

Art. 33  – se abrogă. 


