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OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ
pentru programul de studii universitare de licenţă “Drept”
forma de învățământ “la distanţă” - septembrie 2017
Scopul programului: programul de studii universitare de licenţă “Drept”, forma de organizare
“învăţământ la distanţă” se adresează exclusiv personalului M.A.I, recrutat din
rândul agenților/subofițerilor, cât și pentru ofițerii care au studii universitare
în domeniul Ordine și Siguranță Publică, care dețin autorizație de acces la
informații clasificate și/sau care au absolvit alte programe de studii universitare
de licenţă și doresc să-şi perfecţioneze pregătirea juridică prin obţinerea unei
licenţe în studii juridice, specializarea “Drept”.
Învățământul “la distanţă” e o formă flexibilă și modernă de pregătire, în regim
cu taxă, care se organizează corespunzator duratei de şcolarizare învăţământului
cu frecvenţă (IF), cu aceleaşi credite transferabile.
Diplomele sunt echivalente celor obţinute la învăţământul cu frecvenţă.
Nr. de locuri:
100 de locuri, în regim cu taxă.
Durată:
4 ani (240 credite de studii transferabile), cu posibilitatea echivalării examenelor,
la disciplinele parcurse în cadrul programului de studii pe care l-a absolvit.
Cine se poate înscrie: Personalul M.A.I, recrutat din rândul agenților/subofițerilor, cât și ofițerii care
au studii universitare în domeniul Ordine și Siguranță Publică sau care au altă
diplomă de licență și dețin autorizație de acces la informații clasificate.
Perioada de înscriere: 04-18.09.2017, între orele 08.00-15.00, la sediul Academiei de Poliție ,,Alexandru
Ioan Cuza”, la Centrul pentru Învățământ Frecvență Redusă și Învățământ la
Distanță (fostă Sala 7 de curs). Taxă de înscriere la concurs 350 lei.

Documente necesare :
a) cererea de înscriere completată, va fi distribuită de personalul din Centrul învăţământ frecvenţă
redusă şi învăţământ la distanţă la momentul înscrierii;
b) cartea de identitate în original sau paşaportul în original (pentru cei care şi-au schimbat numele –
copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui);
c) diploma de bacalaureat, în original; copia documentului care va fi certificată cu originalul de către
personalul desemnat şi se semnează de către acesta şi de candidat; în cazul în care se prezintă copia legalizată,
aceasta se acceptă;
În locul diplomei de bacalaureat, absolvenţii promoţiei 2017 pot prezenta o adeverinţă eliberată de
liceu, în care se menţionează notele obţinute la disciplinele din cadrul examenului de bacalaureat, media
generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost
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eliberată diploma. Candidaţii care s-au înscris şi la alte facultăţi, vor prezenta diploma de
bacalaureat/adeverinţa eliberată de liceu în original sau copia legalizată; copia documentului va fi certificată cu
originalul de către personalul desemnat şi se semnează de către acesta şi de candidat;
d) foaia matricolă a studiilor liceale, în original; copia documentului va fi certificată cu originalul de
către personalul desemnat şi se semnează de către acesta şi de candidat; în cazul în care se prezintă copia
legalizată, aceasta se acceptă;
e) copia certificatului de naştere;
f) copia certificatului de căsătorie, pentru femeile/bărbaţii care şi-au schimbat numele în urma
căsătoriei;
g) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că este apt pentru a urma studii
universitare de licenţă;
h) patru fotografii color ¾ (pe hârtie foto);
i) chitanţa de plată a taxei de înscriere;
j) cazierul judiciar al candidatului;
k) adeverinţă din care să reiasă că este personal M.A.I;
l) adeverinţă care să ateste nivelul de acces la informaţii clasificate;
m) 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 şi numărul de telefon.
Taxă de studii/an : 2500 lei care vor fi achitați conform prevederilor din contractul de studiu.
Proba de concurs : se va susține în data de 21.09.2017, între orele 09.00-13.00, la sediul Academiei de
Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”.

Care sunt avantajele oferite:
a) Singurul program de acest tip din ţară, recunoscut de către M.A.I. (Planul de
învăţământ a fost aprobat de Ministrul Afacerilor Interne, iar programul a fost
autorizat de către A.R.A.C.I.S.).
b) forma de organizare a cursurilor. Programul oferă multă libertate în alegerea
timpului şi locului de studiu, nu se impun constrângeri de timp, spațiu și ritm de
studiu, majoritatea activităților didactice desfășurânduse pe platforma eLearning. Studenţii se vor prezenta în Academie doar la activitățile
tutoriale/asistate (aproximativ 3 săptămâni/semestru) și în sesiunea de
examene, în zilele de examen.
c) Echivalarea creditelor de studii la toate disciplinele de studiu creditate din
planul de învăţământ. Spre exemplificare, pentru absolvenţii specializării
“Ordine şi Siguranţă Publică”, majoritatea disciplinelor, pot fi echivalate.
d) Posibilitatea cumulării anilor de studii, în condiţiile Legii nr. 1/2011 legea
educaţiei naţionale.
e) Examenul de admitere este organizat separat față de cel de la programul
Ordine și Siguranță Publică, forma de învățământ, învățământ cu frecvență
și învățământ frecvență redusă.
Pentru alte detalii și informații, vă puteți adresa Centrului pentru Învățământ Frecvență Redusă și Învățământ la
Distanță, din cadrul Academiei de Poliției ”A.I. Cuza” la interior 17.171.

(Î) ŞEFUL CENTRULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT
FRECVENŢĂ REDUSĂ ŞI INVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ
Comisar șef de poliţie
Conf.univ.dr. Viorel VELIȘCU

Telefon: 317.55.23
Fax: 317.55.17
Aleea Privighetorilor, nr. 1 A, sector 1, Bucureşti
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OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ
pentru programul de studii universitare de licenţă “Drept”
forma de învățământ “la distanţă” - septembrie 2017
Scopul programului: programul de studii universitare de licenţă “Drept”, forma de organizare
“învăţământ la distanţă” se adresează exclusiv personalului M.A.I, recrutat din
rândul agenților/subofițerilor, cât și pentru ofițerii care au studii universitare
în domeniul Ordine și Siguranță Publică, care dețin autorizație de acces la
informații clasificate și/sau care au absolvit alte programe de studii universitare
de licenţă și doresc să-şi perfecţioneze pregătirea juridică prin obţinerea unei
licenţe în studii juridice, specializarea “Drept”.
Învățământul “la distanţă” e o formă flexibilă și modernă de pregătire, în regim
cu taxă, care se organizează corespunzator duratei de şcolarizare învăţământului
cu frecvenţă (IF), cu aceleaşi credite transferabile.
Diplomele sunt echivalente celor obţinute la învăţământul cu frecvenţă.
Nr. de locuri:
100 de locuri, în regim cu taxă.
Durată:
4 ani (240 credite de studii transferabile), cu posibilitatea echivalării examenelor,
la disciplinele parcurse în cadrul programului de studii pe care l-a absolvit.
Cine se poate înscrie: Personalul M.A.I, recrutat din rândul agenților/subofițerilor, cât și ofițerii care
au studii universitare în domeniul Ordine și Siguranță Publică sau care au altă
diplomă de licență și dețin autorizație de acces la informații clasificate.
Perioada de înscriere: 04-18.09.2017, între orele 08.00-15.00, la sediul Academiei de Poliție ,,Alexandru
Ioan Cuza”, la Centrul pentru Învățământ Frecvență Redusă și Învățământ la
Distanță (fostă Sala 7 de curs). Taxă de înscriere la concurs 350 lei.

Documente necesare :
a) cererea de înscriere completată, va fi distribuită de personalul din Centrul învăţământ frecvenţă
redusă şi învăţământ la distanţă la momentul înscrierii;
b) cartea de identitate în original sau paşaportul în original (pentru cei care şi-au schimbat numele –
copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui);
c) diploma de bacalaureat, în original; copia documentului care va fi certificată cu originalul de către
personalul desemnat şi se semnează de către acesta şi de candidat; în cazul în care se prezintă copia legalizată,
aceasta se acceptă;
În locul diplomei de bacalaureat, absolvenţii promoţiei 2017 pot prezenta o adeverinţă eliberată de
liceu, în care se menţionează notele obţinute la disciplinele din cadrul examenului de bacalaureat, media
generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost
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eliberată diploma. Candidaţii care s-au înscris şi la alte facultăţi, vor prezenta diploma de
bacalaureat/adeverinţa eliberată de liceu în original sau copia legalizată; copia documentului va fi certificată cu
originalul de către personalul desemnat şi se semnează de către acesta şi de candidat;
d) foaia matricolă a studiilor liceale, în original; copia documentului va fi certificată cu originalul de
către personalul desemnat şi se semnează de către acesta şi de candidat; în cazul în care se prezintă copia
legalizată, aceasta se acceptă;
e) copia certificatului de naştere;
f) copia certificatului de căsătorie, pentru femeile/bărbaţii care şi-au schimbat numele în urma
căsătoriei;
g) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că este apt pentru a urma studii
universitare de licenţă;
h) patru fotografii color ¾ (pe hârtie foto);
i) chitanţa de plată a taxei de înscriere;
j) cazierul judiciar al candidatului;
k) adeverinţă din care să reiasă că este personal M.A.I;
l) adeverinţă care să ateste nivelul de acces la informaţii clasificate;
m) 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 şi numărul de telefon.
Taxă de studii/an : 2500 lei care vor fi achitați conform prevederilor din contractul de studiu.
Proba de concurs : se va susține în data de 21.09.2017, între orele 09.00-13.00, la sediul Academiei de
Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”.

Care sunt avantajele oferite:
a) Singurul program de acest tip din ţară, recunoscut de către M.A.I. (Planul de
învăţământ a fost aprobat de Ministrul Afacerilor Interne, iar programul a fost
autorizat de către A.R.A.C.I.S.).
b) forma de organizare a cursurilor. Programul oferă multă libertate în alegerea
timpului şi locului de studiu, nu se impun constrângeri de timp, spațiu și ritm de
studiu, majoritatea activităților didactice desfășurânduse pe platforma eLearning. Studenţii se vor prezenta în Academie doar la activitățile
tutoriale/asistate (aproximativ 3 săptămâni/semestru) și în sesiunea de
examene, în zilele de examen.
c) Echivalarea creditelor de studii la toate disciplinele de studiu creditate din
planul de învăţământ. Spre exemplificare, pentru absolvenţii specializării
“Ordine şi Siguranţă Publică”, majoritatea disciplinelor, pot fi echivalate.
d) Posibilitatea cumulării anilor de studii, în condiţiile Legii nr. 1/2011 legea
educaţiei naţionale.
e) Examenul de admitere este organizat separat față de cel de la programul
Ordine și Siguranță Publică, forma de învățământ, învățământ cu frecvență
și învățământ frecvență redusă.
Pentru alte detalii și informații, vă puteți adresa Centrului pentru Învățământ Frecvență Redusă și Învățământ la
Distanță, din cadrul Academiei de Poliției ”A.I. Cuza” la interior 17.171.

(Î) ŞEFUL CENTRULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT
FRECVENŢĂ REDUSĂ ŞI INVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ
Comisar șef de poliţie
Conf.univ.dr. Viorel VELIȘCU

Întocmit
Ofiţer principal I
Inspector pr. de poliţie
Nastasiu-Tudorache Arina-Adriana
d:\arina\oferta educationala 2017\oferta educationala id 2017.doc
VV/NTA/ 2 ex/1 fila/159/13.07.2017

4

