EXTRAS
din
REGULAMENTUL *
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere
la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie
,,Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2015

cuprinzând datele referitoare la concursul de admitere la
Facultatea de Arhivistică

* Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile
Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2015, este întocmit în baza legislaţiei în vigoare incidente domeniului
şi a experienţei sesiunilor de admitere anterioare. În măsura în care, până la desfăşurarea admiterii, sunt adoptate noi
dispoziţii/măsuri legale specifice, acestea vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, respectiv
www.academiadepolitie.ro.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1
(1) Candidaţii pentru concursul de admitere la Facultatea de Arhivistică se adresează
pentru informaţii la secretariatul Facultăţii de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliţie şi/sau la
Serviciile Judeţene ale Arhivelor Naţionale, după caz.
(2) Înscrierea candidaţilor se face la sediul Academiei de Poliţie, conform calendarului anexat.
(3) Dosarul de concurs pentru înscriere la Facultatea de Arhivistică cuprinde următoarele acte:
a) cererea-tip de participare la concursul de admitere, (Anexa nr. 2)
b) cartea de identitate în original sau paşaportul în original (pentru cei care şi-au schimbat
numele - copie legalizată după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea
numelui);
c) diploma de bacalaureat, în original sau în copie legalizată. În locul diplomei de
bacalaureat, absolvenţii promoţiei 2015 pot prezenta o adeverinţă eliberată de liceu, în care se
menţionează media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de
valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Candidaţii care s-au înscris şi la alte facultăţi, vor
prezenta copia legalizată a diplomei de bacalaureat/adeverinţei eliberată de liceu, precum şi o
adeverinţă din care să reiasă că actele în original au fost depuse la altă facultate;
d) foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau copie legalizată;
e) copie legalizată a certificatului de naştere;
f) copie legalizată a certificatului de căsătorie – după caz;
g) cazierul judiciar al candidatului;
h) fişa medicală tip M.A.I., pentru angajaţii civili, completată la centrul medical al M.A.I.
din judeţul de domiciliu al candidatului;
i) 4 fotografii color 3/4 cm., pe suport de hârtie;
j) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi regimul de înmatriculare (buget/taxă),
pentru candidaţii care urmează cursurile unui alt program de licenţă;
k) un dosar plic;
l) dovada plăţii taxei de înscriere la concurs (chitanţa emisă de Academia de Poliţie, în
momentul înscrierii), pentru cei care nu sunt scutiţi, sau acte doveditoare, din care să rezulte că se află
într-una din situaţiile în care beneficiază de scutire de plata taxei, după caz.
(4) Fişa medicală se eliberează personal candidaţilor, în baza adresei structurii de resurse umane
a Serviciului Municipiului Bucureşti al Arhivelor Naţionale şi/sau ale serviciilor judeţene ale
Arhivelor Naţionale 1.
(5) În vederea înscrierii la concursul de admitere la Facultatea de Arhivistică candidaţilor nu li
se cere îndeplinirea vreunui criteriu specific de înălţime.
Art. 2
(1) Prezentarea de înscrisuri false atrage după sine eliminarea din concurs a candidatului
respectiv şi se pedepseşte conform legii.
(2) În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidatul
respectiv pierde locul obţinut prin fraudă.
Taxa de înscriere la concurs
Art. 3
(1) În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii sunt obligaţi să achite o
Taxă de înscriere la concurs, în valoare de 350 lei.
(2) Taxa de înscriere la concurs se achită la prezentarea candidaţilor la sediul Academiei, în vederea
înscrierii la concursul de admitere.
(3) Sunt scutiţi de plata taxei, candidaţii aflaţi într-una din situaţiile enumerate mai jos:
a) sunt orfani de ambii părinţi;
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După caz, fişa medicală poate fi completată şi la Direcţia Medicală a M.A.I. din Bucureşti.

b) provin din casele de copii sau din plasament familial;
c) sunt copii ai personalului didactic în activitate;
d) sunt copii ai personalului M.A.I., în activitate, pensionat sau decedat;
Art. 4

Taxa de înscriere la concurs nu se restituie.
ETAPELE CONCURSULUI
Susţinerea probelor eliminatorii

Art. 5
urmează:

Concursul de admitere la Facultatea de Arhivistică se desfăşoară în două etape, după cum
Etapa I – probele eliminatorii;
Etapa a II-a – proba de evaluare a cunoştinţelor.

Art. 6
(1) Probele eliminatorii la Facultatea de Arhivistică sunt: Examenul medical şi Evaluarea
psihologică.
Examenul medical se desfăşoară la sediul Academiei de Poliţie în momentul înscrierii
candidatului, prin vizarea fişei medicale de către Comisia de contravizită/examinare medicală.
Evaluarea psihologică se desfăşoară la sediul Academiei de Poliţie, conform calendarului anexat.
Art. 7
Nu se admit contestaţii sau derogări de la decizia Comisiei de contravizită/examinare
medicală.
Art. 8
(1) Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Arhivistică constă în aplicarea
unui Test grilă la disciplina Istorie.
(2) Timpul alocat desfăşurării probei este de 90 de minute.
(3) Manualele şcolare şi tematica pentru disciplina de concurs sunt cele prevăzute pentru
examenul de bacalaureat 2015 şi sunt afişate pe site-ul Academiei.
Art. 9
(1) Lucrările administrate sub formă de test-grilă sunt evaluate astfel încât, indiferent de
numărul de puncte alocat fiecărei întrebări din chestionar, nota acordată să se încadreze în sistemul de
notare de la 1,00 la 10, un punct fiind atribuit din oficiu.
(2) Formula de calcul aplicată este următoarea:
Nota = (punctele acordate : punctajul maxim) x 9 + 1
(3) Răspunsurile corecte se punctează astfel:
- la disciplina Istorie – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte, la care se
adaugă un punct, care se acordă din oficiu.
(4) Nota se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
Art. 10
(1) Media de admitere obţinută de fiecare candidat este media aritmetică a notelor
obţinute la fiecare disciplină în parte, cu două zecimale, fără rotunjire.
(2) Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).
(3) Listele finale sunt verificate şi validate de Comisia de Admitere pe Facultate, înainte de a
fi supuse spre aprobare Preşedintelui Comisiei Centrale de Admitere.
Art. 11
(1) Ocuparea locurilor scoase la concurs se face în ordinea descrescătoare a mediilor
obţinute la examen.
(2) Pentru departajarea candidaţilor care obţin media generală egală cu cea a candidatului
admis pe ultimul loc scos la concurs, se aplică succesiv următoarele criterii:
- Media obţinută la examenul de bacalaureat;
- Nota obţinută la disciplina Limba română, în cadrul examenului de bacalaureat.

ANEXA nr. 1

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DE ADMITERE LA
FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ

PERIOADA DE CONCURS: 13.07 – 01.08.2015
Înscrierea candidaţilor şi vizita medicală

13 – 26.07.2015, orele 800 - 1600

Testarea psihologică

28.07.2015, ora 09.00

Anunţarea rezultatelor la testarea psihologică

29.07.2015

Susţinerea probelor scrise (90 minute)

30.07.2015, ora 09.00

Afişarea rezultatelor la probele scrise

31.07.2015, ora 09.00

Depunerea contestaţiilor la probele scrise

31.07.2015, ora 12.00 – 01.08.2015, ora 12.00

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale

01.08.2015

ANEXA nr. 2

Cerere de participare la concursul de admitere la Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza” - Facultatea de Arhivistică

DOMNULE RECTOR
Subsemnatul(a): _______________________________________________ fiul (fiica) lui
______________________ şi al (a) _________________ născut(ă) la data de ______________, în
localitatea _________________, judeţul/sectorul ___________ , posesor al cărţii de identitate seria
____, nr. _____________, eliberată de ________________, la data de _____________, CNP
__________________________,
cetăţenia
________
naţionalitatea
_________________,
etnie____________, cu domiciliul în localitatea _______________________________,
str._____________________, nr._____, bl.______, ap._____, judeţul/sectorul___________,
telefon___________________,
e-mail
________________________
şi
reşedinţa
în
____________________________________________________________________________
absolvent(ă)/elev(ă) în ultimul an al(a) liceului ______________________________________ curs
de_________, sesiunea _________________; de profesie ____________________, salariat(ă)
la____________________________, starea civilă __________________________,
vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de admitere organizat de Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea ____________________ la Facultatea de Arhivistică pe locurile
bugetate /cu taxă 2 .
Totodată am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de participare la concursul de
admitere şi cu drepturile şi obligaţiile ce-mi revin pe perioada şcolarizării.
De asemenea, am luat la cunoştinţă că informaţiile furnizate de mine reprezintă date cu caracter
personal, care sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,
precum şi de modalitatea de exercitare a drepturilor prevăzute de acest act normativ, astfel: dreptul de
acces, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul
de opoziţie.
Mă oblig ca, în situaţia nepromovării unei probe eliminatorii sau a concursului, să mă prezint în
maximum 60 de zile de la susţinerea probei (probelor) la secretariatul Facultăţii de Arhivistică pentru
a ridica documentele depuse.
Îmi asum răspunderea asupra exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere.

Data ______________

Semnătura,
__________________________

DOMNULUI RECTOR AL ACADEMIEI DE POLIŢIE

Se bifează varianta cu taxă, dacă, în cazul admiterii la facultate, candidatul optează, indiferent de media obţinută, pentru înmatricularea
pe locurile cu taxă, sau dacă, în conformitate cu Legea 1/2011, nu poate fi înmatriculat pe locurile bugetate (ex. a mai urmat/urmează
cursuri universitare de licenţă la alte instituţii de învăţământ superior din România pe un loc bugetat).

2

