Acte necesare pentru dosarul de înscriere
 Diploma de bacalaureat sau diploma
echivalentă cu aceasta sau adeverinţă
eliberată de liceu în care se menţionează atât
media generală, cât şi notele obţinute la
probele susţinute (în original şi copie);
 Certificatul de naştere (în copie);
 Certificatul de căsătorie (în copie);
 Foaia matricolă din liceu (în original şi
copie);
 Fişa medicala tip M.A.I (eliberată de
policlinica M.A.I. din raza teritorială, în
baza adresei Serviciului Resurse Umane al
Arhivelor
Naţionale
sau
a
Serviciului/Biroului Judeţean al Arhivelor
Naţionale din raza teritorială);
 Patru fotografii tip buletin;
 Cazierul judiciar al candidatului;
 Cartea de identitate (în original şi copie);
 Adeverinţă din care să rezulte calitatea de
student şi regimul de înmatriculare
(buget/taxă) pentru studenţii care urmează a
doua specializare;
 Cererea-tip de participare la concursul de
admitere;
 Un dosar plic;
 Dovada plăţii taxei de înscriere (pentru cei
care nu sunt scutiţi) – 350 lei sau acte
doveditoare, din care să rezulte că se află
într-una din situaţiile în care beneficiază de
scutire de plata taxei, după caz; taxa de
admitere se va achita direct la sediul
facultăţii, la depunerea dosarului.

Cine beneficiază de scutire de la plata taxei de
admitere
a) orfanii de unul sau ambii părinţi;
b) candidaţii care provin din casele de copii sau
din plasament familial;
c) copii ai personalului didactic în activitate;
d) copii ai personalului M.A.I., în activitate,
pensionat sau decedat;
Tematica si manualele necesare sunt cele
prevăzute în programa de bacalaureat la
disciplina ISTORIE și pot fi consultate la
adresa:
http://www.academiadepolitie.ro/root/studii/adm
itere/2018/E_M_Regulament_admitere_2018_ofi
cial.pdf
Pentru detalii complete privind admiterea la
Facultatea de Arhivistică se poate accesa linkul:
http://www.academiadepolitie.ro/admitere.html
# (a se vedea toate link-urile plasate în stânga
ferestrei)
Informaţii suplimentare privind admiterea la
Facultatea de Arhivistică se pot solicita la nr. de
telefon: 021.317.55.23 / interior 17481, 17482,
17484
și
la
adresa
de
e-mail:
arhivistica@academiadepolitie.ro
VĂ DORIM SUCCES!

ACADEMIA DE POLITIE
“Alexandru Ioan Cuza”

FACULTATEA
DE
ARHIVISTICĂ
Facultatea de Arhivistică funcționează în
cadrul Academiei de Poliție "Alexandru Ioan
Cuza" începând cu anul 1992, ca una dintre
cele trei facultăți existente încă de la
înființarea acestei instituții de învățământ
superior din România.
Potrivit art. 32 din Legea Arhivelor Naționale
16/1996, republicată, Facultatea de Arhivistică
este abilitată să asigure pregătirea de
specialitate a viitorilor profesioniști din
Arhivele Naționale și din instituțiile creatoare
și deținătoare de documente de arhivă.
Începuturile pregătirii în acest domeniu
datează încă din secolul al XIX-lea,
dobândind recunoașterea odată cu înființarea
Școlii de Arhivistică ce a funcționat în
perioada 1924-1950.

Posibile cariere după absolvire

Profesia de arhivist, în secolul al XXI-lea,
este indisolubil legată de evoluția societății
informaționale și obligă la o continuă adaptare
la modul în care informația este difuzată sau
păstrată în diverse medii și pe diverși suporți.

Menirea unui arhivist, indiferent de locul în
care își desfășoară activitatea, este conservarea
memoriei instituționale sau colective (a națiunii)
și
presupune
dezvoltarea
abilităților
profesionale adecvate, prin dobândirea unei
solide culturi teoretice și practice.
Toate segmentele societății au nevoie de
persoane calificate în domeniul arhivistic care
să răspundă necesităților de identificare și
accesare rapidă a informațiilor utile sau care să
fie în măsură să realizeze documentarea
necesară desfășurării unor activități specifice.
Aceste realități asigură după absolvire șanse

sporite de inserție pe piața forței de
muncă, atât în mediul public, cât și în cel
privat.

Arhivist/funcționar public la Arhivele
Naţionale;
Arhivist, angajat cu studii superioare, în
cadrul instituțiilor publice (ministere,
prefecturi, primării etc.) sau organizațiilor
private (operatori economici autorizați în
prestarea de servicii arhivistice, bănci,
companii de asigurări etc.), specialist în
gestionarea arhivelor clasice (pe hârtie)
și/sau electronice;
Asistent de cercetare în istorie;
Documentarist;
Conservator de arhivă (studii superioare);
Bibliotecar arhivist.
Baza logistică
Facultatea de Arhivistică funcţionează în
campusul Academiei de Poliţie “Alexandru
Ioan Cuza” (Aleea Privighetorilor, nr. 1A,
sector 1, Bucureşti), care răspunde
principalelor necesităţi ale studenţilor prin
următoarele dotări:
Bibliotecă de specialitate;
Cabinete de informatică și arhivistică;
Săli de studiu rezervate studenţilor
fiecărui an;
Cabinet medical propriu şi asistenţă
medicală gratuită acordată de Policlinica
M.A.I. din Bucureşti.

Informaţii generale privind admiterea în
sesiunea 2018
 Admiterea se face pe bază de concurs.
 Sunt admişi la concurs toţi absolvenţii
învăţământului liceal cu diplomă de
bacalaureat sau adeverinţă, fără limită de
vârstă.
 Pentru admiterea din anul 2018 cifra de
şcolarizare este de 25 de locuri - 20 locuri
bugetate şi 5 locuri cu taxă.
 Pentru locurile cu taxă, cuantumul taxei
anuale este de 3000 lei;
 Înscrierea se face în intervalul 31.0704.08.2018, între orele 8.00-15.00, la sediul
facultăţii.
 Pentru a putea participa la examen,
candidaţii vor fi supuşi unei examinări
psihologice cu caracter eliminatoriu,
efectuată de specialiştii Centrului de Testări
Psihologice al M.A.I. în data de 7 august la
sediul Facultăţii. Rezultatele examinării se
vor afişa sub forma admis /respins la data de
9 august la avizierul Academiei şi pe site-ul
acesteia.
 Examenul propriu-zis se va susţine la sediul
Academiei în perioada 16-17 august 2018, și
va consta într-un test grilă la disciplina
Istorie, cu durata de 90 de minute.
 Afişarea rezultatelor se va face la avizierul
Academiei şi pe site-ul acesteia la data de 23
august 2018.

