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NORME DE SIGURANŢĂ PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ CE
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Pentru evitarea oricăror incidente sau accidente în urma accesului în unitate, este
necesară respectarea următoarelor norme de securitate şi sănătate în muncă şi de siguranţă a
circulaţiei interne:
1. În incinta instituţiei, deplasarea se face cu atenţie, numai pe căile de acces special
amenajate.
2. Deplasarea se va face doar către locurile de desfăşurare a probelor de concurs.
3. Trecerea prin spaţiile verzi sau zonele neamenajate este interzisă.
4. Traversarea căilor de circulaţie se va efectua numai prin locurile unde sunt indicatoare
sau marcaje, după asigurarea că nu există autovehicule care se deplasează în apropiere.
Când indicatoarele sau marcajele lipsesc, traversarea se va efectua cu atenţie sporită.
5. Vor fi respectate regulile de acces şi de securitate în zonele unde se participă la concurs.
6. Orice deplasare dintr-o încăpere în alta se va efectua atent;
7. Deplasarea pe scări se va efectua numai pe partea dreaptă; se va merge încet, în coloană,
unul după altul, iar sprijinul se va face cu mâna curentă. Pe timpul deplasării nu se vor
efectua alte activităţi; se vor respecta regulile de securitate şi sănătate în muncă, cu
caracter general, aplicabile oricărui loc de muncă.
8. Utilizarea oricărui dispozitiv sau aparat din baza sportivă se va face doar în prezenţa
unui cadru didactic.
9. Este interzisă deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a aparatelor sau
dispozitivelor cu care îşi desfăşoară activitatea personalul instituţiei.
10. Se va refuza executarea oricărei activităţi sau sarcini de lucru, chiar la cererea vreunui
angajat al instituţiei noastre.
11. Se vor respecta regulile privind fumatul, acesta fiind admis doar în locurile special
amenajate;
12. Probele sportive se vor desfăşura în ţinuta sportivă adaptată fiecărei discipline şi probe,
potrivit anotimpului şi condiţiilor meteorologice.
13. Probele sportive încep numai în prezența profesorilor examinatori şi după efectuarea
încălzirii.
14. În timpul probelor sportive este interzis portul obiectelor de orice natură (lanţuri, cercei
mari, inele, ceasuri, telefoane mobile etc.), care pot constitui surse de accidentare.
15. În timpul probelor sportive este interzis consumul gumei de mestecat şi alimentelor.
16. Este interzisă continuarea executării exerciţiilor după încheierea probelor sportive.
17. Este interzis consumul de medicamente, alcool şi substanţe dopante, care pot modifica
performanţele motrice şi pot determina alterarea stării de sănătate fizică şi psihică,
precum şi creşterea riscului producerii de accidente.

RESPONSABIL CU ACTIVITATEA DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
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REGULI DE ACCES ÎN ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
PE DURATA CONCURSULUI DE ADMITERE IULIE-AUGUST 2016
În conformitate cu Regulamentul nr. 840 din 22.01.2016 privind organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie
,,Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2016, vă comunicăm următoarele:
− Accesul candidaţilor pentru susţinerea probelor din etapa I şi a II-a se face numai pe baza
actului de identitate şi a legitimaţiei de concurs.
− Accesul persoanelor care îl însoţesc pe candidat este permis doar la susţinerea probei de
verificare a aptitudinilor fizice, numai pe baza actului de identitate şi în limita a cel mult doi
însoţitori pentru fiecare candidat.
− Probele de verificare a aptitudinilor fizice, precum şi probele scrise, vor fi monitorizate şi
înregistrate video.
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Participarea la etapa I a concursului de admitere – probele eliminatorii:
Probele eliminatorii se desfăşoară în perioada 27.07. – 02.08.2016, conform graficului de
concurs.
Prezentarea candidaţilor pentru susţinerea probelor eliminatorii se va face cu o oră înainte de
începerea acestora, potrivit graficului de desfăşurare.
Pentru susţinerea probelor de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii se vor prezenta cu
echipamentul sportiv necesar. Candidaţii nu pot susţine proba cu pantofi de sport cu crampoane
sau cuie.
La probele eliminatorii nu se admit contestaţii.
Se interzice, candidaţilor şi persoanelor care îi însoţesc, intrarea în incinta Academiei de
Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” cu aparatură electronică, telefoane mobile, precum şi cu
orice alte mijloace tehnice de comunicare.
Participarea la etapa a II-a a concursului de admitere – susţinerea probelor scrise:
Candidaţii se vor prezenta pentru susţinerea probei scrise până la ora 07:50, în ziua planificată,
în ţinută decentă.
Candidații pentru Facultatea de Pompieri vor susține proba scrisă în data de 01.08.2016 la sediul
din Șoseaua Morarilor, nr. 3, Sector 2, București.
Listele cu repartizarea pe serii şi în sălile de examen a candidaţilor pentru susţinerea probei de
evaluare a cunoştinţelor se afişează pe site-ul instituţiei, la avizierul Academiei şi la intrările în
sălile de concurs, cu cel puţin o zi înaintea începerii probei.
Completarea grilei de concurs se va face numai cu instrumente de scris cu culoare albastră.
Se interzice intrarea în sala de concurs cu aparatură electronică, telefoane mobile,
materiale scrise (cărţi, caiete, însemnări etc.), precum şi cu orice alte materiale care ar
putea servi la rezolvarea subiectelor.
Alte informaţii:
Părăsirea de către candidat a locului de desfăşurare a oricărei probe de concurs, înainte de
încheierea acesteia, atrage eliminarea din concurs.
Informaţii suplimentare privind concursul de admitere pot fi accesate pe site-ul
instituţiei: www.academiadepolitie.ro
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PENTRU CANDIDAŢII CARE VOR FI DECLARAŢI ADMIŞI
ÎN URMA CONCURSULUI DE ADMITERE IULIE-AUGUST 2016
În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare şi cu Regulamentul nr. 840 din 22.01.2016 privind organizarea
şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile
Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2016, vă comunicăm
următoarele:
Art. 177
(1) Candidaţii declaraţi admişi vor fi înmatriculaţi, prin Dispoziţia Rectorului
Academiei, în anul I de studii, la facultăţile la care au concurat, până la data începerii
anului universitar. Data înmatriculării candidaţilor admişi la forma de învăţământ cu
frecvenţă, la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea „Drept”,
Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi şi la
Facultatea de Pompieri, va fi anterioară datei începerii Modulului de pregătire militară
generală.
(2) În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la
buget AU OBLIGAŢIA SĂ DEPUNĂ DIPLOMA DE BACALAUREAT, ÎN
ORIGINAL.
(3) Totodată, pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii, candidaţii declaraţi
admişi, cu excepţia celor care au absolvit studiile liceale în anul participării la concursul
de admitere, trebuie să depună la secretariatul facultăţii la care au concurat, odată cu
cererea de înmatriculare, DOVADA ACHITĂRII, INTEGRALE SAU PARŢIALE,
A CONTRAVALORII STUDIILOR SUPERIOARE DE LUNGĂ DURATĂ,
STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ SAU ECHIVALENTE
ACESTORA, în situaţia în care au beneficiat gratuit de şcolarizare în cadrul unui astfel
de program de studii universitare finanţate de la bugetul de stat sau, după caz, o
declaraţie din care să rezulte că nu au beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru
un alt program de studii universitare de licenţă sau echivalent.
(4) Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, precum şi a dovezii
achitării, integrale sau parţiale, a contravalorii studiilor superioare de lungă durată,
studiilor universitare de licenţă sau echivalente acestora, duce la pierderea locului
câştigat prin concurs, precum şi la neînmatricularea acestuia în Academie.
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