MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLIȚIE “Alexandru Ioan Cuza“

ANUNȚ

Candidații declarați “ADMIS”, se vor prezenta în data de 12.08.2017, în intervalul
orar 09:00 – 14:00, pentru efectuarea masurătorilor necesare confecționării uniformelor.
În acest sens, aveți obligația să completați datele din tabelul anexat.

Nume
Prenume
Facultatea

____________________
____________________
____________________

TABEL
cu masurile individuale necesare confectionarii echipamentului specific
DETALII

Nr.

Coifură
Îmbrăcăminte

XXXXXXX

Lenjerie (cămaşă)

XXXXXXX

Încălţăminte
Centură, Curea

XXXXXXX

Talia

Grosime

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX

La completarea tabelului se vor avea in vedere urmatoarele:
- Coifură are 11 mărimi de la 52 la 62. Prin mărime se înţelege circumferinţa şepcii
măsurată în interior şi este exprimată în centimetri (se va masura circumferinta capului astfel încât
sapca să acopere partea superioară a frunţii, la 1-2 cm deasupra sprâncenelor)
- Îmbrăcăminte are 4 talii (0-III) si 11 grosimi (40-60). Prin talie se înţelege lungimea în
centimetri, corespunzătoare înălţimii corpului, măsurat de la creştetul capului până la tocul
încălţămintei, exprimată ca măsură întreagă.
Taliile se încadrează pe următoarele înălţimi: talia 0 peste 186; talia I de la 179 - 185; talia II
de la 173 - 178; talia III de la 166 - 172;
Grosimea reprezintă circumferinţa în centimetri a bustului (pieptului), măsurată peste cămaşă
şi exprimată ca jumătate din măsura întreagă, prin rotunjire în plus la un număr par.
- Lenjerie (cămaşă) are 4 talii ( 0 - III ) şi 11 grosimi ( 37 - 47 ). Prin talie se înţelege
lungimea în centimetri, corespunzătoare înălţimii corpului, măsurat de la creştetul capului până la
tocul încălţămintei, exprimată ca măsură întreagă.
Taliile se încadrează pe următoarele înălţimi: talia 0 peste 186; talia I de la 179 - 185; talia II
de la 173 - 178; talia III de la 166 - 172;
Grosimea reprezintă circumferinţa în centimetri a bustului (pieptului), si exprimată ca jumătate
din măsura întreagă, prin rotunjire în plus la un număr par.

- Încălţăminte are 13 mărimi de la 35 la 47.
- Centură, Curea sunt pe trei tali : I- 1350 mm, II – 1250 mm, III – 1150mm.
Datele vor fi comunicate la adresa de e-mail: stelian.isbiceanu@academiadepolitie.ro
pana la data de 12.08.2017.
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon nr.021.317.55.23 , int. 17.470
Sinsp. ISBICEANU STELIAN-OLEG

