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CAPITOLUL I 

Generalități 

Art. 1  

Principalele acte normative ce reglementează activitatea de descazarmare a studenților 

Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” sunt:  

-Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3.666 din 30 martie 2012 

privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului. 

-Carta universitară a Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” nr.3698/24.06.2015. 

-Codul studentului din Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, nr. 4379752 din 31.05.2012. 

-Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din Academia de Poliție ”Alexandru 

Ioan Cuza” nr. 5243895 din 27.07.2018. 

Art.2  Regulamentul privind descazarmarea studenților din Academia de Poliție „Alexandru 

Ioan Cuza”, denumit în continuare, Regulamentul, reprezintă actul normativ ce reglementează 

activitatea de descazarmare a studenților din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, denumită 

în continuare Academia.  

 

CAPITOLUL II 

Procedura descazarmării 

 

      Art.3  

(1)Studenții pot opta pentru descazarmare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.  

(2) Se pot descazarma studenții care domiciliază sau își au reședința în Municipiul București 

sau în Județul Ilfov. 

(3) Descazarmarea se face în baza raportului personal, fără decontarea cheltuielilor de cazare 

şi deplasare. 

(4) În perioada prevăzută la alin.1, studenții vor depune la Secretariatul facultății un raport 

adresat Decanului, avizat de instructorul superior de an/comandantul de batalion, la care se anexează 

cartea de identitate, în copie, cu aplicarea reședinței, după caz.   

(5) Consiliul facultății avizează toate rapoartele prevăzute la alin.4 și le înaintează, în termen 

de cel mult două zile lucrătoare de la primire, la Consiliul de administrație, în vederea aprobării. 

      Art. 4 

Nu beneficiază de descazarmare studenții din Republica Moldova, precum și cei din 

Autoritatea Națională Palestiniană. 

 

CAPITOLUL III  

 Drepturi, obligații și interdicții specifice 

 

      Art.5 –Drepturile specifice  

           (1) Studenții descazarmați beneficiază de toate drepturile prevăzute în ”Regulamentul privind  

activitatea profesională a studenților din Academia de Poliție ”Al.I.Cuza”, în vigoare pentru anul 

universitar respectiv. 

             (2) Studenții descazarmați beneficiază de următoarele drepturi specifice: 

 a) să fie cazaţi în căminele Academiei şi să servească masa la cantinele acesteia, în măsura în 

care desfășoară activități după orele de program sau pe timpul nopții ori în situația unor misiuni 

urgente;  

 b) să beneficieze de ½ de normă de hrană în natură, respectiv masa de prânz, și ½ din 

valoarea financiară neimpozabilă a normei de hrană. 

 (3) Contravaloarea financiară a normei de hrană se achită în limita alocațiilor bugetare. 

     Art.6 -Obligațiile specifice  

     (1)Studenților descazarmați le revin toate obligațiile prevăzute în ”Regulamentul privind  

activitatea profesională a studenților din Academia de Poliție ”Al.I.Cuza”, în vigoare pentru anul 

universitar respectiv. 

     (2) Studenților descazarmați le revin următoarele obligații specifice:  
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a) să se prezinte în spațiul universitar al Academiei, de luni până vineri, în fiecare dimineață, până la 

ora 0650 sau când le este solicitat acest fapt, ca urmare a unor misiuni urgente.  

b) Să se prezinte la ora 0705 la instructorul superior de an/comandantul de batalion, în uniformă și să 

predea acestuia tichetul pentru descazarmare.  

c) în cazul unor situații excepționale (întârzieri, evenimente deosebite) să anunțe, deîndată, instructorul 

superior de an/comandantul de batalion și personalul principal de serviciu pe Academie;   

       d) să respecte prevederile O.m.a.i. nr.1122/ 2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind 

stabilirea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării, a cheltuielilor efectuate pe perioada 

cursurilor/programelor de practică, în țară și străinătate și modul de recuperare a acestora de la 

persoanele care nu își respectă angajamentele încheiate.  

 

     Art.7 - Interdicţiile specifice aplicabile  

          Pe lângă interdicțiile prevăzute în ”Regulamentul privind  activitatea profesională a 

studenților din Academia de Poliție ”Al.I.Cuza”, în vigoare pentru anul universitar respectiv, 

studenţilor descazarmați le mai sunt aplicabile și următoarele interdicții: 

a) să părăsească Garnizoana București fără aprobarea instructorului superior de an/comandantul 

de batalion și fără respectarea dispozițiilor legale în vigoare. 

b)  să părăsească Academia înainte de terminarea activităţilor planificate, fără aprobarea 

instructorului superior de an/comandantul de batalion. 

c) să servească masa dacă nu sunt alocați la acest drept.  

 

CAPITOLUL IV 

Abateri disciplinare și sancțiuni specifice 

 

      Art.8-Abateri specifice  

       (1) Constituie abatere disciplinară săvârșirea de către studenți a faptelor prevăzute în cadrul 

”Regulamentului privind  activitatea profesională a studenților din Academia de Poliție 

”Al.I.Cuza”, în vigoare pentru anul universitar respectiv. 

      (2) Constituie abatere disciplinară specifică încălcarea prevederilor art.6 și art. 7 din cadrul 

Regulamentului. 

      Art. 9 - Sancțiuni specifice 

Studenților li se pot aplica următoarele sancțiuni:  

      (1)Sancțiunile prevăzute în ”Regulamentul privind  activitatea profesională a studenților din 

Academia de Poliție ”Al.I.Cuza”.  

     (2) Încazarmarea, în cazul săvârșirii în mod repetat, a faptelor prevăzute la art. 6 alin.1-3, respectiv 

art. 7 din cadrul Regulamentului.  

CAPITOLUL V 

Dispoziții finale şi tranzitorii 

 

      Art. 10 Prezentul Regulament a fost supus dezbaterii şi aprobat în şedinţa Senatului Academiei 

din data de 12.10.2018 şi intră în vigoare la data de 22.10.2018. 

      Art. 11 În termen de 30 zile de la adoptare, structurile Academiei cu atribuţii în domeniu 

emit/modifică documentele ce conţin norme incidente prezentului Regulament. 
 

 


