770 de locuri pentru admiterea la Academia de Poliție și 1.737 de
locuri la subofițeri
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Academia de Poliție scoate 770 de locuri pentru admiterea din 2019 și 2020, la cele 6
facultăți ale sale iar școlile de agenți și subofițeri au alocat pentru examenul de admitere
1.737 de locuri.

”S-a aprobat numărul de locuri pentru sesiunea de admitere 2019 la Academia de Poliție “A. I.
Cuza”, precum și pentru Școlile de Agenți și Subofițeri ale MAI la care admiterea se va susține
în ianuarie 2020”, anunță Ministerul Afacerilor Interne pe pagina sa de Facebook.
Astfel, la Academia de Poliție sunt disponibile 770 de locuri pentru cele 6 facultăți, iar la Școlile
de Agenți și Subofițeri ale MAI numărul total alocat este de 1737.
Pentru Academia de Poliție cererile-tip de înscriere se depun până pe data de 24.05.2019, iar
examenul de admitere este organizat în perioada 22.07-13.08.2019.
Pentru Școlile de Agenți și Subofițeri cererile-tip de înscriere se depun până pe data de
15.11.2019, iar examenul de admitere se organizează în perioada 10.01-23.01.2020. Perioada
de școlarizare pentru aceste școli este februarie-decembrie 2020.
Ministerul transmite un mesaj candidaților care spun că au nota scăzută la purtare ”doar pentru
absențe”, că nu li se va acordare derogare pentru înscrierea la examen.
”P.S. Pentru cei care ne trimiteți mesaje că aveți media generală la purtare mai mica de 9,
DOAR PENTRU ABSENȚE, vă spunem de pe acum că NU SE VOR ACORDA DEROGĂRI.
Nu de alta, dar ne e teamă că veți lipsi și la examen.
P.P.S. Pentru cei care nu înțelegeți meme-ul, ca să nu primiți seen și la admitere, nu are
rost să vă complicați... nici la limba română nu se fac derogări!”, scrie MAI.
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