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ORIENTAREA PENTRU O CARIERĂ ÎN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Ministerul Afacerilor Interne este o structură de specialitate a administrației publice centrale care
exercită, conform Constituţiei şi legilor ţării, atribuţiile ce îi revin cu privire la apărarea drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului, a proprietăţii publice şi private. M.A.I. are în structură, în subordine
sau, după caz, în coordonare, aparatul central, unităţile subordonate acestuia, organe şi unităţi centrale de
specialitate, unităţi teritoriale, servicii publice deconcentrate, precum şi alte componente constituite în
condiţiile legii ca instituţii civile sau militare.
În cadrul M.A.I. își desfășoară activitatea următoarele categorii de personal:
- Polițiști – funcționari publici cu statut special;
- Personal militar – cadre militare, soldați și gradați profesioniști;
- Funcționari publici;
- Personal contractual.
Polițistul este funcționarul public cu statut special care acționează în interesul persoanei, al
comunităţii, precum şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, cu atribuții
privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice,
prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii.
Polițistul de frontieră execută supravegherea și controlul la trecerea frontierei de stat a Romaniei,
previne și combate migrația ilegală și criminalitatea transfrontalieră în zona de competență, precum si orice
alta încălcare a regimului juridic al frontierei de stat.
Personalul militar lucrează în structuri prevăzute a fi încadrate cu această categorie, cum ar fi:
Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență,
Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, Direcția Generală de Protecție Internă.
Jandarmul apără, prin mijloacele și metodele prevăzute de lege, viața, integritatea corporală și
libertatea persoanei, proprietatea publică și privată, interesele legitime ale cetățenilor, ale comunității și ale
statului, execută misiuni de restabilire a ordinii publice când aceasta a fost tulburată prin orice fel de acțiuni
sau fapte care contravin legilor în vigoare, asigură prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi combaterea
actelor de terorism.
Pompierul execută operațiuni pentru conducerea și desfășurarea acțiunilor de intervenție în situații
de urgență, aplică norme de prevenire şi stingere a incendiilor, utilizează autospeciale de intervenție,
organizează acțiuni de intervenție pentru limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor, execută misiuni
privind descarcerarea şi acordarea primului ajutor calificat.
În acord cu nivelul de formare profesională și posturile ocupate, polițiștii/cadrele militare pot face
parte din corpul agenților/ofițerilor de poliție sau al maiștrilor militari/subofițerilor/ofițerilor.
Profesia, pentru fiecare dintre aceștia, este un factor de vocație, un mod de viaţă, prin care se
exprimă spiritul riguros, temperamentul dinamic, sacrificiul, dorința de dreptate și adevăr.
Agenții și ofițerii de poliție pot lucra în structuri precum:
- ordine publică;
- investigaţii criminale;
- investigarea criminalităţii economice;
- serviciul rutier;
- serviciul arme, explozivi şi substanţe periculoase;
- serviciul criminalistic;
- serviciul pentru acţiuni speciale;
- centrul de reţinere şi arestare preventivă;
- serviciul comunicaţii şi informatică;
- serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative;
- analiză şi prevenire a criminalităţii etc.
Agenții și ofițerii de poliție de frontieră pot lucra în punctele de trecere a frontierei de stat, aeroporturi,
structuri centrale și teritoriale ale IGPF.
Maiștrii militari, subofițerii și ofițerii jandarmi își desfășoară activitatea în cadrul structurilor de ordine
și siguranță publică, pază obiective și transporturi, precum inspectorate de jandarmi județene, grupări
mobile, Jandarmeria montană etc.
Maiștrii militari, subofițerii și ofițerii pompieri lucrează în cadrul serviciilor de urgență profesioniste
subordonate IGSU, precum inspectoratele pentru situații de urgență județene și unitatea specială de
intervenție în situații de urgență, destinate să execute misiuni de prevenire, monitorizare şi gestionare a
situaţiilor de urgenţă.
Toate categoriile menționate pot ocupa funcții în cadrul structurilor suport, precum: resurse umane,
logistică, financiar, control intern, juridic, informatică și comunicații, psihologie, formare profesională,
informare și relații publice.
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Polițiștii și personalul militar se angajează, prin jurământ, să răspundă nevoilor M.A.I., să desfășoare
activități conform pregătirii și solicitărilor profesionale, să se implice în activități de prevenire a unor fapte
antisociale, să inducă și să asigure un sentiment de siguranță și securitate în comunități, să educe
populația pentru menținerea unui climat optim, de bună conviețuire.
Personalul M.A.I. respectă normele și prevederile cuprinse în Codul de etică și deontologie în ceea
ce privește:
 legalitatea - respectarea legii, precum şi drepturile şi libertăţile constituţionale ale persoanelor;
 egalitatea, imparţialitatea şi nediscriminarea - în îndeplinirea atribuţiilor profesionale se aplică
tratamente egale tuturor persoanelor, luând aceleaşi măsuri pentru situaţii similare de încălcare a
normelor protejate de lege, fără influenţe de considerente etnice, de naţionalitate, rasă, religie,
opinie politică sau de orice altă opinie, vârstă, sex, orientare sexuală, avere, origine naţională,
socială sau decurgând din orice altă situaţie;
 transparenţa - constă în deschiderea faţă de societate în limitele stabilite de reglementările în
vigoare;
 capacitatea şi datoria de exprimare - posibilitatea de a analiza situaţiile profesionale și exprimarea
punctului de vedere, potrivit pregătirii şi experienţei, pentru a îmbunătăţi calitatea şi eficacitatea
serviciului public;
 disponibilitatea - presupune intervenţia în orice situaţie în care ia cunoştinţă despre atingerea
adusă vreuneia dintre valorile apărate de lege, indiferent de momentul constatării acesteia,
capacitatea de a asculta şi de a rezolva problemele celor aflaţi în dificultate ori de a îndruma către
alte autorităţi cazurile care se situează în afara competenţei ori atribuţiilor sale;
 prioritatea interesului public - prioritate în vederea realizării serviciului în folosul comunităţii;
 profesionalismul - presupune aplicarea corectă şi responsabilă a cunoştinţelor teoretice şi a
deprinderilor practice pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu;
 confidenţialitatea - determină obligaţia de a garanta securitatea datelor şi informaţiilor obţinute în
exercitarea autorităţii conferite de lege;
 respectul - se manifestă prin consideraţia acordate persoanelor, colegilor, superiorilor,
subordonaţilor, drepturilor şi libertăţilor acestora, instituţiilor, legilor, valorilor sociale, normelor etice
şi deontologice;
 integritatea morală - presupune adoptarea unui comportament conform normelor etice acceptate şi
practicate în societate;
 independenţa operaţională - constă în îndeplinirea atribuţiilor şi misiunilor potrivit competenţelor
stabilite pentru nivelul ierarhic pe care îl ocupă, fără imixtiunea ilegală a altor persoane sau
autorităţi;
 loialitatea - se exprimă prin ataşamentul faţă de instituţie şi valorile promovate de aceasta,
adeziunea conştientă manifestată, din proprie iniţiativă, faţă de obiectivele instituţiei, respectul faţă
de ierarhia instituţiei, onestitate în relaţiile interpersonale, respectul faţă de adevăr şi dreptate,
conştiinciozitate în îndeplinirea atribuţiilor, respectarea angajamentelor asumate, asigurarea
confidenţialităţii informaţiilor obţinute în procesul muncii.
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PROFILUL CANDIDATULUI LA INSTITUȚIILE ȘI UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT CARE
PREGĂTESC PERSONAL PENTRU MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituțiile și unitățile de învățământ care pregătesc personal
pentru MAI reprezintă activitatea de atragere a persoanelor care îndeplinesc condițiile și criteriile prevăzute de
reglementările legale în vigoare, necesare formării profesionale și îndeplinirii sarcinilor și solicitărilor în
domeniile ocupaționale specifice.
a. Recrutarea candidaţilor se realizează cu respectarea următoarelor principii:
 Centrarea pe solicitant, prin respectarea dreptului la informare al candidatului, ca beneficiar direct al
procesului de recrutare, potrivit opțiunii și aptitudinilor personale;
 Echitate și nediscriminare – asigurarea accesului la informații a tuturor categoriilor interesate pentru o
carieră în MAI;
 Calitate și eficiență – înregistrarea unui număr de recrutări ale persoanelor orientate vocațional pentru
MAI pentru a asigura o concurență cât mai mare la admitere;
 Planificare, structuralitate și coerență a activităților - întocmirea unui plan de recrutare, participarea la
diferite evenimente și activități de promovare a ofertelor educaționale în unități de învățământ, cluburi
sportive, târguri educaționale etc.; utilizarea și valorificarea resurselor disponibile – pliante, broșuri, siteuri oficiale, sesiuni de prezentare;
 Răspundere privind îndeplinirea condițiilor și criteriilor prevăzute de actele normative în vigoare, de
către potențialii candidați;
 Transparența – asigurarea vizibilității procedurilor de recrutare și selecție;
 Integritatea profesională.
b. Grilă de evaluare a potențialilor candidați
Pentru evaluarea candidaților sunt urmărite o serie de caracteristici:
Caracteristici

Comunicare/
sociabilitate

Nivel de
dezvoltare
cognitivaptitudinal

Motivație și
asumarea
deciziilor

Descriere/ Indicatori comportamentali
Exprimare clară, fluentă, cu grad de
spontaneitate și participare la
conversație argumentând împotriva sau
în favoarea unui punct de vedere;
atitudine politicoasă și răbdătoare,
receptivitate faţă de problemele sociale,
rezistența la posibilele influențe negative
ale mediului, exprimarea opțiunilor
privind pregătirea profesională în
beneficiul MAI etc.
Orientarea spre cunoaștere, studiu,
valorificarea și prelucrarea informațiilor,
capacități logice, judecăți și
raționamente pertinente, flexibilitatea
gândirii, înclinație spre rezolvarea
diferitelor probleme și inițiativă în
soluționarea acestora, calități analitice și
sintetice, memorie, posibilitatea detalierii
anumitor evenimente/incidente, simț
practic, bună coordonare a activităților,
orientare în spațiu și timp etc.
Iniţierea, orientarea, reglarea acţiunilor
în vederea atingerii scopurilor propuse,
percepție realistă cu privire la profesiile
și ocupațiile MAI, reprezentări ale
posibilului traseu de carieră,
conștientizarea și asumarea unor
constrângeri - legate de statutul de
polițist/ cadru militar, durata contractului,
obligația de a se muta în garnizoanele/
structurile unde instituția are nevoie de
serviciile lui, programul prelungit de
lucru sau în ture etc.
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Modalități de verificare
Situații de comunicare; întrebări structurate
privind opțiunea pentru MAI și experiențe
anterioare. Ghid minimal de interviu:
- Datele de identificare;
- Motivele opțiunii pentru o carieră în MAI;
- Domenii de interes, abilități, atitudini și
interese profesionale;
- Reprezentări personale privind MAI/
domeniile profesionale ale MAI,
activitatea personalului MAI și instituțiile
de învățământ ale MAI

Completarea cererii de înscriere la concurs
Diploma de bacalaureat și foaia matricolă/
adeverință de elev
Curriculum Vitae - format Europass
Autobiografia - identificarea punctelor tari şi
slabe, menţionarea posibilităţilor de
dezvoltare personală şi profesională
Extrasul de pe cazierul judiciar al
candidatului
Pentru cunoașterea profilului personal
candidații pot utiliza chestionare de evaluare
a intereselor și aptitudinilor profesionale
disponibile on-line sau pe suport hârtie

Recunoașterea calităților personale și
conștientizarea punctelor slabe, dorința
Cunoaşterea de de performanță, interese, convingeri,
idealuri, concepţia despre lume şi viaţă,
sine/ atitudinea
asumarea riscurilor și a restricțiilor
faţă de sine
impuse, interes pentru dezvoltarea
personală, socială și profesională etc.
Îndeplinirea criteriilor și a baremelor
Fișă medicală tip MAI
Starea generală
medicale și psihologice.
Aviz psihologic eliberat de Centrul de
a sănătății
Indicele de masă corporală
Psihosociologie al MAI
Inexistența tatuajelor ori a elementelor
Observare directă
ornamentale, de orice natură, aplicate,
Întrebări structurate
inserate sau implantate, pe/ în corp,
neacoperite de vestimentație, în ținuta
Îndeplinirea
de vară (cu excepția specialității
criteriilor de
pompieri).
resurse umane
Capacitate deplină de exercițiu
pentru MAI
Vârstă (militari) – 27 ani - frecvență;
40 ani – frecvență redusă
Media la purtare – minim media
generală 9,00
Îndeplinirea baremelor privind evaluarea Solicitarea îndeplinirii probei, normelor și
Pregătirea fizică performanței fizice: viteză, forță,
baremelor fizice stabilite prin traseul practic echilibru, rezistență
aplicativ
Calităţi necesare viitorilor candidaţi: capacitate de comunicare, rezistența la efort, conduită și
comportament moral, dorința de promovare a valorilor sociale și morale, spirit de echipă, implicarea în
asigurarea respectării regulilor și legii, corectitudine în îndeplinirea sarcinilor, spirit de dreptate, rezistența la
stres, interese privind rezolvarea unor probleme ale comunității, deschidere față de problematica și
principiile integrării europene, cunoașterea și respectarea drepturilor omului, simț civic, încredere în forțele
proprii

INSTITUŢIILE DE FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ ALE
MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” este o instituţie de învăţământ superior
acreditată, din reţeaua instituţiilor de învăţământ superior de stat, cu personalitate juridică, aflată în subordinea
Ministerului Afacerilor Interne. La evaluările instituționale periodice Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Superior a acordat calificativul Grad de încredere ridicat.
Instituţia de învăţământ se înscrie în categoria universităţilor de educaţie şi cercetare, desfăşoară
activităţi de învăţământ superior, organizate prin programe de studii universitare de licenţă, studii universitare de
masterat şi studii universitare de doctorat, în domenii şi specializări acreditate/autorizate, precum şi alte forme de
pregătire, de perfecţionare şi specializare.
Date de contact:
Aleea Privighetorilor nr. 1-3, sector 1, Bucureşti
Telefon: 021/317.55.23; Fax: 021/317.55.17
http://www.academiadepolitie.ro;
e-mail: secretar@academiadepolitie.ro
Concursul de admitere se organizează pe facultăţi, în conformitate cu Regulamentul privind organizarea
şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă în facultăţile Academiei de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza” în anul 2019.
FACULTATEA DE POLIŢIE pregăteşte ofiţeri de poliţie și ofiţeri de penitenciare, conform locurilor
aprobate anual, la specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică” cu
durata de 3 ani (180 de credite transferabile); domeniul de licenţă “Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”,
forma de învățământ cu frecvență.
Facultatea de Poliție asigură și forma de învățământ cu frecvență redusă a programului de studii
menționat pentru agenții/ subofițerii și maiștrii militari din cadrul M.A.I.
FACULTATEA DE POLIŢIE DE FRONTIERĂ pregăteşte ofiţeri de poliţie de frontieră conform locurilor
aprobate anual, la specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”, cu
durata de 3 ani (180 de credite transferabile); domeniul de licenţă “Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”,
forma de învățământ cu frecvență.
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FACULTATEA DE JANDARMI pregăteşte ofiţeri de jandarmi, conform locurilor aprobate anual la
specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”,cu durata de 3 ani
(180 de credite transferabile); domeniul de licenţă “Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, forma de
învățământ cu frecvență.
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE asigură pregătirea prin următoarele
programe universitare de licență:
- „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile); domeniul de licenţă “Drept”, forma de
învățământ cu frecvență;
- „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile); domeniul de licenţă “Drept”, forma de
învățământ la distanță - locuri cu taxă, pentru personalul MAI cu autorizație de acces la informații clasificate;
- „Administrație publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile); domeniul de licenţă ”Științe
administrative”, forma de învățământ cu frecvență - locuri cu taxă, personal civil.
FACULTATEA DE POMPIERI pregăteşte ofiţeri de pompieri la specializarea/ programul de studii
universitare de licenţă “Instalaţii pentru construcţii - pompieri”, cu durata de 4 ani (240 de credite
transferabile), domeniul de licenţă „Ingineria instalaţiilor”, forma de învățământ cu frecvență.
FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ pregăteşte specialişti în domeniul de licenţă “Istorie”, specializarea/
programul de studii universitare de licenţă „Arhivistică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile),
forma de învățământ cu frecvență.
Absolvenţii Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” sunt repartizaţi, la finalizarea studiilor, în
structurile operative ale Ministerului Afacerilor Interne în funcţie de nevoile beneficiarilor, opţiuni și medii de
absolvire, în domeniul pentru care au fost pregătiţi sau la structuri din sistemul de apărare, ordine publică și
siguranță națională, conform protocoalelor/ acordurilor încheiate. Excepţie fac absolvenţii Facultăţii de
Arhivistică ce ocupă posturi prin concurs în sistemul Arhivelor Naţionale sau ai altor angajatori și absolvenții pe
locurile cu taxă.
Instituţia de învăţământ asigură pregătirea studenţilor în condiţii moderne, la înalte standarde
academice şi colaborează permanent cu beneficiarii, structurile de specialitate din cadrul MAI, instituţii similare
din ţară şi străinătate.
ŞCOLILE POSTLICEALE ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE
Şcolile postliceale ale MAI fac parte din sistemul naţional de învăţământ şi asigură calificările de nivel 5
specifice ministerului: agent de poliţie, agent de poliţie de frontieră, subofiţer de jandarmi, subofiţer de pompieri
şi protecţie civilă, maistru militar auto.
Concursurile de admitere la şcolile postliceale ale MAI se organizează în conformitate cu Metodologiacadru privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de admitere în unitățile de învăţământ postliceal din
Ministerul Afacerilor Interne și metodologiile specifice elaborate de inspectoratele generale.
Standardele de pregătire profesională asigură pregătirea absolvenților în domeniile militar, de ordine
și siguranță publică, respectiv al managementului situațiilor de urgență și protecție civilă. Rezultatele învățării
dobândite pe parcursul şcolarizării sunt grupate în:
Unitățile comune de rezultate:
o Comunicarea și cooperarea profesională;
o Instruirea militară.
Unitățile specializate de rezultate ale învățării:
Agent de poliţie: menţinerea climatului de ordine şi siguranţă publică, prevenirea şi combaterea faptelor
antisociale, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, constatarea și cercetarea infracțiunilor, realizarea
intervenţiei poliţieneşti;
Agent de poliţie de frontieră: realizarea supravegherii frontierei de stat, efectuarea verificărilor la frontieră
în punctele de trecere a frontierei, combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, constatarea
contravențiilor și a infracţiunilor în zona de competență a Poliției de Frontieră, Realizarea intervenţiei
poliţieneşti;
Subofiţer de jandarmi: prevenirea şi combaterea faptelor antisociale; asigurarea şi menţinerea ordinii şi
siguranţei publice; paza şi protecţia obiectivelor, transporturilor şi persoanelor; realizarea intervenţiei specifice
Jandarmeriei; instruirea specifică stării de urgenţă, stării de asediu, la mobilizare şi război;
Subofiţer de pompieri şi protecţie civilă: aplicarea legislației în domeniul situațiilor de urgență;
monitorizarea intervențiilor în situații de urgență; gestionarea situațiilor de urgență; utilizarea mijloacelor tehnice
din înzestrare; acordarea primului ajutor calificat și aplicarea tehnicilor de descarcerare;
Maistru militar auto: identificarea organelor de mașini în subansambluri mecanice; pregătirea mijloacelor
tehnice auto pentru exploatare; întreținerea și repararea mijloacelor tehnice auto; utilizarea mijloacelor tehnice
din înzestrare; pregătirea pentru intervenţie.
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Şcolile postliceale ale MAI funcţionează în subordinea următoarelor inspectorate generale:
A. INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE - IGPR
ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE "VASILE LASCĂR" - CÂMPINA
Calificarea: agent de poliţie; durata studiilor: 1 an; învăţământ cu frecvenţă
Bd. Carol I nr. 145, Câmpina, jud. Prahova
Telefon: 0244/33.62.51; fax: 0244/33.36.50
http://www.scoalapolitie.ro; e-mail:campina@scoalapolitie.ro
ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE „SEPTIMIU MUREŞAN” - CLUJ-NAPOCA
Calificarea: agent de poliţie; durata studiilor: 1 an; învăţământ cu frecvenţă
Str. Corneliu Coposu nr. 89 – 91, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Telefon: 0264/43.97.72; fax 0264/43.99.04
http://www.scoalapolcj.ro; e-mail: scoala.cluj@cj.politiaromana.ro

B. INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ - IGPF
ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ „AVRAM IANCU” - ORADEA
Calificarea: agent de poliţie de frontieră; durata studiilor: 1 an; învăţământ cu frecvenţă
Calea Aradului nr. 2, Oradea, jud. Bihor
Telefon/fax: 0259/41.95.20, int. 26222
http://www.avramiancu.ro; e-mail: pfr.avramiancu@yahoo.com

C. INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE - IGJR
ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI „GRIGORE ALEXANDRU GHICA” DRĂGĂŞANI
Calificarea: subofiţer de jandarmi; durata studiilor: 1 an; învăţământ cu frecvenţă
Str. I. C. Brătianu nr. 25, Drăgăşani, jud. Vâlcea
Telefon: 0250/81.14.71, fax: 0250/81.05.32
http://www.scoaladragasani.ro; e-mail: contact@scoaladragasani.ro
ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI ”PETRU RAREȘ” - FĂLTICENI
Calificarea: subofiţer de jandarmi; durata studiilor: 1 an; învăţământ cu frecvenţă
Str. Armatei nr. 1-3, Fălticeni, jud. Suceava
Telefon: 0230/54.16.60; fax: 0230/54.16.62
http://www.jandarmeriafalticeni.ro; relatii_publice@jandarmeriafalticeni.ro

D. INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ – IGSU
ŞCOALA DE SUBOFIŢERI DE POMPIERI ŞI PROTECŢIE CIVILĂ „PAVEL ZĂGĂNESCU” - BOLDEŞTI
Calificarea: subofiţer de pompieri şi protecţie civilă și calificarea maistru militar auto;
durata studiilor: 1 an; învăţământ cu frecvenţă
Str. Poligonului nr. 2, Boldeşti-Scăeni, jud. Prahova
Telefon/fax: 0244/21.12.02
http://www.scoaladepompieri.ro; e-mail: office@scoaladepompieri.ro;
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INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE ŞCOLARIZEAZĂ PERSONAL PENTRU
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
A.

În subordinea MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”

Soseaua Panduri nr. 68-72, sector 5, București
Telefon centrala: 021.319.48.80; Fax: 021.319.48.66
www.unap.ro

ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” - SIBIU
Str. Revoluţiei 3-5, Sibiu
Telefon 0269/43.29.90; fax 0269/21.55.54
http://www.armyacademy.ro; e-mail: office@armyacademy.ro
ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ ”FERDINAND I”
Bulevardul George Coşbuc nr. 39 – 49, sector 5, Bucureşti
Telefon 021/335.46.60, fax 021/335.57.63
http://www.mta.ro; e-mail: atm@mta.ro
ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” - BRAȘOV
Str. Mihai Viteazul nr. 160, Braşov
Telefon 0268/42.34.21, fax 0268/42.20.04
http://www.afahc.ro/ro/programe_studii/licenta.html; secretariat@afahc.ro
INSTITUTUL MEDICO - MILITAR
Str. Institutul Medico-Militar nr. 3 - 5, sector 1, Bucureşti
Telefon 021/319.60.06; fax 021/319.70.61
https://institutul-medico-militar.mapn.ro; imm@mapn.ro
ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” – CONSTANŢA
Str. Fulgerului nr. 1, Constanţa
Telefon 0241/62.62.00; fax 0241/64.30.96
http://www.anmb.ro; contact@anmb.ro
ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A FORŢELOR TERESTRE „BASARAB I” PITEȘTI
Str. Trivale nr. 16, Piteşti, jud. Argeş
Telefon: 0248/21.59.00; fax: 0248/21.46.91
http://www.ncoacademy.ro/; e-mail: relatii.publice01225@forter.ro
ȘCOALA MILITARĂ DE MAIȘTRI MILITARI ȘI SUBOFIȚERI PENTRU COMUNICAȚII, TEHNOLOGIA
INFORMAȚIEI ȘI APĂRARE CIBERNETICĂ
Bulevaldul Vasile Milea nr. 3-5, loc. Sibiu, jud.Sibiu
Telefon 0269/23.39.30 telefon/fax: 0269/23.38.42
https://www.smcis.ro e-mail:smcis@mapn.ro
ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A FORŢELOR AERIENE ”TRAIAN VUIA” BOBOC
Localitatea Boboc, comuna Cochirleanca, jud. Buzău
Telefon: 0238/71.91.07; fax: 0238/71.88.79
http://www.smmmsfa.ro; e-mail: scoalamilitara_traianvuia@afas.ro
ŞCOALA MILITARA DE MAISTRI MILITARI A FORTELOR NAVALE „AMIRAL ION MURGESCU” CONSTANȚA
Str. Dezrobirii nr. 80, Constanţa
Telefon: 0241/66.70.45; fax: 0241/62.09.78
http://www.smmmfn.ro; e-mail: smmmfn@smmmfn.ro
B. În subordinea SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAŢII
ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII „MIHAI VITEAZUL”
Şoseaua Odăi nr. 20, sector 1, Bucureşti
Telefon: 0377/72.13.82, fax: 0377/72.13.80
http://www.animv.ro; e-mail: ani@sri.ro
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NUMĂRUL DE LOCURI LA INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE M.A.I.
ACADEMIA DE POLIŢIE “ALEXANDRU IOAN CUZA” - studii universitare de licenţă
Nr. locuri
Din care

8

6

TOTAL
Alte
min.

Nr. locuri/ beneficiar

Magh.

Ştiinţe militare,
informaţii şi
ordine publică

Ordine şi siguranţă
publică - frecvență
Ordine şi siguranţă
publică - frecvență redusă

Durata
studiilor

Romi

Facultatea/
Domeniul de
licenţă

Programul de studii
universitare de licenţă/
specializarea/
Forma de învățământ

FACULTATEA DE POLIŢIE
3 ani

210 IGPR, 15 DGA,
20 DGPI, 5 SIE, 40 ANP

3 ani

4

290
50

36 IGPR, 7 IGPF, 7 IGJR

FACULTATEA DE POLIŢIE DE FRONTIERĂ
Ştiinţe militare,
informaţii şi
ordine publică

Ordine şi siguranţă
publică - frecvență

3 ani

36 IGPF, 15 DGP, 15 IGI,
4 SIE

2

2

2

70

2

2

2

70

FACULTATEA DE JANDARMI
Ştiinţe militare,
informaţii şi
ordine publică

Ordine şi siguranţă
publică - frecvență

3 ani

65 IGJR, 5 SIE

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE
Drept

Drept - frecvență

Drept

Drept – distanță

4 ani

60 IGPR, 12 IGPF, 6 IGJR, 2 IGSU, 4 IGI, 2 IGAv,
1 DGL, 2 DRPCIV, 1 DEPABD, 2 DGCTI, 1 DGF,
2 DGA, 15 MApN, 5 SIE
100 taxă

4 ani

115
100

-

FACULTATEA DE POMPIERI
Ingineria
instalațiilor

Instalații pentru
construcții – pompieri frecvență

4 ani

34 IGSU, 10 palestinieni*,
5 Republica Moldova,
1 SIE

1

-

-

50

3

-

25

13

8

770

FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ
Istorie

Arhivistică - frecvență

20+5 taxă

3 ani

-

665 + 105 taxă

TOTAL GENERAL
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ŞCOLILE POSTLICEALE ALE MAI - învățământ postliceal; durata studiilor: 1 an (sesiunea ianuarie 2020)
Unitatea de învăţământ
Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile
Lascăr” - Câmpina
Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu
Mureşan” - Cluj-Napoca
Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei
de Frontieră „Avram Iancu” - Oradea
Şcoala Militară de Subofiţeri de
Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani
Şcoala Militară de Subofiţeri de
Jandarmi „Petru Rareş” – Fălticeni

Specialitate/
calificarea

Nr.
locuri

Subofiţer de
jandarmi

Nr. locuri/ beneficiar

Din care
Romi

Minorităţi

765

700 IGPR, 2 DGA, 20 DGP,
11 AIC, 2 CNSIS, 3 DRPCIV,
1 CPS, 1 DGAESRI, 25 IGI

22

10

162

150 IGPR, 2 DGA, 10 DGP

3

3

150

150 IGPF

3

3

190

150 IGJR, 5 IGAv, 35 SIE

3

2

170

150 IGJR, 5 IGAv, 15 SIE

3

2

Agent de
poliţie

Agent de
poliţie de
frontieră

Nr. locuri

Subofiţer de
262 IGSU, 5 IGAv, 4 IGPR,
275
pompieri şi
2
1 CG, 1 DGL, 2 SIE
protecţie civilă
Maistru militar
11 IGPR, 4 IGI, 1 DGL,
25
auto
4 IGJR, 5 SIE
Total locuri – învăţământ postliceal MAI
1737
1737
36
20
*conform HG 272/2012 privind oferta unilaterală a statului român de burse pentru Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei, care acţionează
pentru Autoritatea Naţională Palestiniană, cu modificările și completările ulterioare

Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi
Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” –
Boldeşti
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NUMĂRUL DE LOCURI LA ALTE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Învăţământ superior (ofiţeri) – studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă
Instituţia de
Programul de studii universitare de licență/ domeniul/
Domeniul de licenţă
învăţământ
arma/ specialitatea militară - Durata studiilor
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” - 3 ani
Facultatea de
Ştiinţe militare, informaţii
Logistică
Comandă şi Stat Major
şi ordine publică
2.
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – 3 ani
Ştiinţe militare, informaţii
Artilerie și rachete – 1, Geniu – 2, Apărare CBRN – 2, Auto –
Facultatea de
şi ordine publică
2
Management Militar
Comunicații și informatică – 3 (4 ani)
Inginerie și management
Contabilitate
Finanțe-contabilitate - 2
Facultatea de Științe
Economice și Administrative Ştiinţe administrative
Logistică - 5
3.
Academia Tehnică Militară - 4 ani
Echipamente și sisteme electronice militare - 1
Facultatea de Comunicații și Inginerie electronica,
Comunicații pentru apărare și securitate - 2
Sisteme Electronice pentru
telecomunicaţii și
Echipamente şi sisteme electronice militare, electronica –
Apărare și Securitate
tehnologii informaționale
radioelectronică de aviație - 1
Facultatea de Sisteme
Calculatoare şi
Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi
Informatice și Securitate
tehnologia informaţiei
securitate națională - 3
Cibernetică
Inginerie civilă
Construcții și fortificații - 2
Inginerie geodezică
Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice – 1
Facultatea de Sisteme
Inginerie genistică
Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare - 4
Integrate de Armament,
Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a
Geniu și Mecatronică
Inginerie de armament,
focului - 1
rachete şi muniţii
Materiale energetice și apărare CBRN - 7
Inginerie aerospațială
Echipamente și instalații de aviație - 1
Facultatea de Aeronave și
Blindate, autovehicule și tractoare - 1
Autovehicule Militare
Ingineria autovehiculelor
Echipamente şi sisteme de comandă și control pentru
autovehicule - 12
Institutul MedicoMedicină generală
4.
Sănătate
Militar - 6 ani
(10 - București, 6 - Tg Mureș)
5.
Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” - 3 ani
Aviaţie piloţi - 10 IGAv
Facultatea de
Management Aeronautic
Ştiinţe militare, informaţii
Controlor trafic aerian – 5 IGAv
şi ordine publică
Facultatea de Sisteme de
Radiolocație - 1 IGPF
Securitate Aeriană
6.
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” - 4 ani
Navigație, hidrografie și echipamente navale – 4
Inginerie marină şi
Facultatea de
navigaţie
Electromecanică navală – 5
Inginerie Marină
Inginerie electrică
Electromecanică - 1
7.
Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” - 3 ani
Facultatea de Informații
Psihologie-informaţii - 27
Ştiinţe militare, informaţii
Facultatea de Studii de
şi ordine publică
Studii de securitate şi informaţii - 1
Intelligence
Total număr de locuri – învăţământ universitar - licență

Nr.
crt.
1.

Nr.
locuri
6

17

36

16

16

10

28
129

Învăţământ postliceal (maiştri militari) – învăţământ cu frecvenţă; durata studiilor: 2 ani
Nr.
crt.
1.

Instituţia de învăţământ/ specialitatea/ specializarea

Nr. locuri

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” / Școala Militară de Maiștri Militari și
Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică * (în condițiile autorizării provizorii
conform Ordinului M227/2018)
Tehnică de comunicaţii – 8, Administrare sisteme/ rețele de comunicații/ informatică – 8, Operare şi mentenanţă
46
echipamente informatice – 10, Administrare securitate sisteme/ rețele de comunicații/ informatică – 10, Operare și
mentenanță echipamente de comunicații - 10
2.
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene ”Traian Vuia”
Aviatie: Aeronave și motoare de aviație – 10, Armament, rachete, muniții de aviație și sisteme de lansare – 1,
21
Electromecanică și automatizare de bord de aviație – 5, Radioelectronică de bord de aviație – 2,
Radiolocație: Radiolocație – 3
3.
Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”
Marină: Artilerie navală şi antiaeriană – 2, Timonier și tehnică de navigație navală - 17, Comunicații navale și
62
observare semnalizare – 14, Motoare și mașini navale – 18, Motoare și instalații electrice navale - 11
Total număr de locuri – învăţământ postliceal
129
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În funcție de cererile de înmatriculare aprobate potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 35/2014
privind măsurile de sprijin acordate polițiștilor încadrați într-un grad de invaliditate și familiilor acestora,
precum și familiilor polițiștilor decedați și ale Ordinului m.a.i. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin
acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul
militar și familiilor acestora, precum și familiilor personalului militar decedat, pot surveni modificări ale
locurilor scoase la concursul de admitere.
Notă:
Structuri beneficiare MAI:
IGPR - INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
IGPF - INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ
IGJR - INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI
IGSU - INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
IGI - INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI
IGAv - INSPECTORATUL GENERAL DE AVIAŢIE
DGL - DIRECŢIA GENERALĂ LOGISTICĂ
DGF - DIRECȚIA GENERALĂ FINANCIARĂ
DGCTI - DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
DGAESRI - DIRECŢIA GENERALĂ AFACERI EUROPENE, SCHENGEN ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE
DGP - DIRECŢIA GENERALĂ DE PAȘAPOARTE
DRPCIV - DIRECȚIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR
DEPABD - DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚĂ A PERSOANELOR ȘI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE
DGPI - DIRECȚIA GENERALĂ DE PROTECȚIE INTERNĂ
DGA - DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE
DM - DIRECŢIA MEDICALĂ
CG - COMENDUIREA GARNIZOANEI
AIC - ACADEMIA DE POLIȚIE ”ALEXANDRU IOAN CUZA”
CNSIS - CENTRUL NAŢIONAL SIS
CPS - CENTRUL DE PSIHOSOCIOLOGIE AL MAI
Beneficiari externi:
MApN – MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
SIE – SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE
ANP – ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR
RM – REPUBLICA MOLDOVA

RECRUTAREA ŞI SELECŢIA CANDIDAŢILOR
1. Condiţii şi criterii specifice privind recrutarea candidaţilor
Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor
Interne şi pe locurile M.A.I. la alte instituţii de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform
Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale
Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Ordinului m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management
resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările și completările
ulterioare, următoarele condiţii şi criterii specifice:
a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris și vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la
concursul de admitere;
f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor și cerințelor de conduită admise și practicate în
societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru
motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile
destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului
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Apărării Naţionale și de până la 23 de ani împliniţi în cursul anului pentru candidaţii la Academia Națională
de Informaţii „Mihai Viteazul”;
m) inexistența tatuajelor ori a elementelor ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate, pe/ în
corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, cu excepția candidaților la specialitatea pompieri;
n) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care
au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se
evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
o) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.

-

Candidaţii la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” trebuie să îndeplinească inclusiv
criteriile de recrutare şi selecţionare specifice SRI, disponibile pe site-ul instituției:
- cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;
- vârsta de până la 23 ani împliniţi în cursul anului 2019;
- absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat/ adeverință pentru promoția din anul admiterii;
- media minimă la examenul de bacalaureat de 7,00;
- cunosc foarte bine şi au capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;
- nu au repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulţi ani de studiu, din motive imputabile;
- sunt apţi medical și psihologic, conform reglementărilor MAI;
- conduită civică şi morală corespunzătoare;
- nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune
săvârşită cu intenţie şi nu au executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din
culpă; nu sunt în curs de cercetare sau judecată;
- în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, să declare în scris că
după admitere renunţă la calitatea de membru al acestora;
- candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii
sau societăţi comerciale să declare sub semnătură că odată cu admiterea vor renunţa la aceste calităţi;
- sunt dispuşi ca, după finalizarea ciclului de formare profesională în cadrul Academiei Naţionale de
Informaţii „Mihai Viteazul”, să desfăşoare activităţi, în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi
nevoilor instituţiei, în conformitate cu angajamentul încheiat;
- acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor
drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare;
- acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de
securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate
privind accesul la informaţii secrete de stat;
- în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor
de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, vor achita contravaloarea serviciilor de școlarizare la instituția de
învățământ superior de stat care a asigurat școlarizarea. Cu ocazia înmatriculării, candidații vor prezenta
dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor de școlarizare.
De la condiţiile de înscriere și recrutare nu se acordă derogări.
Nu se pot înscrie la concursul de admitere:
tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc respect şi
devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;
adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii
publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;
cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiţer;
tinerii care au consumat sau au desfășurat operațiuni cu plante, substanțe sau amestecuri de substanțe
stupefiante, psihotrope sau susceptibile de a avea efecte psihoactive, aflate sub control național ori
prevăzute în convențiile internaționale la care România este parte.
Candidații pentru locurile aprobate Ministerului Apărării Naționale la Academia de Poliție
”Alexandru Ioan Cuza”, programul de studii universitare de licență/ specializarea Drept, trebuie să
îndeplinească criteriile de recrutare şi selecţionare specifice acestui minister. Candidații participă la probele
eliminatorii organizate de către structurile de specialitate aparținând Ministerului Apărării Naționale. În
condiţia în care au fost declaraţi „apt” sau, după caz, „promovat”, la probele eliminatorii ale MApN, se
înscriu, potrivit graficului, la concursul de admitere la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” și
participă la susținerea probei de cunoștințe.
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2. Realizarea activităţilor de recrutare
Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale MAI se realizează de
către structurile centrale și teritoriale de resurse umane ale inspectoratelor generale care au locuri aprobate
la aceste instituţii - Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră,
Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în raport de
locul de domiciliu înscris în cartea de identitate/ reședință și sarcinile de recrutare stabilite.
Pentru programul de studii universitare de licenţă „Drept”, organizat la Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”, candidaţii sunt recrutaţi de către structurile de resurse umane ale inspectoratelor
generale, repartizarea pe beneficiarii care au locuri aprobate realizându-se ulterior admiterii. Pentru locurile
aprobate Ministerului Apărării Naționale, recrutarea și selecția candidaților se realizează prin structurile
acestui minister.
Structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei Române realizează
recrutarea candidaţilor şi pentru locurile Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în situaţia în care
aceştia din urmă nu au domiciliul într-un judeţ limitrof frontierei de stat.
Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării
Naţionale pe locurile MAI se realizează, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate/
reședință, de către structurile teritoriale de resurse umane ale inspectoratelor generale – inspectoratele
judeţene de poliţie, inspectoratele teritoriale ale poliţiei de frontieră, inspectoratele judeţene de jandarmi,
inspectoratele pentru situaţii de urgenţă.
Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la Institutul Medico-Militar se realizează de structurile MAI
menţionate şi de către Direcţia Medicală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” se
realizează, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate/ reședință, de către Inspectoratul
General de Aviaţie al MAI şi structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al
Jandarmeriei Române.
Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” pe
locurile MAI se realizează de către structurile de resurse umane subordonate Inspectoratului General al
Poliţiei Române.
În Municipiul București/ București-Ilfov recrutarea candidaților se realizează de către
structurile de resurse umane ale următoarelor inspectorate generale/ similare:
a. Inspectoratul General al Poliţiei Române
DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Calea Victoriei nr. 19, sector 3, Bucureşti
Telefon/ Fax: 021/312.23.23
https://b.politiaromana.ro
b. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
Bulevardul Geniului nr. 42C, sector 6, Bucureşti
Telefon: 021/316.25.98/ interior 19378, Fax:021/312.11.89
http://www.politiadefrontiera.ro/; pfr@igpf.ro
c. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române
DIRECŢIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Str. Jandarmeriei nr. 9-11, sector 1, Bucureşti
Telefon/ Fax: 021/409.65.34
www.jandarmeria.ro; e-mail: jandarmerie@mai.gov.ro
BRIGADA SPECIALĂ DE INTERVENŢIE A JANDARMERIEI
Str. Jandarmeriei nr. 9-11, sector 1, Bucureşti
Tel. 021/319.80.30, fax: 021/319.80.05
www.brigadaspeciala.ro; e-mail: relatii.publice@brigadaspeciala.ro
BAZA DE ADMINISTRARE ŞI DESERVIRE A JANDARMERIEI ROMÂNE
Str. Jandarmeriei nr. 9 – 11, sector 1, Bucureşti
Tel: 021/409.62.82, fax: 021/319.14.13
www.bad-jr.eu; e-mail: informații.publice@bad-jr.eu
ȘCOALA DE APLICAŢIE PENTRU OFIŢERI „MIHAI VITEAZUL” A JANDARMERIEI ROMÂNE
Str. 1 Decembrie 1918 nr.2-4, sat Roșu, comuna Chiajna, județul Ilfov
Tel.: 021/434.91.31; fax: 021/434.91.41
www.scoalarosu.ro; e-mail: contact@scoalarosu.ro
d. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA “DEALUL SPIRII” BUCURESTI – ILFOV
Calea 13 Septembrie nr.135, sector 5, Bucureşti
Telefon: 021/207.55.00; Fax: 021/316.51.16
www.isubif.ro; e-mail: contact@isubif.ro
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e. Inspectoratul General de Aviaţie
Calea Ion Zăvoi nr. 14, sector 1, Bucureşti
Tel: 021/310.43.99; Fax: 021/311.39.09
http://www.aviatie.mai.gov.ro; e-mail: igav@mai.gov.ro
f. Direcția Medicală a MAI
Strada Mihai Voda 17, sectorul 5, Bucureşti
Telefon: 021/303.70.80, int. 30737; Fax. 021/312.19.86
dm@mai.gov.ro; smru.dm@mai.gov.ro
Personalul cu atribuţii de recrutare a candidaţilor are obligaţia să prezinte solicitanţilor toate
informaţiile necesare cu privire la:
a) condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare, precum şi modalitatea de dovedire a îndeplinirii
acestora;
b) numărul de locuri scoase la concursul de admitere la fiecare program de studii/ specializare şi
specialitate şi numărul de locuri destinat minorităţilor;
c) respectarea criteriului vârstei de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere,
pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de
învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale;
d) necesitatea declarării datelor complete şi exacte cu privire la propria persoană şi a confirmării
cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
e) prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor;
f) componenţa dosarului de recrutare şi etapele de constituire a acestuia;
g) prevederile legale referitoare la angajamentul pe care candidaţii declaraţi admişi urmează să-l încheie;
h) organizarea şi desfăşurarea probelor de selecție la unităţile teritoriale care au recrutat candidaţii,
respectiv a examinării medicale şi a evaluării psihologice;
i) documentele necesare pentru înscrierea la sediul instituţiei de învăţământ, în situaţia în care s-a
constituit dosarul de recrutare şi candidatul a fost declarat „apt” la examinarea medicală şi la evaluarea
psihologică, precum şi calendarul înscrierii la concursul de admitere în instituţia de învăţământ;
j) organizarea şi desfăşurarea selecţiei candidaților la instituţiile de învăţământ, respectiv a contravizitei
medicale, a probei de evaluare a performanței fizice şi a probei de verificare a cunoştinţelor, cu indicarea
adreselor site-urilor oficiale unde sunt postate tematica şi bibliografia de concurs, graficul/calendarul admiterii,
precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi;
k) faptul că nu vor fi înmatriculaţi candidaţii la instituţia de învăţământ în situaţia în care, urmare a
verificărilor desfăşurate, se constată că au avut un comportament neconform cerinţelor de conduită admise şi
practicate în societate;
l) situaţiile de exceptare de la plata taxei de înscriere prevăzute în metodologiile/ regulamentul de
admitere;
m) candidaţii care au efectuat studii liceale în state membre ale Uniunii Europene în instituţii de
învăţământ în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului vor fi acceptaţi fără media la
purtare;
n) respectarea prevederilor art. 142 alin. (6), (61), (62) şi (63) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru candidaţii care optează pentru o instituţie de învăţământ superior;
pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii, candidaţii declaraţi „admis” care au mai beneficiat de un program de
studii universitare finanţat de la bugetul de stat, integral sau parţial, vor face dovada achitării contravalorii
studiilor, sau, după caz, vor depune la instituţia de învăţământ o declaraţie din care să rezulte că nu au mai
beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă.
3. Constituirea dosarelor de recrutare şi prelucrarea datelor personale
Dosarele de recrutare ale candidaţilor se constituie în conformitate cu prevederile Ordinului m.a.i.
nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului
Afacerilor Interne, respectiv ale Ordinului m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse
umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de înscriere la concursul de admitere la instituţiile de învăţământ superior (ale MAI, MApN
şi SRI) și la școlile postliceale ale MApN se depun până la data de 24 mai 2019.
Cererile de înscriere la concursurile de admitere la şcolile postliceale ale MAI se depun până la data
de 15 noiembrie 2019 - pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2020.
Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt:
1. Cererea de înscriere la concursul de admitere – anexele 1 - 3, în funcție de instituția de învățământ;
2. Curriculum vitae - Europass (CV);
3. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare – anexa 4;
4. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;
5. Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă; absolvenţii de liceu ai anului în curs vor prezenta actele
de studii menţionate/ adeverința de bacalaureat la instituţia de învăţământ, cu ocazia înscrierii;
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6. Următoarele documente în copie: certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil,
certificatul de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
7. Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
8. Extrasul de pe cazierul judiciar al candidatului, care se solicită de către compartimentul cu sarcini de
recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de
cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat;
9. Fişa medicală tip de încadrare în MAI;
10. Certificatul de examinare psihologică;
11. Trei fotografii 3x4 cm și o fotografie 9x12;
12. Alte documente solicitate de către instituţiile de învăţământ/inspectoratele beneficiare
Copiile documentelor se realizează de compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru
conformitate și se semnează de persoana desemnată și de candidat. Originalul documentelor prezentate
se restituie candidatului.
Suplimentar documentelor prevăzute, candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct
minorităţilor naţionale – romi, maghiari, alte minorități - depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă
din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a
candidatului, respectiv calitatea de etnic.
Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli
postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile
organizatoare permit participarea la probele de concurs.
Candidaţii care au mai multe opţiuni parcurg întreaga procedură stabilită pentru recrutarea şi
selecţia candidaţilor, respectiv completarea cererilor de înscriere, constituirea dosarului de recrutare în
mod distinct pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat şi participarea la concursul de
admitere. În aceste situaţii personalul cu atribuţii de recrutare va menţiona pe copiile fişelor medicale și
de examinare psihologică din dosarele de recrutare suplimentare, după verificare, “conform cu originalul”.
Modelul cererilor de înscriere la concursul de admitere la şcolile postliceale şi la alte instituţii de
învăţământ care şcolarizează personal pentru MAI este prevăzut la Anexa nr. 1 (se completează în
numărul corespunzător opțiunilor), iar la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” este la Anexa nr. 2
(forma de învăţământ cu frecvenţă) și Anexa nr. 3 (forma de învăţământ cu frecvenţă redusă).
Prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor obţinute pe parcursul procesului de
recrutare se efectuează în sistemul informatic e-Management Resurse Umane – Modul unic admitere
şcoli – e-Admitere.
4. Evaluarea psihologică
Evaluarea psihologică se realizează la unităţile teritoriale, de către specialişti din cadrul Centrului
de Psihosociologie al MAI, prin aplicarea de teste psihologice, potrivit planificării întocmite împreună cu
inspectoratele generale/ judeţene/ teritoriale.
Candidaţii recrutaţi se vor informa în privinţa perioadei de examinare psihologică (data şi ora la
care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice, documentele şi materialele necesare, locul
de desfăşurare) telefonic şi/sau pe site-urile structurilor care au efectuat recrutarea.
5. Examinarea medicală
Examinarea medicală se realizează la unităţile medicale teritoriale şi constă în evaluarea
detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Aceasta se concretizează prin
completarea fişei medicale, cu următoarele precizări:
a) Fişa medicală de încadrare se eliberează personal candidaţilor în baza adresei structurii de
resurse umane a unităţii de recrutare, respectiv a Serviciului Municipiului Bucureşti al Arhivelor Naţionale
şi/sau ale serviciilor judeţene ale Arhivelor Naţionale;
b) Fişa medicală se încheie pentru cei care îndeplinesc cumulativ toate criteriile medicale, prin
acordarea avizului „Apt admitere”;
c) Fişele medicale cu menţiunea „Inapt medical” se păstrează/arhivează la nivelul centrelor
medicale judeţene/centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu, iar structura de resurse
umane este informată cu privire la acest aspect.
Candidaţii pentru Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” urmează o etapă de testare
medicală suplimentară, contracost, la Institutul National de Medicină Aeronautică şi Spaţială „Gen. Dr.
Aviator Victor Anastasiu” Bucureşti, iar avizul este cuprins în dosarul de candidat.
Candidaţii pentru Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” și Şcoala Militară de Maiştri Militari a
Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” se prezintă pentru examinarea medicală specială, contracost, la
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Centrul de Medicină Navală Constanţa, anterior datei de prezentare la sediul şcolii, conform planificării
IGPF, această testare având caracter eliminatoriu (apt/ inapt ambarcare). Candidații vor avea în dosarul
de recrutare, suplimentar, pentru obținerea avizului apt îmbarcare, o copie a fișei medicale, conformă cu
originalul.
Avizul eliberat de structurile specializate cu mențiunea apt/promovat, în funcție de planificarea
candidaților pentru susținerea acestor probe, se introduce în dosarul de recrutare sau se prezintă de
candidat cu ocazia înscrierii la instituția de învățământ în vederea admiterii.
6. Transmiterea dosarelor candidaţilor care au fost declaraţi apt medical și psihologic
Dosarele de recrutare ale candidaţilor la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, cu
documentele solicitate prin Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la
studii universitare de licenţă în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul 2019, precum
şi tabelele nominale cu aceştia, se transmit instituţiei de învăţământ până la data de 28 iunie.
Dosarele de recrutare ale candidaţilor la toate instituţiile de învăţământ ale Ministerului
Apărării Naţionale (academii militare şi şcoli militare de maiştri şi subofiţeri) și ale candidaților la
Academia Națională- de Informații ”Mihai Viteazul”, precum şi tabelele nominale cu aceştia, pe suport
hârtie şi electronic, se transmit centralizat, de către inspectoratele generale, respectiv de către Direcţia
Medicală pentru candidaţii la Institutul Medico-Militar, Direcţiei Generale Management Resurse Umane,
până la data de 28 iunie 2019, în vederea participării candidaţilor la probele eliminatorii de selecţie,
organizate la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 10 - 14 iulie 2019.
Dosarele de recrutare ale candidaţilor la şcolile postliceale ale MAI şi tabelele nominale cu
aceştia se transmit unităţilor de învăţământ de către structurile de recrutare până la data de 20 decembrie
2019, pentru sesiunea de admitere 10 – 23 ianuarie 2020.
7. Înscrierea candidaţilor la instituţiile de învăţământ
Înscrierea la instituţiile de învăţământ ale candidaţilor MAI care au fost declaraţi apt psihologic
şi medical se realizează la sediile acestora, potrivit calendarului concursului de admitere stabilit de fiecare
instituţie de învăţământ şi afişat pe site-ul propriu, în secţiunea privind admiterea.
În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidaţii prezintă următoarele documente:
a) cartea de identitate sau paşaportul în original;
b) pentru absolvenţii studiilor liceale ai anului în curs, diploma de bacalaureat sau adeverinţă
eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele la probele susţinute în
cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu
a fost eliberată diploma, precum și foaia matricolă a studiilor liceale;
c) contravaloarea taxei de înscriere sau, pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de
înscriere, acte doveditoare care să ateste una dintre situaţiile enumerate în metodologiile de admitere/
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă,
în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul 2019;
d) alte documente stabilite prin dispoziţiile de recrutare ale inspectorilor generali şi/sau
metodologia de admitere sau, după caz, prin Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului
de admitere la studii universitare de licenţă în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.
Gestionarea documentelor de studii se reglementează de fiecare instituţie de învăţământ prin
dispoziţie a preşedintelui Comisiei de admitere.
8. Contravizita medicală şi evaluarea performanței fizice
Contravizita medicală se realizează la sediul fiecărei instituţii, potrivit graficului stabilit de către
comisia de concurs. Dacă se constată nerespectarea unuia dintre criteriile medicale şi de resurse umane
(tatuaje ori elemente ornamentale), candidatul este declarat Inapt pentru admitere, respectiv
Nepromovat.
Evaluarea performanței fizice a candidaților se realizează în baza traseului practic – aplicativ
potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 sau ale Ordinului m.a.i. nr. 177/2016, ambele cu
modificările și completările ulterioare. Pentru participarea la proba de evaluare a performanței fizice,
candidații se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar, conform planificării.
La probele eliminatorii - contravizita medicală şi evaluarea performanței fizice - nu se admit
contestaţii!
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9. Concursul de admitere
Concursul de admitere cuprinde probele eliminatorii şi probele de verificare a cunoştinţelor (test
grilă/ lucrări scrise la disciplinele de concurs) desfășurate la sediile instituțiilor de învățământ.
Concursul de admitere la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”
Probele eliminatorii pentru candidații la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” se
organizează, conform planificării stabilite prin Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului
de admitere la studii universitare de licenţă în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul
2019, în perioada 26 iulie – 3 august 2019, înscrierea realizându-se la 22/23 iulie 2019.
Probele de verificare a cunoştinţelor pentru admiterea la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan
Cuza” se stabilesc în conformitate cu Regulamentul de admitere şi constau într-un test grilă la următoarele
discipline:
a) Istorie, Limba română, Limba străină - engleză/franceză/germană/rusă/spaniolă - pentru
admiterea la Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi, Facultatea de
Științe Juridice și Administrative (specializarea drept);
b) Matematică şi Fizică - pentru admiterea la Facultatea de Pompieri;
c) Istorie - pentru admiterea la Facultatea de Arhivistică.
Tematica şi bibliografia de concurs pentru fiecare facultate sunt postate pe site-ul instituţiei de
învăţământ, în conținutul Regulamentului de admitere.
Probele scrise se susțin în perioada 6 - 8 august, conform graficului mediatizat de instituția de
învățământ.
Admiterea la instituțiile de învățământ care școlarizează personal pentru MAI
Probele eliminatorii (contravizita medicală şi evaluarea performanței fizice) pentru candidații pe
locurile MAI la toate instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale (academii militare şi şcoli
militare de maiştri şi subofiţeri) și ale Academiei Naționale de Informații ”Mihai Viteazul” se desfășoară în
perioada 10 – 14 iulie 2019, ora 07.00, la sediul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, conform planificării
care va fi afișată pe site-ul MAI. Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul și echipamentul
sportiv necesar desfășurării probei de evaluare a performanței fizice, potrivit normelor și baremelor prevăzute în
Anexa nr. 31 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 și Anexa nr. 31 la Ordinul m.a.i. nr. 177/2016, ambele cu modificările
și completările ulterioare.
Probele de verificare a cunoştinţelor se desfășoară la sediile instituțiilor de învățământ, ulterior
promovării probelor eliminatorii. Ponderile notelor în mediile de admitere sunt stabilite prin metodologiile/
regulamentele de concurs proprii fiecărei instituții (consultați site-ul oficial al fiecărei instituții de învățământ unde
sunt postate metodologiile de concurs, disciplinele, tematica și bibliografia, precum și alte informații de interes).
Probele de concurs pentru candidații la Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul”
a) Probele eliminatorii:
- Contravizita medicală și evaluarea performanței fizice se desfășoară la sediul Academiei de Poliție ”Alexandru
Ioan Cuza”, conform planificării, în perioada 10 – 14 iulie 2019;
- Proba pentru stabilirea nivelului de cunoaştere a unei limbi străine – engleză/ franceză/ germană/ rusă,
conform metodologiei de admitere;
b) Probele scrise se desfăşoară la sediul ANIMV, astfel:
Pentru specializarea „Psihologie-informaţii”:
Proba 1 – Limba și literatura română
Proba 2 – Psihologie
Pentru specializarea „Studii de securitate şi informaţii”:
Proba 1 – Limba și literatura română
Proba 2 – Istoria României
Subiectele de examinare pentru probele scrise sunt în concordanță cu programa recomandată de
Ministerul Educaţiei Naționale la examenul de bacalaureat, sesiunea 2019.
Probele de concurs pentru candidații la instituțiile de învățământ ale MApN:
Probele eliminatorii:
- Contravizita medicală și evaluarea performanței fizice se desfășoară la sediul Academiei de Poliție ”Alexandru
Ioan Cuza”, conform planificării, în perioada 10 – 14 iulie 2019.
Probele de concurs:
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
Facultatea de Comandă şi Stat Major
Proba 1 – Limba engleză
Proba 2 – Matematică și economie
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Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I”
Proba 1 – Limba engleză
Proba 2 – Matematică și Fizică
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
Pentru domeniile de studii universitare de licență științe militare, informații și ordine publică, contabilitate:
Proba 1 – Limba engleză
Proba 2 – Matematică
Pentru domeniul de studii universitare de licență inginerie și management:
Proba 1 – Limba engleză
Proba 2 – Matematică-Fizică
Pentru domeniul de studii universitare de licență științe administrative - administrație publică
Proba 1 – Limba engleză
Proba 2 – Limba română și comunicare
Institutul Medico-Militar
Proba 1 – Limba engleză
Proba 2 – discipline și ponderi stabilite de centrele universitare, respectiv Universitatea de Medicină și
Farmacie ”Carol Davila” și Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș
Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”
Facultatea de Management Aeronautic
Proba 1 – Limba engleză
Proba 2 – Matematică
Facultatea de Sisteme de Securitate Aeriană
Proba 1 – Limba engleză
Proba 2 – Matematică
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
Proba 1 – Limba engleză
Proba 2 – Matematică
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”/ Școala Militară de
Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică * (în
condițiile autorizării provizorii conform Ordinului M227/2018)
Proba 1 – Limba engleză
Proba 2 – Matematică și Fizică
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene ”Traian Vuia”
Proba 1 – Limba engleză
Proba 2 – Matematică și Fizică
Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”
Matematică și Fizică
Calendarul orientativ al probelor de concurs pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale
Ministerului Apărării Naţionale este următorul*:
Etape

Şcoala
Piteşti /
Sibiu

Şcoala
Boboc

19.07

19.07

02.08 /
18.08

07.08

Universitatea
Națională de
Apărare

Academia
Tehnică
Militară

Academia
Forţelor
Terestre

Academia
Forţelor
Aeriene

Academia
Navală

19.07

15-19.07

15.07

15.07

15.07

15.07

13.08

31.07

16.07

19.07

15.07

23.07

-

-

-

-

23.07

Şcoala
Constanţa

Institutul
MedicoMilitar

Selecţia
candidaţilor
Transmitere
dosare
Prezentarea și
instructajul
candidaţilor
Testarea
psihologică/
psihotehnică

Contravizita medicală şi proba evaluare a performanței fizice - 10 - 14 iulie, ora 7.00, la Academia de Poliție
”Alexandru Ioan Cuza”, conform planificării afisată pe site-ul MAI

Limba engleză

05.08/
19.08
06.08 /
20.08

Verificarea
cunoştinţelor
Afişarea
rezultatelor la
proba de
cunoştinţe
Afişarea
rezultatelor
FINALE
Repartizarea
pe specialităţi

Conform calendarelor/
graficelor admiterii
10.08

14.08

31.07

17.07

20.07

16.07

24.07

11.08

15.08

01.08

18.07

21.07

17.07

25.07

06.08 /
20.08

11.08

15.08

02.08

19.07

21.07

17.07

25.07

06.08 /
20.08

12.08

15.08

02.08

19.07

25.07

17.07

25.07

07.08 /
21.08

12.08

16.08

Oct.

Oct.

Oct.

17.07

25.07

*Datele prezentate pot fi modificate, iar ultimele actualizări vor fi urmărite pe site-urile instituţiilor de învăţământ.
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15.07
Lb.
engleză
La sediul
IMM
Proba
scrisă - la
datele
stabilite de
UMF
„Carol
Davila” din
București
și
UMF
Tg.Mureș

Școlile postliceale ale MAI
Concursurile de admitere la şcolile postliceale ale MAI se desfăşoară în perioada 10 – 23
ianuarie 2020 (seria de elevi februarie - decembrie 2020).
Graficele stabilite de către unităţile de învăţământ pentru fiecare sesiune de admitere cuprind:
- Perioada de înscriere la concurs;
- Perioada stabilită pentru desfășurarea probelor eliminatorii – contravizita medicală și evaluarea
performanței fizice;
- Data susținerii probei de verificare a cunoștințelor și afișarea rezultatelor admiterii.
Proba de verificare a cunoştinţelor se stabileşte cu respectarea metodologiei specifice de admitere,
în conformitate cu dispoziţiile de recrutare şi selecţie ale inspectorilor generali, a tematicii şi bibliografiei de
concurs și constă într-un test grilă la disciplinele Limba română şi Limba engleză sau franceză, respectiv
cunoştinţe din domeniul ştiinţelor exacte - Matematică, la Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă
”Pavel Zăgănescu” Boldeşti.
Tematica şi bibliografia de concurs sunt postate pe site-ul fiecărei unităţi de învăţământ.
10.

Etapele activităţilor de recrutare şi selecţie pentru admiterea la Facultatea de Arhivistică

Pentru admiterea la Facultatea de Arhivistică se parcurg următoarele etape:
a) candidaţii se adresează Serviciului Municipiului Bucureşti al Arhivelor Naţionale şi/sau
serviciilor judeţene ale Arhivelor Naţionale;
b) efectuează examinarea medicală la policlinicile MAI din judeţul de domiciliu/ reședință;
c) se înscriu, conform graficului/calendarului activităţilor de admitere, la sediul Academiei de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, prezentând dosarul de recrutare care conţine documentele prevăzute în
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă
în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul 2019;
d) susţin evaluarea medicală şi evaluarea psihologică după înscrierea la sediul instituţiei de
învăţământ;
e) susţin proba de verificare a cunoştinţelor la disciplina Istorie.
11. Recrutarea şi selecţia copiilor aflaţi în întreţinerea poliţiştilor răniţi, precum şi cei ai poliţiştilor
decedaţi ca urmare a rănirii într-un accident de muncă şi a copiilor personalului militar, clasat
inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori, după caz, decedat, în timpul şi în legătură cu
exercitarea atribuţiilor de serviciu
Persoanele îndreptățite să beneficieze de prevederile Ordinului m.a.i. nr. 35/2014, respectiv ale
Ordinului m.a.i. nr. 108/2014, pot solicita în scris ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituţiile de
învăţământ ale MAI, în anul I de studii/studii universitare de licenţă, fără susţinerea probei de verificare a
cunoştinţelor.
Prin copil aflat în întreţinerea poliţistului rănit sau a poliţistului decedat ca urmare a rănirii într-un
accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare, se înţelege, potrivit art. 499 din
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, copilul minor,
precum şi copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a
depăşi vârsta de 26 de ani. Copilul major aflat în întreţinerea poliţistului rănit sau al poliţistului decedat ca
urmare a rănirii într-un accident de muncă depune la unitatea de recrutare o adeverinţă care să ateste faptul
că este în continuarea studiilor.
Condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare a candidaţilor sunt cele prevăzute de
reglementările legale în vigoare. Verificarea îndeplinirii acestora revine unităţii de recrutare, care transmite la
DGMRU propunerea privind aprobarea cererii de înmatriculare şi documentaţia care fundamentează
propunerea, în copie. Cererea de înmatriculare se aprobă de către ministrul afacerilor interne, în urma
analizei realizată la nivelul DGMRU. Răspunsul privind aprobarea solicitării se transmite Comisiei centrale de
admitere pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale MAI, în vederea rezervării locului la
admitere.
Constituirea dosarului de recrutare, examinarea medicală şi evaluarea psihologică a candidatului se
realizează potrivit procedurilor de recrutare şi selecţie, similar celorlalţi candidaţi. Dosarul de recrutare pentru
candidaţii care au fost declaraţi „apt” din punct de vedere medical şi psihologic este transmis de către
unitatea de recrutare instituţiei de învăţământ pentru care optează.
Candidaţii înscriși în concurs care au fost declaraţi „apt” şi „promovat” la contravizita medicală şi care
au promovat proba de evaluare a performanței fizice sunt declaraţi „admis” la instituţia de învăţământ a MAI/
programul de studii la care au solicitat înmatricularea.
În situaţia în care cererea a fost aprobată de ministrul afacerilor interne după perioada planificată
pentru susţinerea probelor de selecţie - contravizita medicală şi evaluarea performanței fizice, DGMRU
informează solicitantul cu privire la rezervarea locului în sesiunea următoare de admitere, dacă sunt
îndeplinite, în continuare, condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare.
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12. Organizarea şi desfăşurarea recrutării şi selecţiei candidaţilor pentru admiterea la Academia
de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” - învăţământ cu frecvenţă redusă
Recrutarea personalului MAI pentru admiterea la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă a
programului de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”, organizat de Facultatea de Poliţie
a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, se realizează de către structurile de resurse umane
subordonate inspectoratelor generale beneficiare, respectiv ale Inspectoratului General al Poliţiei Române,
Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare a candidaţilor sunt cele prevăzute de Ordinul
m.a.i. nr. 140/2016, respectiv Ordinul m.a.i. nr. 177/2016, ambele cu modificările şi completările ulterioare.
Candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului miliar (IGJR) au vârsta de până la 40 de ani,
împliniţi în anul participării la concurs.
Pentru locurile repartizate Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se pot înscrie exclusiv
candidaţi care deţin statutul de subofiţer sau maistru militar în MAI, iar pentru locurile repartizate
Inspectoratului General al Poliţiei Române sau Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, exclusiv
candidaţi care deţin statutul de agent de poliţie.
În vederea participării la concursul de admitere la programul de studii universitare de licenţă
„Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ frecvenţă redusă, candidaţii se adresează structurilor
care realizează recrutarea din judeţul de domiciliu/reşedinţă şi completează cererea de înscriere la
concurs. Structurile de resurse umane ale unităţilor unde sunt încadraţi candidaţii sau, după caz, structurile
care asigură gestiunea resurselor umane pentru respectivele unităţi, eliberează o adeverinţă privind
îndeplinirea criteriilor specifice de recrutare.
Dosarele candidaţilor la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă se transmit de către structurile
care realizează recrutarea candidaţilor instituţiei de învăţământ superior până la data de 28 iunie 2019.
Candidaţii pentru locurile la forma cu frecvenţă redusă susţin examinarea medicală și evaluarea
psihologică la structurile teritoriale, iar contravizita medicală, evaluarea performanței fizice și proba de
verificare a cunoştinţelor în aceleaşi condiții stabilite pentru candidaţii înscrişi la forma cu frecvenţă a
programului de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”.
13. Organizarea şi desfăşurarea recrutării şi selecţiei candidaţilor pentru admiterea la Academia de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” - învăţământ la distanță
Pentru admiterea la Facultatea de Științe Juridice și Administrative, programul de studii universitare
de licență „Drept” – forma de învățământ la distanță, sunt prevăzute locuri la concurs numai în regim cu taxă.
La admitere candidează personalul cu drept de acces la informații clasificate. În vederea participării la etapa
de verificare a cunoștințelor candidații își constituie în mod individual dosarul de candidat şi se înscriu
personal la Academia de Poliție, în perioada 04 – 18 septembrie 2019. Proba de verificare a cunoștințelor
constă în aplicarea unui test grilă la disciplinele: Istorie, Limba română și Limba străină, în data de 24
septembrie 2019.
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REZULTATELE ADMITERII

Pentru a fi declaraţi admişi la instituţia de învăţământ la care au participat, candidaţii trebuie să
promoveze probele eliminatorii, să obţină numărul minim de puncte stabilit pentru a promova testul de
verificare a cunoştinţelor (echivalentul notei 5,00) şi să se clasifice, în ordinea descrescătoare a
punctajelor/ mediilor obţinute, în limita numărului de locuri scoase la concurs.

Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afișare la sediul instituțiilor de învățământ și
pe pagina de web proprie.

Contestaţiile se pot formula numai pentru proba de verificare a cunoştinţelor sau pentru situaţia
eventualelor erori de înscriere pe listele de ordonare a candidaţilor. Acestea se depun în nume personal în
termenele stabilite prin graficul admiterii.

Instituţiile de învăţământ organizatoare ale admiterii sunt singurele în măsură să decidă asupra
temeiniciei contestaţiilor. Deciziile comisiilor de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.
ALTE INFORMAŢII UTILE


In cadrul metodologiilor proprii, instituţiile de învăţământ superior pot stabili facilităţi sau condiţii speciale
referitoare la admiterea la programe de studii universitare de licenţă a candidaţilor care au obţinut în
perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau
internaţionale.



Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată; candidaţii declaraţi
„admis” care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanţat de la bugetul de stat, integral
sau parţial, vor face dovada achitării contravalorii studiilor, cu ocazia înmatriculării sau, după caz, vor
depune la instituţia de învăţământ o declaraţie din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie
de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă.



Instituţiile de învăţământ organizatoare a concursurilor de admitere nu au obligaţia asigurării
transportului, cazării şi hrănirii candidaţilor.



Pe durata desfăşurării probelor din cadrul concursului de admitere candidaţilor li se asigură, gratuit,
asistenţă medicală.



Candidaţii care îşi retrag documentele din dosar înainte de afişarea rezultatului final sunt consideraţi
retraşi din concurs.



Prezentarea de înscrisuri false sau fraudarea concursului sunt pedepsite conform legii şi atrag după sine
eliminarea din concurs a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face după
încheierea admiterii, candidatul pierde locul obţinut prin fraudă.



Mediile generale/punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea
ordinii de clasificare numai la instituţia de învăţământ la care aceştia au candidat în sesiunea de
admitere respectivă.



În cazul mediilor/ punctajelor egale se aplică criteriile de departajare stabilite în regulamentele/
metodologiile de admitere, astfel încât să nu se depăşească numărul locurilor oferite la admitere.



Instituţiile de învăţământ au obligaţia să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore
de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, actele de studii/ dosarele
candidaţilor respinşi sau a celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.



Neprezentarea, la termenele stabilite, a actelor de studii în original, de către candidaţii declaraţi
„ADMIS”, are ca efect neînmatricularea acestora.



Pentru candidaţii declaraţi „ADMIS”, unităţile teritoriale efectuează verificările specifice în vederea
fundamentării propunerii de înmatriculare/ neînmatriculare/ exmatriculare, realizează completarea
dosarelor şi expedierea acestora la instituţiile de învăţământ.
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Anexa nr. 1

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul/ Direcţia ____________________________________________
Nr. ___________din ______________
(înregistrat la unitatea de recrutare)
APROB
ȘEFUL UNITĂȚII DE RECRUTARE
CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE

1

DOMNULE __________________________,
Subsemnatul(a): _______________________________________________________ fiul (fiica) lui
______________________ şi al (a) _________________ născut(ă) la data de ______________, în
localitatea _________________, judeţul/sectorul _____________ , posesor al cărţii de identitate seria ____,
nr. ________, eliberată de _______________________, la data de __________, CNP
__________________, cetăţenia ________________ naţionalitatea __________, etnia ____________ cu
domiciliul în localitatea _____________________________, str.________________________, nr.___,
bl.______,
ap.___,
judeţul/sectorul
_________________,
telefon
______________,
e-mail
______________________________
şi
reşedinţa
în
__________________________________________________________________________,
absolvent(ă)/elev(ă) în ultimul an al(a) liceului ________________________________________________,
sesiunea_________________; de profesie ___________________, salariat(ă) la ____________________
____________________, starea civilă _____________________, cu serviciul militar _________________,
la arma _____________________, trecut în rezervă cu gradul ___________________.
LIMBA STRĂINĂ LA ADMITERE: ________________
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de admitere organizat de instituţia/unitatea de învăţământ
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Sesiunea _____________
LOCURI PENTRU ROMI

DA

ALTE MINORITĂŢI

NU

DA

NU

Am absolvit Facultatea/sunt student în anul______de/la _____________________________________
_________________________________________________________________________________
forma de învăţământ____ specializarea ___________fără taxă

anul_____ cu taxă

anul ______.

Am luat cunoştinţă de faptul că înscrierea mea la concursul de admitere este condiţionată de
obligativitatea prezentării la instituţia de învăţământ, la data înscrierii, a următoarelor:
* cartea de identitate sau paşaportul, în original;
* diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează notele
obținute la disciplinele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu,
termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma, precum și foaia matricolă a studiilor liceale,
în original sau copie legalizată (numai pentru absolvenţii promoţiei anului în curs);
* alte documente solicitate prin metodologiile/regulamentele de admitere;
Am luat cunoştinţă de faptul că, în vederea înmatriculării, în situația în care sunt declarat „admis” am
obligaţia să depun diploma de bacalaureat, în original.
Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concursul de
admitere, drepturile şi obligaţiile ce-mi revin pe perioada şcolarizării şi cu prevederile angajamentului pe care
urmează să-l închei în situaţia în care voi fi declarat (ă) „admis”.

Pentru candidații la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ postliceal și superior, altele decât
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”

1
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Am luat cunoştinţă de dispoziţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor
militare, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la interzicerea sau restrângerea exerciţiului
unor drepturi şi libertăţi.
Menţionez faptul că am fost informat şi cunosc prevederile art. 142 alin. (6)-(63) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi că locurile scoase la concursul de
admitere sunt bugetate1.
Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând că, în situaţia în care vor
rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta cerere ori neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de
recrutare, nu voi fi înmatriculat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concursul de admitere ar fi permis acest
fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după înmatriculare, cunosc faptul că urmează să fiu
exmatriculat(ă), cu suportarea cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării/cheltuielilor
efectuate cu pregătirea subsemnatului(ei).
Am luat cunoştinţă că prezenta cerere este înscris oficial şi că declararea necorespunzătoare a
adevărului, dacă produce consecinţe juridice, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte
conform legii.
De asemenea, am luat cunoștință că informațiile furnizate de mine reprezintă date cu caracter
personal și sunt de acord cu prelucrarea acestora în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor).
Mă oblig ca, în situaţia nepromovării unei probe eliminatorii sau a concursului, să mă prezint în
maximum 30 de zile de la susţinerea probei eliminatorii/concursului la serviciul resurse umane din cadrul
structurii unde m-am înscris pentru a ridica documentele depuse.
Îmi asum răspunderea asupra exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat
personal datele solicitate.
NOTĂ:
- candidaţii care optează pentru locurile minorităţilor naţionale vor face dovada apartenenţei la respectiva
etnie/minoritate naţională;
- datele personale se completează cu majuscule; rubricile care oferă opţiuni de răspuns se completează

1

Pentru candidații la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ universitar
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Anexa nr. 2
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul/ Direcţia_______________________________________
Nr._____________din ___________________
(înregistrat la unitatea de recrutare)
APROB
ŞEFUL UNITĂŢII DE RECRUTARE
CERERE DE ÎNSCRIERE
la concursul de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
- învăţământ cu frecvenţă DOMNULE ___________________________,
Subsemnatul(a): _______________________________________________________ fiul (fiica) lui
______________________ şi al (a) _________________ născut(ă) la data de ______________, în
localitatea _________________, judeţul/sectorul _____________ , posesor al cărţii de identitate seria
____, nr. ________, eliberată de _______________________, la data de __________, CNP
__________________, cetăţenia ________________ naţionalitatea __________, etnia ____________ cu
domiciliul în localitatea _____________________________, str.________________________, nr.___,
bl.______,
ap.___,
judeţul/sectorul
_________________,
telefon
______________,
e-mail
______________________________
şi
reşedinţa
în
__________________________________________________________________________,
absolvent(ă)/elev(ă)
în
ultimul
an
al(a)
liceului
________________________________________________, sesiunea_________________; de profesie
___________________, salariat(ă) la ____________________ ____________________, starea civilă
_____________________, cu serviciul militar _________________, la arma _____________________,
trecut în rezervă cu gradul ___________________.
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de admitere organizat de Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea ____________ la 1 :
FACULTATEA DE POLIŢIE
Specializarea/ Programul de studii
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- locuri pentru romi
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- locuri pentru maghiari
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- locuri pentru alte minorităţi
FACULTATEA DE POLIŢIE DE FRONTIERĂ
Specializarea/ Programul de studii
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- locuri pentru romi
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- locuri pentru maghiari
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- locuri pentru alte minorităţi
FACULTATEA DE JANDARMI
Specializarea/ Programul de studii
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- locuri pentru romi
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- locuri pentru maghiari
- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- locuri pentru alte minorităţi
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE
Specializarea/ Programul de studii
- DREPT
Limba străină pentru care optez la examenul de admitere:

1
Candidaţii optează pentru o singură facultate şi specializare, fără a exista posibilitatea admiterii prin alunecare de la o facultate la alta sau
de la o specializare la alta.
Candidaţii concurează pe locurile aprobate, iar pe parcursul anilor de studii, în funcţie de criteriile beneficiarilor, în ordinea strict
descrescătoare a mediei generale calculate pe baza mediilor obţinute în anii de studii şi pe baza opţiunilor studenţilor, se constituie grupe de
studiu pe arme/specialităţi conform nevoilor de încadrare ale M.A.I. şi ale celorlalţi beneficiari.
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FACULTATEA DE POMPIERI
Specializarea/ Programul de studii
- INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII –
- INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII - POMPIERI - locuri pentru romi
Am luat cunoştinţă de faptul că înscrierea mea la concursul de admitere este condiţionată de
obligativitatea prezentării, la data înscrierii, a următoarelor:
* cartea de identitate sau paşaportul, în original;
* diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează
notele obținute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu,
termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma, precum și foaia matricolă a studiilor liceale,
în original sau copie legalizată (numai pentru absolvenţii promoţiei anului în curs);
* contravaloarea taxei de înscriere la concurs, iar pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de
înscriere, acte doveditoare că se află în una dintre situaţiile enumerate în Regulamentul privind organizarea
și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență în facultățile Academiei de Poliție
„Alexandru Ioan Cuza”.
Am luat cunoştinţă de faptul că, în vederea înmatriculării, în situația în care sunt declarat „admis”
am obligaţia să depun diploma de bacalaureat, în original.
Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la
concursul de admitere, drepturile şi obligaţiile ce-mi revin pe perioada şcolarizării şi cu prevederile
angajamentului pe care urmează să-l închei în situaţia în care voi fi declarat (ă) „admis”.
Am luat cunoştinţă de dispoziţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor
militare, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la interzicerea sau restrângerea exerciţiului
unor drepturi şi libertăţi.
Menţionez faptul că am fost informat şi cunosc prevederile art. 142 alin. (6)-(63) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi că locurile scoase la concursul de
admitere sunt bugetate.
Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând că, în situaţia în care
vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta cerere ori neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de
recrutare, nu voi fi înmatriculat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concursul de admitere ar fi permis
acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după înmatriculare, cunosc faptul că urmează să fiu
exmatriculat(ă), cu suportarea cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării/cheltuielilor
efectuate cu pregătirea subsemnatului(ei).
Am luat cunoştinţă că prezenta cerere este înscris oficial şi că declararea necorespunzătoare a
adevărului, dacă produce consecinţe juridice, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte
conform legii.
De asemenea, am luat cunoștință că informațiile furnizate de mine reprezintă date cu caracter
personal și sunt de acord cu prelucrarea acestora în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor).
Mă oblig ca, în situaţia nepromovării unei probe eliminatorii sau a concursului, să mă prezint în
maximum 30 de zile de la susţinerea probei eliminatorii/concursului la serviciul resurse umane din cadrul
structurii unde m-am înscris pentru a ridica documentele depuse.
Îmi asum răspunderea asupra exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am
completat personal datele solicitate.

Data ______________

Semnătura,
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Anexa nr. 3
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Inspectoratul/ Direcţia_______________________________________
Nr._____________din ___________________
(înregistrat la unitatea de recrutare)
APROB
ŞEFUL UNITĂŢII DE RECRUTARE

CERERE DE ÎNSCRIERE
la concursul de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
- învăţământ cu frecvenţă redusă -

DOMNULE ___________________________________,

Subsemnatul(a): _______________________________________________________ fiul (fiica) lui
______________________ şi al (a) _________________ născut(ă) la data de ______________, în
localitatea _________________, judeţul/sectorul _____________ , posesor al cărţii de identitate seria
____, nr. ________, eliberată de _______________________, la data de __________, CNP
__________________, cetăţenia ________________ naţionalitatea __________, etnia ____________ cu
domiciliul în localitatea _____________________________, str.________________________, nr.___,
bl.______,
ap.___,
judeţul/sectorul
_________________,
telefon
______________,
e-mail
______________________________
şi
reşedinţa
în
__________________________________________________________________________,
absolvent(ă)
al(a)
liceului
________________________________________________________________,
sesiunea_________________, încadrat la ______________________________________, în funcţia de
______________________________________________.
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de admitere organizat de Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza” - Facultatea de Poliţie, programul de studii universitare de licenţă ”Ordine şi
siguranţă publică” - forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, sesiunea ______________________, pe
locurile1:
- Inspectoratului General al Poliției Române
- Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
- Inspectoratului General al Jandarmeriei Române
Limba străină pentru care optez la examenul de admitere:

____________________________
1

Se poate face o singură opţiune, prin bifarea unei singure variante
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Am luat cunoştinţă de faptul că înscrierea mea la concursul de admitere este condiţionată de
obligativitatea prezentării la instituţia de învăţământ, la data înscrierii, a următoarelor documente:



cartea de identitate sau paşaportul, în original;
contravaloarea taxei de înscriere la concurs.

Am luat cunoştinţă de faptul că, în vederea înmatriculării, în situația în care sunt declarat „admis”
am obligaţia să depun diploma de bacalaureat, în original.
Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la
concursul de admitere, drepturile şi obligaţiile ce-mi revin pe perioada şcolarizării şi cu prevederile
angajamentului pe care urmează să-l închei în situaţia în care voi fi declarat (ă) „admis”.
Am luat cunoştinţă de dispoziţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor
militare, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la interzicerea sau restrângerea exerciţiului
unor drepturi şi libertăţi.
Menţionez faptul că am fost informat şi cunosc prevederile art. 142 alin. (6)-(63) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi că locurile scoase la concursul de
admitere sunt bugetate.
Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând că, în situaţia în care
vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta cerere ori neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de
recrutare, nu voi fi înmatriculat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concursul de admitere ar fi permis
acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după înmatriculare, cunosc faptul că urmează să fiu
exmatriculat(ă), cu suportarea cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării/cheltuielilor
efectuate cu pregătirea subsemnatului(ei).
Am luat cunoştinţă că prezenta cerere este înscris oficial şi că declararea necorespunzătoare a
adevărului, dacă produce consecinţe juridice, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte
conform legii.
De asemenea, am luat cunoștință că informațiile furnizate de mine reprezintă date cu caracter
personal și sunt de acord cu prelucrarea acestora în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor).
Mă oblig ca, în situaţia nepromovării unei probe eliminatorii sau a concursului, să mă prezint în
maximum 30 de zile de la susţinerea probei eliminatorii/concursului la serviciul resurse umane din cadrul
structurii unde m-am înscris pentru a ridica documentele depuse.
Îmi asum răspunderea asupra exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am
completat personal datele solicitate.

Data ______________

Semnătura,
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Anexa nr. 4
MODEL
Declarație de confirmare a luării la cunoștință despre condițiile legale, criteriile specifice, condițiile
de organizare a concursului și măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora, precum și
acordul pentru efectuarea verificărilor specifice1

Domnule2______________,
Subsemnatul(a) ________________________________________________, fiul (fiica) lui
______________________ şi al (a) _____________________, născut(ă) la data de ___________ în
localitatea ____________________, judeţul/sectorul _______________ CNP__________________
posesor (posesoare) al (a) C.I. seria _______ nr. ____________________, eliberat(ă) de
____________________, la data de ____________, în calitate de candidat la concursul de admitere la
__________________________________________________________________________,
organizat de __________________________________, sesiunea (data)_______________,
(instituţia de învăţământ /unitatea)
declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condițiile legale și criteriile specifice de
recrutare, cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ, precum și despre condițiile de
organizare a concursului.
Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie politică sau grupare, interzise de lege sau care
promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, iar în situaţia în care voi fi
declarat admis îmi voi da demisia din partidele/organizaţiile cu caracter politic din care fac parte.
De asemenea, am luat cunoștință că informațiile furnizate de mine reprezintă date cu caracter
personal și sunt de acord cu prelucrarea acestora în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor).
Menţionez că am fost/nu am fost încadrat în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi
securitate naţională (în caz afirmativ urmează să precizaţi instituţia, unitatea, funcţia şi alte date necesare)
şi mi-au încetat raporturile de serviciu/am fost trecut în rezervă _________ (se scrie motivul – la cerere,
demisie, alt motiv) în temeiul art. ___ alin. (__) din Legea nr.____/_______.
Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând că, în situaţia în care
vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta cerere ori neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de
recrutare, nu voi fi înmatriculat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concursul de admitere ar fi permis
acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după înmatriculare, cunosc faptul că urmează să fiu
exmatriculat(ă), cu suportarea cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării/cheltuielilor
efectuate cu pregătirea subsemnatului(ei).
Am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului, dacă produce consecinţe
juridice, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte conform legii.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoștință de întregul conținut și am completat personal
datele din prezenta declaraţie.

Semnătura _________________

Data _____________

1
2

pentru candidații la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru MAI
director general/director/inspector şef, după caz
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