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ANUNŢ  
 

privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere organizat în anul 

2022 la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” 

  
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba recrutează candidaţi pentru a participa la concursul de 

admitere organizat în anul 2022 la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București. 
Numărul de locuri la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” în anul universitar 2022-2023:  

 

Învăţământ superior – studii universitare de licenţă 

 

Domeniul de  

licenţă 

Programul de 

studii  universitare 

de licenţă/ 
specializarea 

 

Specialitatea 

 

Forma de 

învățământ 

 

Durata 

studiilor 

 

Total 

Nr. locuri 

Nr. locuri/ 
beneficiar 

Din care 

Romi Maghiari 
Alte 
min. 

FACULTATEA DE POLIŢIE 

Ştiinţe 
militare, 
informaţii 
şi ordine 
publică 

 

 

Ordine şi 
siguranţă publică 

 

jandarmi 

 

IF 

 

3 ani 
 

70 

70 
(62 IGJR, 5 
SPP, 3 SIE) 

 

2 
 

2 
 

2 

 
jandarmi      IFR 

 

3 ani 

 

7 

 

7 IGJR 
(subofițeri, maiștri militari MAI) 

 

 

 

Drept 

 

 

 

Drept 

 

 

jandarmi 

 

 

        IF 

 

 

4 ani 

 

 

10 

 
 

10 IGJR 
 

 

        ID 

 

4 ani 

 

100 
100 taxă 

(personal MAI) 

Notă: 
1. În funcţie de numărul solicitărilor aprobate în conformitate cu prevederile Legii 168/2020, Ordinului m.a.i. 
nr. 35/2014 și ale Ordinului m.a.i nr. 108/2014, ambele cu modificările și completările ulterioare, pot surveni 
modificări ale cifrelor de şcolarizare prezentate. 

2. Conform art. 205 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” se acordă 10 locuri bugetate, în cadrul cifrei de şcolarizare 

aprobate (2 poliție, 2 poliție de frontieră, 2 jandarmi, 2 drept, 2 pompieri), absolvenţilor cu diplomă de 

bacalaureat proveniţi din sistemul de protecţie socială. În cazul în care locurile nu se ocupă, acestea se 

redistribuie către ceilalţi candidaţi. 
Recrutarea candidaților pentru admiterea în anul 2022 la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan 

Cuza” se realizează în raport de domiciliu/reședința înscris/ă în cartea de identitate şi specialitatea 
pentru care optează candidatul, conform ofertei educaționale. 

 
Depunerea cererilor de înscriere  

 

Cererea tip de înscriere (conform Anexei nr. 1)  se completează de către candidat în mod lizibil, se 
semnează și se transmite, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității  

 
admitere@jandarmeriaalba.ro 

 
până la data de 8 iulie 2022, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, precum și, după caz, 

consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, 
prevăzut în anexa nr. 8.  

La primirea cererii-tip de înscriere, persoana cu sarcini de recrutare atribuie candidaților, potrivit 
instrucțiunilor, codul unic de identificare, folosit pe întreaga procedură de concurs, și completează centrul 
zonal la care aceștia sunt arondați. 

mailto:admitere@jandarmeriaalba.ro
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         In cazul primirii şi a consimţământului, se procedează la solicitarea extrasului de pe cazierul 
judiciar. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus 
de către candidat. 

 
 

Depunerea dosarelor de recrutare 

 

 Candidații depun dosarul de recrutare la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba - 
Serviciul Resurse Umane, situat în Mun. Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 18, până la data de 

22.07.2022, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, în intevalul orar 09:00-15:00. 

 
Condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare a candidaţilor 

 

Condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare a candidaţilor sunt cele prevăzute de Legea nr. 
80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de actele 
normative interne privind activitatea de management resurse umane în unitățile MAI. 

Pentru a participa la concursul de admitere în anul 2022 la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan 
Cuza”, candidații trebuie să îndeplinească, conform Ordinului MAI nr. 177/2016 privind activitatea de 

management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi 
completările ulterioare, următoarele condiții legale şi criterii specifice:  

a) să aibă cetățenia română şi domiciliul în România; 
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit; 
c) să aibă capacitate deplină de exercițiu; 
d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi 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 şi cerințelor de conduită admise şi 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 politie politică, astfel cum sunt definite prin lege; 
l)  să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniți în anul participării la concurs; 
m)  să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau  implantate 

pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară; 
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 învăţământ. 
Verificările privind starea medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de către structurile de 

specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, 
potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare 
dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se 
susține înaintea examinării medicale. 

 Dovada îndeplinirii condiției prevăzute la lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverință care 
îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susținut şi promovat examenul de 
bacalaureat. 

              Maiştrii militari/subofiţerii în activitate care se înscriu la concursul de admitere pe 
locurile aprobate la programul de studii universitare de licenţă "Ordine şi siguranţă publică" din 
Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, potrivit 
locurilor aprobate pentru MAI şi repartizate unităţilor militare beneficiare, trebuie să îndeplinească 
baremele şi criteriile de aptitudine medicală, fizică şi psihologică prevăzute la Error! Hyperlink 
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reference not valid., din Anexa nr. 2 la Ordinului MAI nr. 177/2016 privind activitatea de 

management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările 
şi completările ulterioare precum şi următoarele criterii specifice de recrutare: 
a) la data înscrierii au o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor MAI, în calitate de maistru 
militar, subofiţer sau agent de poliţie; 
b) au obţinut calificativul de cel puţin "foarte bun", la ultima apreciere de serviciu anuală; 
c) nu sunt puşi la dispoziţie ori nu sunt suspendaţi din funcţie în condiţiile Error! Hyperlink 

reference not valid. şi Error! Hyperlink reference not valid. şi b) din anexa nr. 7 la Ordinului MAI 

nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului 
Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare; 
d) nu sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare; 
e) au vârsta de până la 40 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere.  

Dacă până la momentul înmatriculării intervine una dintre situaţiile prevăzute la lit.Error! 

Hyperlink reference not valid. şi Error! Hyperlink reference not valid.,  înmatricularea nu se 
realizează. 

Pentru admiterea la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi 
securitate naţională, altele decât cele din subordinea MAI, pe locurile rezervate MAI, candidaţii 
trebuie să îndeplinească în mod suplimentar, după caz, şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de 
acestea. 

                       
CONSTITUIREA DOSARULUI DE CANDIDAT: 

 

Dosarele de recrutare ale candidaţilor se constituie în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. 
b) din anexa 2 la Ordinul M.A.I. nr. 177 din 16 noiembrie 2016 privind activitatea de management 

resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările 
ulterioare, astfel:  

1. cererea de înscriere (conform Anexei nr. 1 ) şi CV (conform Anexei nr. 2 );  
2. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor şi anume diploma de 

bacalaureat şi foaia matricolă (vor fi prezentate originalul documentelor în vederea certificării pentru 
conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea / se acceptă şi 
copiile legalizate): 

- Pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoțiile anterioare 
anului 2022- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate pentru 
conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi 
copiile legalizate. 

- Pentru candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României cu diplomă de 
bacalaureat (sau echivalentul acesteia), promoțiile anterioare anului 2022: atestatul de recunoaștere 
a studiilor, eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N., în copie, certificat cu originalul de 
către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea, se acceptă şi copie legalizată, diploma de 
bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată, foaia matricolă a studiilor liceale, în 
traducere legalizată. 

3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau, altor 
documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar 
certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează 
recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate; 

4. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului 
de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, certificate pentru 
conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi 
copiile legalizate; 

5. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (conform 
Anexelor nr. 3 și 4 ); 

6. extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar; 
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7. o fotografie color 9x12cm; 
8. două fotografii color 3/4 cm necesare confecționării legitimațiilor de concurs;  
9. adeverință eliberată de către medicul de familie, care cuprinde antecedentele medicale 

personale semnificative și care atestă starea de sănătate este corespunzătoare postului pentru care 
candidează, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției (conform Anexei nr. 5); 

10. declarație de confirmare a cunoaşterii și acceptării condițiilor de recrutare (conform Anexei nr. 
6). 

11. consimțământul informat (anexa nr.7 ) 
Modele cererilor-tip de înscriere la concurs şi al declaraţiei prin care confirmă luarea la cunoştinţă 

despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi măsurile care 
vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice 
sunt prevăzute în anexele  la prezentul anunț. 

Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe 
propria răspundere apartenenţa la etnia/minoritatea respectivă şi depun în acest sens pentru dosarul de 
recrutare o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică/ minoritară, constituită potrivit legii. (Modelul 
declaraţiei este prevăzut în Anexa nr. 9A). 

Candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct absolvenților cu diplomă de 
bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială declară pe propria răspundere proveniența din 
sistemul de protecție socială (Modelul declaraţiei este prevăzut în Anexa nr. 9B), și prezintă hotărârea 
comisiei pentru protecția  copilului sau după caz, a instanței de judecată privind stabilirea măsurii 
plasamentului în condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare – în original și în copie, copia conform cu 
originalul fiind depusă la dosar de candidat. 
 

*Avizul psihologic (se introduce de compartimentul cu sarcini de recrutare); 
 

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ ȘI EXAMINAREA MEDICALĂ   
 

Evaluarea psihologică a candidaților se va realiza în conformitate cu dispoziția directorului 
Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite de I.J.J. Alba.  

Tabelul privind candidaţii programaţi la testare, data şi ora examinării, documentele şi materialele 
necesare, locul de desfăşurare al acesteia precum şi rezultatele testării vor fi afişate pe site-ul 
www.jandarmeriaalba.ro, iar candidații se vor informa personal în vederea prezentării și susținerii 
examinării.  

 Candidaţii înscrişi au OBLIGAŢIA de a urmări site-ul oficial al I.J.J. Alba şi de a se informa 
permanent cu privire la orice modificare adusă cu privire la concursul de admitere.  

Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică, activitatea de recrutare încetează.  
Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 105/2020 privind 

examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care 
formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și la concursurile de încadrare 
în Ministerul Afacerilor Interne.  

Candidații depun la dosarul de recrutare o adeverință medicală, conform modelului din anexa nr. 

5); aceasta se completează de către medicul de familie al candidatului și se depune de către candidat la 
unitatea de recrutare, urmând ca unitatea să procedeze conform Ordinului M.A.I. nr. 105/2020.  

Pentru candidaţii care au fost declaraţi „Inapt medical”, activitatea de recrutare încetează.  
 
                                               Taxa de înscriere la concurs 

 
Taxa de înscriere la concurs se achită de către candidații declarați apt psihologic, în 

perioada 21 - 27 iulie 2022 (data operațiunii bancare), potrivit precizărilor publicate pe site-ul 
oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, la secțiunea Admitere. 

http://www.jandarmeriaalba.ro/
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Candidații scutiți de la plata taxei de înscriere conform regulamentului de admitere depun 
documentele justificative la dosarul de recrutare, iar unitatea de recrutare transmite în format 
scanat, la adresa admitere@academiadepolitie.ro documentele pentru fiecare candidat care 
solicită scutirea de la taxa de înscriere. 

Recrutarea şi selecţia candidaţilor beneficiari ai prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 35/2014, 
Ordinului m.a.i. nr. 108/2014 şi Ordinului m.a.i. nr. 48/2021 

Persoanele îndreptăţite să beneficieze de prevederile Ordinului MAI nr. 35/2014 privind măsurile 
de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi 
familiilor poliţiştilor decedaţi sau, după caz ale Ordinului MAI nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin 
acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul 
militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, ambele cu modificările şi 
completările ulterioare, solicită, în scris, ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituţiile de 
învăţământ ale MAI, în anul I de studii, fără susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor: 

a) Persoanelor îndreptăţite să beneficieze de prevederile Ordinului MAI nr. 35/2014 le sunt 
aplicabile prevederile art. 499 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare la sintagma „copil devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, 
până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani" - sens în care depune la unitatea de 
recrutare o adeverinţă care să ateste faptul că este în continuarea studiilor; 
 b) Copiii personalului participant invalid şi ai personalului decedat ca urmare a participării la 
acţiuni militare, misiuni şi operaţii, precum şi soţul acestuia pot fi numiţi/încadraţi/angajaţi în funcţii 
specifice, în aceleaşi condiţii ca şi copiii personalului militar/poliţistului rănit ori decedat, conform 
Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 108/2014, cu modificările ulterioare, ori 
Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin 
acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor 
poliţiştilor decedaţi, cu modificările ulterioare; 
 c) După analiza realizată la nivelul D.G.M.R.U. privind propunerea de înmatriculare, aceasta se 
prezintă spre aprobare ministrului afacerilor interne. Aprobarea solicitării se transmite Comisiei centrale 
de admitere pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I., în vederea informării 
solicitantului, unităţii de recrutare şi instituţiei de învăţământ pentru care optează acesta în sensul 
rezervării locului la admitere, în situaţia promovării etapelor de recrutare şi selecţie prevăzute; 
 d) În situaţia în care solicitarea a fost aprobată până la data susţinerii probelor eliminatorii, 
constituirea dosarului de recrutare, examinarea medicală şi evaluarea psihologică a candidatului se 
realizează potrivit procedurilor de recrutare şi selecţie, similar celorlalţi candidaţi; 
 e) Dosarul de recrutare pentru candidatul care a fost declarat apt din punct de vedere medical şi 
psihologic este transmis de unitatea de recrutare instituţiei de învăţământ pentru care optează; 
  f) In situaţia în care cererea a fost aprobată de ministrul afacerilor interne după perioada 
planificată pentru susţinerea probelor de selecţie potrivit graficului/calendarului de admitere al instituţiei 
de învăţământ pentru care a optat, respectiv contravizita medicală şi evaluarea performanţei fizice, 
D.G.M.R.U. informează solicitantul şi unitatea de recrutare cu privire la rezervarea locului pentru 
sesiunea următoare de admitere, în situaţia îndeplinirii, în continuare, a condiţiilor şi criteriilor de 
recrutare; 

  g) In funcţie de cererile de înmatriculare aprobate şi promovarea probelor eliminatorii, pot 
surveni modificări ale locurilor scoase la concursul de admitere. 

 

Organizarea şi desfășurarea activităților de selecţie a candidaţilor în vederea participării la 
concursul de admitere 

 În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii susţin următoarele probe, potrivit 
prevederilor legale în vigoare: 

a) evaluarea psihologică; 

mailto:admitere@academiadepolitie.ro
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b) examinarea medicală; 
Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de specialiști din cadrul unităţilor de recrutare, 

în conformitate cu dispoziția directorului Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării 
întocmite de către structurile cu atribuții de recrutare.  
 

Susţinerea probelor de admitere 

 Proba eliminatorie de evaluare a performanţei fizice se susţine în perioada 22 - 28 august 2022, 
iar proba de evaluare a cunoştinţelor se susţine în perioada 30 - 31 august 2022. 

 Repartizarea şi planificarea pentru susţinerea probelor prevăzute la alin. (1) se realizează de către 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti şi sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor, în timp 
util, prin postarea acestora pe site-ul oficial al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti, 
precum şi al celorlalte centre zonale de selecţie. 

 In vederea susţinerii probelor de admitere, candidaţii vor avea asupra lor cartea de 
identitate/paşaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanţei fizice şi echipamentul sportiv 
necesar. 

 Rezultatele obţinute de candidaţi se centralizează la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" 
Bucureşti şi se afişează pe site-ul instituţiei de învăţământ, în ordinea mediilor de admitere obţinute. 

 Media de admitere obţinută de către fiecare candidat este media aritmetică a notelor obţinute la 
proba de evaluare a performanţei fizice şi la proba scrisă, cu două zecimale, fără rotunjire. 

 Nota obţinută la proba de evaluare a performanţei fizice se stabileşte în condiţiile prevăzute la 
pct. III din Anexa nr. 31 şi ale pct. III din Anexa nr. 32 la Ordinul m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea 
de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 Media probei scrise este media aritmetică a notelor obţinute la fiecare disciplină în parte, cu două 
zecimale, fără rotunjire. 

 Media de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci). 
 Contestaţiile la proba de evaluare a cunoştinţelor se transmit online la adresa 

admitere@academiadepolitie.ro, în perioada 1 - 2 septembrie 2022 şi se soluţionează la sediul 
Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza". 

Examinarea medicală 

          Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 105/2020 pentru 
candidaţii care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere, în perioada 06 august - 29 septembrie 2022. 

c) Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti transmite unităţilor de recrutare candidaţii 
care urmează să susţină examinarea medicală. 

Compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidaţii cu privire la continuarea procedurilor 
de selecţie şi prezentarea la unitatea de recrutare în vederea înmânării adresei prevăzute la art. 4 alin. 
(2) din Anexa nr. 1 la Ordinul m.a.i. nr. 105/2020, precum şi a copiei adeverinţei medicale eliberate 
de medicul de familie existente în dosarul de recrutare. 
 
 
 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza'' Bucureşti afişează, la finalul fiecărei zile, situaţia 
candidaţilor care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri 
scoase la concursul de admitere. 

 
                                            Afișarea rezultatelor finale 
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Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a 
mediilor de admitere. 

Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial 
al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” la data de 30 septembrie 2022. 

 
Situaţii care determină încetarea activităţii de recrutare şi selecţie 

 Activităţile de recrutare şi selecţie încetează pentru candidaţii aflaţi în următoarele situaţii: 
a) nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet; 
b) încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare şi selecţie; 
c) nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de recrutare.  
În cazul în care identificarea situaţiilor menţionate se face după încheierea admiterii, candidatul 

respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află. 
 

Alte aspecte 

 

Candidaţii declaraţi „admis” au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului 
școlar/universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ.     

 Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, 
conduce la neînmatriculare. 

            Pentru a fi înmatriculați în anul I de studii la instituțiile de învățământ superior, candidații 
declarați „admis” conform Legii Educației Naționale nr. 1 din 2011 art.142 alin. (6)- (6^3): 
➢ alin. (6) O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de 
licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat. 
➢ alin. (6^1) Persoana care a beneficiat gratuit de şcolarizare în cadrul unui program de studii 
universitare finanţate de la bugetul de stat are, în condiţiile legii, dreptul de a urma un alt program 
de studii universitare în cadrul aceluiaşi ciclu de studii universitare: 

a) în regim cu taxă, dacă instituţia de învăţământ superior de stat organizează programul şi 
în acest mod; 

b) în regim gratuit, cu finanţare de la bugetul de stat, în condiţiile în care persoana achită 
contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care a beneficiat anterior cu finanţare de la 

bugetul de stat, integral sau parţial, în cazurile în care programul de studii la care a fost 
admis este organizat doar cu finanţare integrală de la buget. 

➢ alin.  (6^2) Încasarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare se 
realizează de către instituţia de învăţământ superior de stat care a asigurat şcolarizarea, aceasta 
având totodată dreptul de a stabili ca plata efectivă a sumei să se realizeze şi în tranşe/rate. Sumele 
încasate se fac venit la bugetul de stat. 

➢ alin.  (6^3) Cu ocazia înmatriculării persoana prevăzută la Error! Hyperlink reference not 

valid. prezintă dovada că a efectuat/efectuează plata prevăzută la Error! Hyperlink reference not 

valid.. 

 
Absolvenții de liceu ai promoției 2022 nu au obligația depunerii declarației din care să rezulte că 

nu au mai beneficiat de subvenție de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de 
licență. 

 Prezentul anunț următoarele anexe: 

 Anexa 1 - Cerere-tip de înscriere; 
 Anexa 2 - Curriculum vitae – model Europass 
 Anexa 3 - Îndrumar pentru completarea autobiografiei; 
 Anexa 4 - Tabelul nominal cu rudele şi soțul/soţia candidatului; 
 Anexa 5 - Adeverința medicală; 
 Anexa 6 - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; 
 Anexa 7 - Consimțământul informa; 
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 Anexa 8- Consimțământ cazier judiciar; 
 Anexa 9A și 9B- Declarație apartenență minorități și Declarație candidați care provin din 

sistemul de protecție socială. 
Cei interesați se pot adresa la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba – Compartimentul 

Management Resurse Umane, municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 18, până la data de 8 

iulie 2022, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 15.00.   
Tel. 0258/812318; 0258/810525 – interior 24535/24536/24571, www.jandarmeriaalba.ro.   
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