
 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE UMANE 

 

DISPOZIŢIA 

directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane 

Nr.  II/12740 din 23.06.2021 

pentru modificarea Dispoziției-cadru a directorului general 

al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/17953/2019 

privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care 

pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne 

 

În temeiul prevederilor art. 14 din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției 

Generale Management Resurse Umane, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 

S/42/2019, 

directorul general al Direcției Generale Management Resurse Umane emite următoarea  

 

DISPOZIŢIE: 

 

Art. unic - Dispoziția-cadru a  directorului general al Direcției Generale Management 

Resurse Umane nr. II/17953/2019 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile 

de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 5, litera a) a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”a) candidații care optează pentru Programul de studii universitare de licență „Drept”, 

organizat de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Poliție – forma de 

învățământ cu frecvență, sunt recrutați de structurile de resurse umane cu sarcini de recrutare aflate 

în aparatul central al inspectoratelor generale și în unitățile din subordinea inspectoratelor 

generale, indiferent de beneficiar;”  

 

2. La articolul 5 litera g) a alineatului (2) se abrogă. 

 

3. La articolul 5, litera i) a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”i) pentru admiterea la Facultatea de Poliție, Programul de studii universitare de licență 

„Drept” – forma de învățământ la distanță, sunt prevăzute locuri la concurs numai în regim cu taxă, 

dosarul se constituie în mod individual, iar înscrierea la concurs se realizează personal la Academia 

de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în perioada prevăzută în regulamentul anual privind organizarea 

și desfășurarea concursului de admitere.” 

 

4. La articolul 9, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(7) Pentru candidații care optează pentru mai multe instituții de învățământ, în dosarele 

distincte, rezultatul evaluării psihologice și adeverința medicală privind concluziile examinării 

medicale se depun în copii certificate pentru conformitate cu originalul, de către personalul care a 

realizat recrutarea.”  

 

5. La articolul 11 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(1) Evaluarea psihologică a candidaților se realizează de specialiști din cadrul MAI, în 

conformitate cu Dispoziția directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării 

întocmite împreună cu structurile cu atribuții de recrutare.” 

 

6. La articolul 12, alineatele (1) – (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  

”(1) Examinarea medicală a candidaţilor se realizează potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. 

nr. 105/ 2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile 

de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la 



 

 

concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările 

ulterioare şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în 

vigoare. Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale-tip.” 

(2) Fişa medicală se deschide de către medicul de unitate pe bază de adresă întocmită de 

unitatea de recrutare, în care se precizează scopul pentru care cel în cauză a fost selecţionat.” 

 (3) După examinarea generală, în situația observării directe a existenţei la candidaţi a unor 

tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, 

neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, cu excepția candidaţilor la specialitatea pompieri, 

fişa medicală se transmite, cu adresă, unității de recrutare, care face menţiunea „nepromovat” pe 

aceasta, informează candidații și o clasează la secretariatul unității. Candidatului la instituțiile de 

învățământ din afara MAI nu i se mai întocmeşte dosar de recrutare.” 

 

7.  La articolul 12, alineatul (5) se abrogă. 

 

8. Articolul 16 se abrogă. 

 

9. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

”(1) Evaluarea performanței fizice a candidaților se realizează, după caz, potrivit 

prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 sau ale Ordinului m.a.i. nr. 177/2016, ambele cu 

modificările și completările ulterioare”. 

 

10. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

”Art. 18 - La proba eliminatorie de concurs evaluarea performanței fizice, nu se admit 

contestații, rezultatele consemnate fiind definitive.” 

 

11. La articolul 21, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(9) Candidaţii pentru locurile la forma de învățământ cu frecvenţă redusă susţin proba de 

evaluare a performanței fizice și proba de verificare a cunoştinţelor în aceleaşi condiţii stabilite 

pentru candidaţii înscrişi la forma cu frecvenţă a Programului de studii universitare de licenţă 

„Ordine şi siguranţă publică”, Facultatea de Poliție.”  

 

12. La articolul 22, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(6) În situația în care cererea a fost aprobată de ministrul afacerilor interne după perioada 

planificată pentru susținerea probelor de selecție potrivit graficului/calendarului de admitere al 

instituției de învățământ pentru care a optat, respectiv evaluarea performanței fizice, DGMRU 

informează solicitantul și unitatea de recrutare cu privire la rezervarea locului pentru sesiunea 

următoare de admitere, în situația îndeplinirii, în continuare, a condițiilor și criteriilor de 

recrutare.”  

 

13. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta dispoziție. 

 

 

ÎMPUTERNICIT DIRECTOR GENERAL 

Chestor de poliție 

 

MINOIU VALENTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Anexa la Dispoziția directorului general al DGMRU nr.  II/12740 din 23.06.2021 

(Anexa nr. 2 la Dispoziției-cadru a  directorului general al DGMRU nr. II/17953/2019) 

 

ROMÂNIA           

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

Inspectoratul_______________________________________ 

Nr._____________din ___________________ 

(înregistrat la unitatea de recrutare)                      

 

Codul unic de identificare1  

 

  -    -    -         

JUD.  SPECIALITATE  LOCURI  NUMĂR CERERE 

 

Centrul zonal de selecție2 __________________________________________________________________  

 

APROB 

        ŞEFUL UNITĂŢII DE RECRUTARE  

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

la concursul de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

 

 

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 ____________ la3: 

FACULTATEA DE POLIŢIE 

Specializarea/ Programul de studii   

Specialitatea poliție  

 - 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                 

- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- locuri pentru SPS4                               

- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- IFR5                                                        

Specialitatea poliție de frontieră 

                      - 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                 

- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- locuri pentru SPS                                 

- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- IFR                                                       

                                                           
1 Se completează de către persoana cu sarcini de recrutare 
2 Se completează de către persoana cu sarcini de recrutare 
3 Candidaţii optează pentru o singură facultate şi specializare/specialitate, fără a exista posibilitatea admiterii prin alunecare de 

la o facultate la alta sau de la o specializare/specialitate la alta 
4 Candidați proveniți din sistemul de protecție socială 
5 Învățământ cu frecvență redusă 



 

 

 

 

Specialitatea jandarmi 

                - 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                 

- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- locuri pentru SPS                                 

- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- IFR                                                       

 

Specializarea/ Programul de studii  
  - DREPT                                                                                                                  

- DREPT- locuri pentru SPS                                                                                  

 

Limba  străină pentru care optez la examenul de admitere:  

                                 

 

 

FACULTATEA DE POMPIERI 

Specializarea/ Programul de studii 

Specialitatea pompieri 

- INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII – POMPIERI                                     

- INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII - POMPIERI - locuri pentru romi     

- INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII - POMPIERI - locuri pentru SPS      

 

             Menționez că sunt:     scutit de la plata  

 

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. 

    Am luat cunoștința de faptul că la adresa de e-mail indicată voi primi, scanată, cerea-tip de înscriere, 

completată cu informațiile referitoare la codul unic atribuit și centrul zonal la care sunt arondat. 

 

 

 

Data______________                                                                         Semnătura, 


