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                             ROMÂNIA 
      MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                

  INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ                
     

    
                                                                                

  INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ                
                                       TIMIŞOARA 

                     

ANUNŢ 
 

Inspectoratul Teritorial al Poli ţiei de Frontier ă Timi șoara recruteaz ă candida ţi 
pentru Academia de Poli ţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Poli ţie, domeniul de 
licen ță „Știin țe militare, informa ții și ordine public ă”, specializarea „Ordine și siguran ţă 
public ă” forma de înv ățământ - frecven ţă redus ă, sesiunea 2019 – 7 locuri  repartizate 
Inspectoratului General al Poli ției de Frontier ă. 

   
 La concursul de admitere se pot înscrie exclusiv candidaţi care deţin statutul de 

funcționari publici cu statut special – agenți de poliţie, care îndeplinesc cumulativ următoarele 
criterii de recrutare:  

 a) la data înscrierii au o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor Ministerului 
Afacerilor Interne, în calitate de agent de poliţie, subofițer sau maistru militar;  

b) au obținut calificativul de cel puţin „bine”, la ultima evaluare anuală; 
c) nu sunt puşi la dispoziţie ori nu sunt suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 27^21, 

alin. (2) sau ale art. 27^25
 
lit. a) și b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
 d) nu sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare; 
e) sunt apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic.  
 

Dacă până la momentul înmatricul ării intervine una dintre situa ţiile prev ăzute la 
lit. c) şi d), înmatricularea nu se realizeaz ă. 

 

Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I printr-o 
examinare medicală și 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.  

Candidații susțin examinarea medicală și evaluarea psihologică la structurile 
teritoriale, iar contravizita medicală, evaluarea performanței fizice și proba de verificare a 
cunoștințelor în aceleași condiții stabilite pentru candidații înscriși la forma de învățământ cu  
frecvență a programului de studii universitare de licență "Ordine și siguranță publică." 

Evaluarea psihologică se susține înaintea evaluării medicale. Programarea la 
evaluarea psihologică se face de către Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara 
și va fi anunțată în timp util, prin postare pe pagina de internet a instituției 
(www.politiadefrontiera.ro – secțiunea Structuri teritoriale – Inspectoratul Teritorial al Poliției de 
Frontieră Timișoara – Carieră), candidații având obligația de a consulta site-ul de 
internet/avizierul unității în permanență. 

 

Pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii, candidaţii declaraţi „ADMIS” în instituţiile de 
învăţământ superior ale MAI, trebuie să depună la secretariatul instituţiei de învăţământ 
superior, odată cu cererea de înmatriculare, dovada achitării contravalorii studiilor superioare 
de lungă durată, studiilor universitare de licenţă sau echivalente acestora, în situaţia în care au 
beneficiat gratuit de şcolarizare în cadrul unui astfel de program de studii universitare finanţate 
de la bugetul de stat, sau, după caz, o declaraţie din care să rezulte că nu au beneficiat de 
subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă sau 
echivalent.  
 
 
 

NESECRET 
Timișoara 
Nr. 3053604  
Din 09.05.2019 
Exemplar unic 
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 MODUL DE ORGANIZARE AL RECRUT ĂRII: 
Recrutarea candidaților pentru admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” 

– Facultatea de Poliție, domeniul de licență „Științe militare, informații și ordine publică”, 
specializarea „Ordine și siguranţă publică” forma de învățământ - frecvenţă redusă, sesiunea 
2019, se realizează în raport de oferta educațională și domiciliul/reședința înscris/ă în cartea 
de identitate, astfel: 

- de luni până vineri, între orele 09.00-14.00, la Serviciul Resurse Umane al 
Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara cu sediul în municipiul Timişoara, 
str. Sever Bocu, nr. 49;  

- de luni până vineri, între orele 09.00-14.00, la Compartimentul Pregătire Continuă al 
Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraș-Severin cu sediul în orașul Oravița, str. 
Răchitovei, nr. 1; 

- de luni până vineri, între orele 09.00-14.00, la Compartimentul Pregătire Continuă al 
Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Mehedinți cu sediul în municipiul Drobeta Turnu 
Severin, str. Serpentina Roșiori, nr. 3 - 5. 

 
DEPUNEREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE ȘI A DOSARELOR DE CANDIDAT:  
Cererile de înscriere  se primesc până la data de 24.05.2019.  
Data limit ă de depunere a dosarelor de recrutare este până la 21.06.2019.  
 

 ACTELE ŞI DOCUMENTELE NECESARE PENTRU CONSTITUIREA DOSARULU I 
DE RECRUTARE  

1. Dosar plic; 
2. Cerere-tip de înscriere la concursul de admitere, înregistrată la Secretariatul unităţii cu 

atribuţii de recrutare;  
3. Curriculum vitae – Europass (CV);  
4. Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate cu originalul 

de către lucrătorul care efectuează recrutarea; se acceptă și copii legalizate;   
5. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare și/sau 

altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă, şi dacă este cazul, ale 
livretului militar; 

6. Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale 
certificatului de căsătorie precum şi  ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; 

7. Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului; 
8. Cazierul judiciar al candidatului/extrasul de pe cazierul judiciar, solicitat de către 

compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului; 
9. Trei fotografii color 3/4 cm şi o fotografie color 9 x 12 cm, în ţinută civilă; 
10.  Fişă medicală-tip de încadrare în M.A.I, în original, concluzionată de medic, cu avizul              

„Apt medical pentru instituţia de învăţământ”; 
11. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; 
12. Avizul psihologic sau nota compartimentului cu sarcini de recrutare, în cazul în care 

rezultatul examenului psihologic s-a comunicat pe bază de tabel nominal (programarea la 
evaluarea psihologică se face de către Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră 
Timișoara și va fi anunțată în timp util, prin postare pe pagina de internet a instituției: 
www.politiadefrontiera.ro-secţiunea Structuri teritoriale - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei 
de Frontieră Timişoara - Carieră); candidaţii având obligaţia de a consulta site-ul/avizierul 
unităţii în permanenţă. 

13. Adeverință privind îndeplinirea criteriilor specifice de recrutare, eliberată de structura de 
resurse umane a unității în care sunt încadrați candidații, sau după caz, structurile care 
asigură gestiunea resurselor umane pentru respectivele unități; 

14. Alte documente solicitate de către instituţiile de învăţământ/structura de resurse 
umane/compartimentul pregătire continuă, după caz.  
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SITUAȚII CARE DETERMINĂ ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII DE RECRUTARE ȘI 
SELECŢIE: 

1. Activit ățile de recrutare și selec ție înceteaz ă pentru candida ții afla ți în 
urm ătoarele situa ții: 

a) nu depun în termenul limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet; 
b) încetează sau fraudează prin orice mijloace activitatea de recrutare și selecție; 
c) nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de admitere. 
 

2. În cazul în care identificarea situa țiile men ționate mai sus se face dup ă 
încheierea admiterii, candidatul pierde locul ob ținut prin concurs indiferent de anul de 
școlarizare în care se afl ă.  

 
 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE / DESFĂŞURAREA CONCURSULUI  
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” organizează și desfășoară concursul de 

admitere în perioada 22 Iulie – 13 August 2019,  activitățile specifice înscrierii, desfășurării 
probelor eliminatorii și a probei de verificare a cunoștințelor fiind stabilite și planificate potrivit 
Regulamentul concursului de admitere, disponibil pe pagina oficială a instituției de învățământ 
(www.academiadepoltie.ro).  

 
 
 

Tematica, bibliografia şi Regulamentul privind organizarea şi desf ăşurarea 
concursului de admitere la Academia de Poli ţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea 2019 
se găsesc pe pagina de internet – www.academiadepolitie. ro. 

 

Relații suplimentare se pot obține, în zilele lucrătoare, între orele 08:00 – 16:00, la 
Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara               
la tel. 0256/306340, interior 26061, 26146. 
 
 

 

          ȘEF INSPECTORAT 
 
 

 
               ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE 
                
 
 
 
 

 
 
 

 


