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A N U N Ţ 
       
 
 

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, prin Garda de Coastă, recrutează 
candidaţi pentru participarea la sesiunea de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” 
București, sesiunea de admitere 2020, astfel: 

 
NUMĂRUL DE LOCURI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 LA ACADEMIA DE 

POLIŢIE “ALEXANDRU IOAN CUZA” 
 

Domeniul de 
licenţă 

Programul de studii 
universitare de licenţă/ 

specializarea 

Durata 
studii-

lor 

Nr. locuri 

Total 
Nr. locuri/ beneficiar  

Dintre care  

Romi 
Maghia-

ri 
Alte 
min.   

FACULTATEA DE POLIŢIE  

Ştiinţe 
militare, 
informaţii şi 
ordine publică 

Ordine şi siguranţă publică - 
frecvență 

3 ani 
50 IGPR, 40 ANP, 8 

SIE 
7 5 3 98 

Ordine şi siguranţă publică - 
frecvență redusă (agenți, 
subofițeri, maiștri militari MAI) 

3 ani 34 IGPR, 3 IGPF, 3 IGJR 40 

FACULTATEA DE POLIŢIE DE FRONTIERĂ  

Ştiinţe 
militare, 
informaţii şi 
ordine publică 

Ordine şi siguranţă publică - 
frecvență 

3 ani 23 IGPF, 2 SIE 1 1 1 25 

FACULTATEA DE JANDARMI  

Ştiinţe 
militare, 
informaţii şi 
ordine publică 

Ordine şi siguranţă publică - 
frecvență 

3 ani 20 IGJR, 5 SIE 1 1 1 25 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE 

 Drept  Drept - frecvență 4 ani 

130 IGPR, 15 IGPF, 15 DGA, 5 IGI,  
4 DRPCIV, 4 DEPABD, 2 DGP, 4 DGJ,  

2 DGAESRI, 1 DGL, 1 DGMRU, 1 DGF,  
20 DGPI, 15 IGJR, 13 IGSU, 3 IGAv,  

10 MApN, 5 SIE 

250 

 Drept  Drept – distanță (personal MAI) 4 ani 100 taxă 100 

 FACULTATEA DE POMPIERI  

 Ingineria 
instalaţiilor 

Instalaţii pentru construcţii – 
pompieri – frecvență 

4 ani 
40 IGSU,  

10 burse Palestina 
1 - - 50 

TOTAL GENERAL 488 buget + 100 taxă 10 7 5 588 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 

 
GARDA DE COASTĂ 

SERVICIUL RESURSE UMANE 
PREGĂTIRE CONTINUĂ 
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Notă: 
1. În funcţie de numărul solicitărilor aprobate în conformitate cu prevederile 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, absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din sistemul de protecţie socială (câte două locuri la 
Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră,  Facultatea de Jandarmi, Facultatea de Ştiinţe Juridice și 
Administrative, Facultatea de Pompieri). În cazul în care locurile nu se ocupă, acestea se redistribuie către 
ceilalţi candidaţi. 

 
Recrutarea candidaţilor se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane din 

unităţile cu sarcini de recrutare din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră 
potrivit organizării administrativ teritoriale și specialității pentru care optează candidații și în raport 
de oferta educaţională a Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” şi de domiciliul/ reşedinţa 
înscris/ă în cartea de identitate.  

Candidaţii care optează pentru locurile Poliţiei de Frontieră şi nu au domiciliul într-un judeţ 
limitrof frontierei de stat sunt recrutaţi de către structurile teritoriale de resurse umane din unitățile 
din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române, unde aceştia locuiesc, potrivit 
domiciliului înscris în cartea de identitate. 

 
La Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Științe Juridice și 

Administrative, pentru Programul de studii universitare de licență  ”Drept”, forma de învățământ „cu 
frecvență”, candidații sunt recrutați doar de structurile teritoriale de resurse umane din unităţile cu 
sarcini de recrutare din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, indiferent de 
beneficiar. 

 
Condiţiile legale şi specifice de recrutare a candidaţilor, conform Ordinului Ministrului 

Afacerilor Interne nr. 140/2016, privind activitatea de management resurse umane în unităţile de 
poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, sunt următoarele: 
 să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; 
 să cunoască limba română, scris şi vorbit; 
 să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
 să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea/inaptitudinea se constată 

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

 să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă 
la concursul de admitere; 

 să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă de 
bacalaureat şi foaia matricolă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din 
care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat – sesiunea 2019; 

 să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi 
practicate în societate; 

 să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; 
 să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; 
 să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de 

muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 
 să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; 
 să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate 

pe-în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, cu excepția candidaților la 
specialitatea pompieri. Verificarea îndeplinirii criteriilor menţionate se realizează cu ocazia 
examinării medicale; 
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 să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00 (nouă), cu 
excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale 
Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; 

 să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ ; 
 să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic (în 

cazul candidaţilor declaraţi „Admis” la concursurile de admitere). 
 
Agenţii de poliţie care se înscriu la concursul de admitere pe locurile aprobate la programul de 

studii universitare de licenţă "Ordine şi siguranţă publică" din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru 
Ioan Cuza", forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, potrivit locurilor aprobate pentru M.A.I. şi 
repartizate unităţilor de poliţie beneficiare, trebuie să îndeplinească și următoarele criterii specifice de 
recrutare: 

1. la data înscrierii au o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor MAI, în calitate de agent 
de poliţie, subofiţer sau maistru militar; 

2. au obţinut calificativul de cel puţin "bine", la ultima evaluare anuală; 
3. 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) şi b) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completărileulterioare; 
4. nu sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare. 

 
Situaţii care determină încetarea activităţii de recrutare şi selecţie: 

 nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet; 
 încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecție; 
 nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de admitere;  
 dacă la absolvirea instituției de învățământ, candidatul ar dobândi un grad profesional mai mic 

decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă. 
 
În cazul în care descoperirea situaţiilor prezentate mai sus se face după încheierea admiterii, 

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

Cererile de înscriere, precum şi dosarele de recrutare se depun personal de către candidaţi la 
sediul Gărzii de Coastă, din municipiul Constanţa, Aleea Zmeurei, nr. 3, judeţul Constanţa, în 
perioada 17.07 – 04.08.2020, zilnic, în intervalul orar  08.00 – 18.00, astfel : 

 
 data limită de depunere a cererilor de înscriere este 27.07.2020 
 data limită de depunere a dosarelor de recrutare este 04.08.2020 

 
Dosarul de recrutare al candidatului, în conformitate cu prevederile art. 59 alin. 1, din Anexa 

nr. 3 din O.M.A.I. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale 
Ministerului Afacerilor Interne, trebuie să conţină  următoarele documentele: 

1. dosar plic; 
2. cerere tip de înscriere (conform modelului ce se va ridica de la sediul Gărzii de Coastă); 
3. curriculum vitae – Europass (CV); 
4. documentele de studii, respectiv diploma de bacalaureat şi foaia matricolă, în copii certificate 

pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează 
recrutarea; se acceptă şi copii legalizate; absolvenţii de liceu ai anului în curs vor prezenta 
actele de studii menţionate/ adeverinţa de bacalaureat, fie la dosarul de recrutare, fie la instituţia 
de învăţământ, cu ocazia înscrierii. 

 
Candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat (sau 

echivalentă acesteia), au obligaţia de a prezenta pentru constituirea dosarului de candidat, suplimentar, 
următoarele acte:  

 atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul MEN;  
 diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie, tradusă şi legalizată;  
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 foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată. 
 

5. 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; 

6. 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; 

7. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului; 
8. extrasul din cazierul judiciar al candidatului, care se solicită de către compartimentul cu sarcini 

de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de 
un cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat; 

9. 3 (trei) fotografii color, 3x4 cm; 
10. fotografie color, 9x12 cm; 
11. adeverință medicală – tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, în original, 

concluzionată de medicul de unitate; 
12. consimțământ informat privind examinarea medicală; 
13. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor legale, criteriilor specifice, 

precum şi a celorlalte condiţii de organizare a concursului (conform modelului ce se va ridica 
de la sediul Gărzii de Coastă); 

14. avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane, în cazul în care rezultatul 
examenului psihologic s-a comunicat pe bază de tabel nominal; 

15. candidaţii etnici minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct etniei rome sau 
minorităţilor naţionale depun la dosarul de recrutare: 

 adeverinţă, în original, din partea unei organizaţii etnice, constituită potrivit legii, care 
să ateste apartenenţa la etnie, respectiv minoritate; 

 declarație pe proprie răspundere privind apartenența la etnie/minoritate. 
 

16. candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct absolvenților cu diplomă de 
bacalaureat proveniţi din sistemul de protecţie socială declară pe propria răspundere 
proveniența din sistemul de protecţie socială 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 protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare – în original și în copie, copia conformă cu originalul 
fiind depusă la dosarul de candidat. 
 
Pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii în instituţiile de învăţământ superior ale Ministerului 

Afacerilor Interne, candidaţii declaraţi „ADMIS” care au mai beneficiat de un program de studii 
universitare finanţat de la bugetul statului, 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 
beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă.  

Absolvenţii de liceu ai promoţiei 2020 nu au obligaţia depunerii declaraţiei din care să rezulte 
că nu au beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare cu 
licenţă. 
 Pe durata concursurilor de admitere nu se asigură cazarea, masa şi transportul candidaţilor. 

Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul, documentele de studii şi 
echipamentul sportiv necesar desfăşurării probelor de verificare a aptitudinilor fizice, potrivit 
baremelor şi criteriilor prevăzute în Anexa nr. 3 ' la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016.  

 
Probele de concurs se susțin la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, conform 

planificării publicate pe site-ul oficial al instituției menționate, după cum urmează: 
 evaluarea performanței fizice în perioada 24 – 29.08.2020; 
 evaluarea cunoștințelor în perioada 01 – 02.09.2020.  
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 examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 105/2020 pentru 
candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea 
descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă, în perioada 08 – 24.09.2020; 
 
Rezultatele obținute de candidați se centralizează la Academia de Poliție „Alexandru Ioan 

Cuza” și se afișează pe site-ul instituției de învățământ, în ordinea mediilor obținute la proba de 
evaluare a cunoștințelor. 

Contestațiile la proba de evaluare a cunoștințelor se transmit online la adresa 
admitere@academiadepolitie.ro, în data de 05 septembrie 2020 și se soluționează la sediul 
Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 06 - 07 septembrie 2020. 

 
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. 3^1 la O.M.A.I. nr. 140/2016 cu modificările și completările ulterioare.  
 

Recrutarea şi selecţia candidaţilor care solicită să beneficieze de prevederile Ordinului 
35/2014, privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi 
familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi, precum şi a Ordinului 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. 
 

Pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Poliţie de Frontieră, durata 
de şcolarizare este de 3 ani, iar absolvenţilor li se va acorda gradul profesional de subinspector de 
poliţie şi li se va asigura un loc de muncă în cadrul M.A.I. – Poliţia de Frontieră Română, repartizarea 
făcându-se în ordinea strict descrescătoare a mediilor de absolvire şi în raport de nevoile Poliţiei de 
Frontieră Române. 

Candidaţii admişi sunt obligaţi să încheie un angajament privind acceptul de a-şi desfăşura 
activitatea în cadrul structurilor Poliţiei de Frontieră, pentru o perioadă de 10 ani, de la data încadrării. 

În situaţia îndepărtării din instituţia de învăţământ, pentru lipsa de interes la învăţătură sau 
pentru abateri disciplinare, ori la solicitarea elevului de încetare a şcolarizării, precum şi în 
eventualitatea în care nu îşi vor respecta obligaţia de a îndeplini serviciul în condiţiile de mai sus, 
persoanele declarate „ADMIS” sunt obligate să restituie cheltuielile de întreţinere efectuate de M.A.I., 
pe timpul şcolarizării. 

Depunerea cererilor de înscriere, informaţii privind documentele necesare pentru întocmirea 
dosarelor şi alte detalii se pot obţine la Compartimentul Pregătire Continuă din cadrul Serviciului 
Resurse Umane al Gărzii de Coastă, Aleea Zmeurei nr.3, Constanţa, telefon 0241/641188, int. 26063 şi 
26081, sau la Compartimentul Pregătire Continuă al Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră 
Tulcea, Str. Isaccei, nr. 103, Tulcea, telefon 0240/534180 sau 0240/534191, int. 26191, 26190. 

Pentru alte informaţii se pot consulta şi site-urile instituţiilor menţionate.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


