
      

 
Frontiere sigure  

în folosul 
comunității 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ 

 

 

 

       

 
 
 

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, 

cu sediul în municipiul București, Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6 

(Tel. 021/316.25.98) 

recrutează candidaţi pentru sesiunea de admitere 2022  la 

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” 

 

 

 

INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

 

Număr de locuri 

Academia de Poliție „Alexandru Ioan 

Cuza” 

Facultatea de Poliție 

Domeniul de licență: Științe militare, 

informații 

şi ordine publică 
Specialitatea: Poliție de frontieră 

 

70 

 

 

Nr. locuri / 

beneficiar 
din care 

50 IGPF,  

10 IGI, 5 DGP,  

5 DGPI 

Romi Maghiari 
Alte 

minorități 

2 2 2 

Academia de Poliție „Alexandru Ioan 

Cuza” 

Facultatea de Poliție 

Domeniul de licență: Drept 

105 

30 IGPR, 15 IGPF, 7 IGI, 1 DGCTI, 15 DGA, 1 

DGAESRI, 1 DGL, 

2 DEPABD, 2 DRPCIV, 1 ORPDP, 1 DSU, 10 IGJR, 8 

IGSU, 5 SPP, 6 SIE 

100 

ID 

100 taxă 

(personal M.A.I.) 

10 10 MApN 

 

Academia de Poliție „Alexandru Ioan 

Cuza” 

Facultatea de Poliție 

Domeniul de licență: Științe militare, 

informații 

şi ordine publică  - frecvență redusă 

 

50 

IFR 

36 IGPR, 7 IGPF, 7 IGJR 

(agenți, subofițeri, maiștri militari MAI) 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONDIȚII PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS 

 

A. Condiţii legale şi criterii specifice privind recrutarea candidaţilor – învățământ 

superior– forma de învățământ CU FRECVENŢĂ 

 

Pentru a participa la concursul de admitere la Academia de Poliție, forma de învățământ 

cu frecvență, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii 

legale de recrutare: 

 să aibă cetățenia română şi domiciliul în România; 

 să cunoască limba română, scris şi vorbit; 

 să aibă capacitate deplină de exercițiu; 

 sa fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. 

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. 

Evaluarea psihologică se susține înaintea evaluării medicale. 

 să fie absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat. 

Dovada îndeplinirii acestei condiții se face cu diplomă de bacalaureat și foaie 

matricolă sau cu adeverință care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care 

să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat – sesiunea 

2022. 

 să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în 

care participă la concursul de admitere; 

 să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de 

poliţist; 

 să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

 să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; 

 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; 

 să nu fi desfășurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege. 

 

Precum și următoarele criteriile specifice: 

 Să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau 

implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; 

Verificarea îndeplinirii criteriilor menționate se realizează cu ocazia examinării 

medicale. 

 Să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, 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. 



Candidații care au fost declarați „Admis” la concursul de admitere în instituțiile de 

învățământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații 

cu caracter politic. 

 

Candidaţii care optează pentru o instituţie de învăţământ superior şi au mai urmat o formă de 

pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat trebuie să respecte 

prevederile art. 142 alin. (6), (6
1
), (6

2
) şi (6

3
) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare. Pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii la 

instituţiile de învăţământ superior, 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 licență. 

 

 

B. Criterii specifice şi alte aspecte privind recrutarea personalului M.A.I pentru 

învățământul superior – forma de învățământ cu FRECVENŢĂ REDUSĂ 

 

Candidaţii pentru admiterea pe locurile aprobate la programul de studii universitare de 

licenţă ”Ordine şi siguranţă publică” al Facultăţii de Poliţie din Academia de Poliţie 

”Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, trebuie să 

îndeplinească în mod cumulativ și următoarele criterii specifice de recrutare: 

a) la data înscrierii au o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor MAI, în calitate 

de agent de poliţie; 

b) au obținut calificativul de cel puțin "bine", la ultima evaluare anuală; 

c) nu sunt puși la dispoziţie ori nu sunt suspendați 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 

completările ulterioare; 

d) nu sunt sub efectul unei sancțiuni disciplinare; 

e) să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. 

 

Dacă până la momentul înmatriculării intervine una dintre situaţiile prevăzute la lit. c) 

şi d), înmatricularea nu se realizează. 

 

Candidaţii pentru locurile la forma de învățământ cu frecvenţă redusă susţin proba 

eliminatorie de evaluare a performanței fizice, proba de evaluare a cunoştinţelor și 

examinarea medicală în aceleaşi condiţii stabilite pentru candidaţii înscrişi la forma cu 

frecvență a programului  de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”, 

Facultatea de Poliție. 

 

Eliberarea adeverințelor privind îndeplinirea criteriilor specifice de recrutare suplimentare, 

se realizează la cererea candidaților pe baza unui raport personal al polițiștilor depus la 

structura de resurse umane a unității de proveniență.  

Adeverința eliberată se depune de către candidat, în timp util, la unitatea de recrutare 

pentru completarea dosarului. 

 

 

 

 

 

 



ACTELE ŞI DOCUMENTELE NECESARE  

PENTRU CONSTITUIREA DOSARULUI DE RECRUTARE 

 

Dosarul de recrutare a candidaţilor pentru concursul de admitere la Academia de Poliție,  

forma de învăţământ CU FRECVENȚĂ, se constituie din următoarele acte şi documente: 

1. Dosar plic; 

2. Cerere-tip de înscriere la concursul de admitere, înregistrată la secretariatul unității cu 

atribuții de recrutare (Anexa 1); 

3. Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă, în copii însoțite de originale în vederea 

certificării pentru conformitate cu originalul, sau copii legalizate; 

Candidaţii promoției 2022, depun adeverința eliberată de către instituția de învățământ la 

care au susținut examenul de bacalaureat. 

Pentru candidații care au absolvit studii liceale în afara României, cu diplomă de 

bacalaureat (sau echivalentă acesteia): 

- atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de către direcția de specialitate din 

cadrul Ministerului Educației Naționale, în copie, certificată cu originalul de către 

funcționarul competent (în cazul în care se prezintă copie legalizată, aceasta se 

acceptă); 

- diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată; 

- foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în traducere legalizată. 

4. Copii ale următoarelor documente (însoțite de originale în vederea certificării pentru 

conformitate cu originalul) sau copii legalizate: 

a. actul de identitate; 

b. permisul de conducere (dacă este cazul); 

c. carnetul de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente 

doveditoare care să ateste vechimea în muncă (dacă este cazul); 

d. livretul militar (dacă este cazul); 

e. certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de 

căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă – după caz; 

5. Curriculum vitae – format Europass; 

6. Autobiografia (redactată personal de către candidat cu cerneală / pastă albastră) şi 

tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului (Anexele 2 și 3); 

7. Cazierul judiciar al candidatului în termen de valabilitate. Acesta poate fi înlocuit și de un 

extras de pe cazierul judiciar al candidatului, care se solicită de către compartimentul cu 

sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului (Anexa 4); 

8. Adeverința medicală eliberată de medicul de familie, conform OMAI 105/2020 și 

Consimțământul informat completat și semnat în mod lizibil de către candidat (Anexa 5); 

9. Certificatul de examinare psihologică (programarea se face de către unitatea de recrutare 

și va fi anunțată în timp util);   

10. O fotografie color 9 x 12 cm (având scris pe verso: numele, prenumele tatălui și 

prenumele candidatului, înscrise cu majuscule, precum și codul numeric personal); 

11. Declarația de confirmare a cunoașterii şi acceptării condițiilor de recrutare (Anexa 6) 

12. Alte documente solicitate de către instituțiile de învățământ/inspectoratele beneficiare.  

 

 



Dosarul de recrutare a candidaţilor pentru concursul de admitere la Academia de Poliţie 

”Alexandru Ioan Cuza”, programul de studii universitare de licenţă ”Ordine şi 

siguranţă publică” forma de învăţământ CU FRECVENŢĂ REDUSĂ, indiferent de 

beneficiar, trebuie să conțină următoarele acte şi documente: 

 

1. cererea-tip de înscriere la concursul de admitere– înregistrată la secretariatul unităţii cu 

atribuţii de recrutare; personalul care nu face parte din unitatea care efectuează recrutarea 

trebuie să aibă şi aprobarea comandantului/şefului unităţii la care este încadrat; 

2. declarația de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; 

3. raport privind solicitarea de înscriere – pe locurile I.G.P.F. – APROBAT; 

4. curriculum vitae - Europass (CV); 

5. diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate cu 

originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea/copii legalizate; 

6. copie după cartea de identitate (pentru cei care şi-au schimbat numele – copie după 

hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui); 

7. copie după certificatul de naştere; 

8. copie după certificatul de căsătorie, pentru candidații care şi-au schimbat numele în urma 

căsătoriei; 

9. cazierul judiciar; 

10. o fotografie 9x12 color (în ţinută civilă) având menționate pe verso, cu majuscule, 

următoarele date ale candidatului: numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, codul 

numeric personal; 

11. adeverința medicală eliberată de medicul de familie, conform OMAI 105/2020 și 

Consimțământul informat completat și semnat în mod lizibil de către candidat; 

12. avizul psihologic; 

13. adeverința privind îndeplinirea criteriilor specifice de recrutare, eliberată de structura de 

resurse umane a unității în care sunt încadrați candidaţii sau, după caz, structurile care 

asigură gestiunea resurselor umane pentru respectivele unități. 

 

 Candidații etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora 

depun la dosarul de recrutare, suplimentar, următoarele: 

- declarație pe propria răspundere din care rezultă apartenența la etnia/minoritatea în 

cauză conform modelului din Anexa 7; 

- adeverință emisă de o organizație etnică/minoritară, constituită potrivit legii. 

 Candidații pentru Academia de Poliție care în perioada studiilor liceale au obținut 

distincții (premiile I, II, III, Mențiune) la olimpiadele școlare internaționale 

recunoscute de Ministerul Educației Naționale beneficiază de dreptul de a se înscrie 

fără susținerea probelor scrise de evaluare a cunoștințelor, pe locurile finanțate de la 

bugetul de stat, dacă au fost declarați apt sau după caz, promovat, la probele 

eliminatorii și îndeplinesc celelalte condiții legale și criterii specifice pentru admiterea 

în instituțiile de învățământ ale M.A.I.  

 Candidații pentru Academia de Poliție care în perioada studiilor liceale au obținut 

distincții (premiile I, II, III, Mențiune) la olimpiadele școlare naționale recunoscute de 

Ministerul Educației Naționale la una din disciplinele din cadrul probelor de evaluare 

a cunoștințelor pentru facultățile unde se înscriu, precum și copiii polițiștilor 

/personalului militar rănit sau decedat într-un accident de muncă, beneficiază de 

dreptul de a se înscrie fără susținerea probelor scrise de evaluare a cunoștințelor, pe 

locurile finanțate de la bugetul de stat, dacă au fost declarați apt sau după caz, 



promovat, la probele eliminatorii și îndeplinesc celelalte condiții legale și criterii 

specifice pentru admiterea în instituțiile de învățământ ale M.A.I. 

 

Candidații vor tehnoredacta coperta dosarului de concurs, conform modelului anexat 

prezentului anunț, menționând următoarele: 

- antetul unității de recrutare (Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră); 

- titlul „Dosar de candidat”; 

- numele (prenumele tatălui) și prenumele candidatului/candidatei; 

- CNP; 

- facultatea/domeniul de licență / specialitatea; 

- limba străină la admitere; 

- mențiuni suplimentare sau alte informații necesare, dacă este cazul. 

 

MODUL DE ORGANIZARE A RECRUTĂRII 

 

Recrutarea candidaților pentru admiterea la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” 

(sesiunea 2022) se realizează în raport cu oferta educațională și domiciliul/reședința 

înscris/ă în cartea de identitate, astfel: 

  de către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, pentru municipiul București și 

jud. Ilfov (Bld. Geniului nr.42C, sector 6); 

 de către structurile de resurse umane din cadrul Gărzii de Coastă, Inspectoratelor 

Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Iași, Giurgiu, Timișoara, Oradea și Sighetu 

Marmației şi din cadrul Serviciilor Teritoriale subordonate acestora, cu sarcini de 

recrutare dar şi de către Baza de Reparaţii Nave Brăila; 

  pentru candidații care nu au domiciliul într-un județ limitrof frontierei de stat 

recrutarea se realizează de către structurile de resurse umane din unitățile cu sarcini 

de recrutare aflate în subordinea Inspectoratului General al Poliției Române unde 

aceștia locuiesc, potrivit domiciliului/reședinței înscrise în cartea de identitate. 

             

ATENŢIE! În perioada 24 iunie - 08 iulie 2022 (inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică) 

candidaţii cu domiciliul în mun. Bucureşti și jud. Ilfov, vor descărca, vor completa în mod 

lizibil şi vor trimite exclusiv în format electronic la adresa de e-mail: 

d3.s2.igpf@mai.gov.ro următoarele documente scanate în format PDF.: 

- Cererea-tip de înscriere, datată şi semnată (Anexa nr. 1); 

- Consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de 

recrutare datat şi semnat (Anexa 4); 

- Adeverința medicală eliberată de medicul de familie și Consimțământ informat (Anexa 5); 

- Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (Anexa nr. 6); 

- Copie C.I. 

 

 

Dosarele candidaților se depun de către candidați la unitățile de recrutare până la 

data de 22 iulie 2022 (Candidaţii care au domiciliul / reședința înscris/ă în cartea de 

identitate în municipiul București și jud. Ilfov se vor prezenta la sediul inspectorului 

general în municipiul București, Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6).   

 

  

mailto:d3.s2.igpf@mai.gov.ro


Pentru detalii de natură organizatorică şi alte informații de interes referitoare la recrutare, toți 

candidaţii, cu excepția celor cu domiciliul în București şi jud. Ilfov, se pot adresa 

structurilor teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Române, în funcţie de domiciliul/reședința 

înscris/ă în cartea de identitate, după cum urmează:  Inspectoratul Teritorial ale Poliţiei de 

Frontieră Iași, Inspectoratul Teritorial ale Poliţiei de Frontieră Giurgiu, Inspectoratul 

Teritorial ale Poliţiei de Frontieră Timișoara, Inspectoratul Teritorial ale Poliţiei de 

Frontieră Oradea, Inspectoratul Teritorial ale Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmației, 

Garda de Coastă (inclusiv Serviciilor Teritoriale subordonate, cu sarcini de recrutare) 

și Baza de Reparații Nave Brăila (datele de contact sunt disponibile pe site-urile de internet 

ale unităților menționate). 

 

SITUAȚII CARE DETERMINĂ ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII  

DE RECRUTARE ȘI SELECŢIE: 

 

 nerespectarea termenului limită de depunere a dosarului de recrutare în volum complet, de 

către candidați; 

 încercarea sau fraudarea, prin orice mijloace, a activității de recrutare și selecție de către 

candidați; 

 neîndeplinirea, în mod cumulativ, a condițiilor şi criteriilor de admitere; 

 dacă la absolvirea instituției de învățământ, candidatul ar dobândi un grad profesional mai 

mic decât gradul militar echivalent deținut în rezervă. 

 

În cazul în care descoperirea situaţiilor prevăzute mai sus se face după încheierea 

admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de 

școlarizare în care se află. 
 

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE / DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

 

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează de specialiști din cadrul unităților de 

recrutare, până la data de 13 iulie 2022, în conformitate cu dispoziția directorului Centrului 

de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite de către structurile cu atribuții de 

recrutare, care va fi postată pe site-ul oficial al unității de recrutare. 

 

Locul, data și ora desfășurării examinării psihologice vor fi stabilite după expirarea perioadei 

de înscriere (08 iulie 2022), în funcție de numărul candidaților înscriși și vor fi comunicate în 

timp util, prin afișare, pe site-ul oficial al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră 

Române www.politiadefrontiera.ro secțiunea Despre noi / instituții de învățământ, respectiv 

pe site-urile de internet ale structurilor teritoriale ale Poliției de Frontieră Române.  

 

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.politiadefrontiera.ro/


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. 

 

Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 22 - 28 august 

2022, iar proba de evaluare a cunoștințelor se susține în perioada 30 – 31 august 2022.  

        

Repartizarea și planificarea pentru susținerea probelor sus-menţionate se realizează de către 

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și sunt aduse la cunoștința candidaților, în timp 

util, prin postarea acestora pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, 

precum și al celorlalte centre zonale de selecție. 

 

În vederea susținerii probelor de admitere, candidații vor avea asupra lor cartea de 

identitate/pașaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanței fizice și echipamentul 

sportiv necesar. 

 

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 perioada 1 – 2 septembrie 2022 și se soluționează la 

sediul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”. 

 

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 de admitere, în perioada 6 – 29 septembrie 2022. 

 

Pe durata concursurilor de admitere nu se asigură cazarea, masa şi transportul 

candidaţilor. 

 

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” afișează, la finalul fiecărei zile, situația 

candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului 

de locuri scoase la concursul de admitere. 

 

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. 

 

 

mailto:admitere@academiadepolitie.ro
mailto:admitere@academiadepolitie.ro


Candidaţii declarați „Admis” au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea 

anului 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 neînmatricularea acestuia. 

 

 

IMPORTANT ! 

 

Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii şi atrage după sine 

eliminarea din concurs a respectivului candidat, iar în cazul în care descoperirea 

falsului se face, după încheierea admiterii, candidatul pierde locul obţinut prin fraudă. 

 

Candidații admiși sunt obligați să încheie, în cel mult 15 zile de la data începerii cursurilor, 

un angajament privind acceptul de a-și desfășura activitatea în cadrul structurilor Poliției de 

Frontieră / MAI, pentru o perioadă de 10 ani de la data încadrării.  

 

 

 

 

 

(Î) INSPECTOR GENERAL 

Comisar-șef de poliţie  

 

IVAȘCU VICTOR ȘTEFAN 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATENȚIE! Pentru informații de natură organizatorică se vor consulta site-

urile de internet ale unităților de recrutare 

 

 

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră 

www.polițiadefrontieră.ro – Despre noi/Instituții de învățământ 

 

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu 

www.politiadefrontiera.ro/ro/structura-teritoriala-giurgiu/ - Carieră 
 

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara 

www.politiadefrontiera.ro/ro/ structura-teritoriala-timisoara/  - Carieră 

 

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea 

www.politiadefrontiera.ro/ro/ structura-teritoriala-oradea - Carieră 

 

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației 

www.politiadefrontiera.ro/ro/ structura-teritoriala-sighetu-marmatiei - Carieră 

 

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași 

www.politiadefrontiera.ro/ro/ structura-teritoriala-iasi/ - Carieră 

 

Garda de Coastă 

www.politiadefrontiera.ro/ro/ structura-teritoriala-garda-de-coasta - Carieră 

 

Baza de Reparații Nave Brăila 

www.bazanave.ro – Informații publice/Carieră profesională 

 

Academia de poliție „Alexandru Ioan Cuza” 

www.academiadepoliție.ro 

 

 

Inspectoratele Județene de Poliție 

-site-urile oficiale- 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.polițiadefrontieră.ro/
http://www.politiadefrontiera.ro/ro/structura-teritoriala-giurgiu/
http://www.politiadefrontiera.ro/ro/timisoara/
http://www.politiadefrontiera.ro/ro/oradea
http://www.politiadefrontiera.ro/ro/sighetu-marmatiei
http://www.politiadefrontiera.ro/ro/iasi/
http://www.politiadefrontiera.ro/ro/garda-de-coasta
http://www.bazanave.ro/
http://www.academiadepoliție.ro/


 
 

PROGRAM DEPUNERE  

 DOSARE 

 

pentru candidații cu domiciliul 

/reședința înscris/ă în cartea de 

identitate în  

mun. BUCUREȘTI și jud. ILFOV 

 

la sediul  

Inspectoratului General al Poliției de 

Frontieră 

 

 

 

LUNI – VINERI 

Orele 09:00  – 14:00 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

DOCUMENT CARE CONȚINE DATE CU CARACTER PERSONAL PROTEJATE DE PREVEDERILE REGULAMENTULUI (UE) 679/2016 

 

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

 

ROMÂNIA           

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră 

Nr._____________din ___________________ 

(înregistrat la unitatea de recrutare)                      

 

Codul unic de identificare
1
  

 

  -    -    -         

JUD.  SPECIALITATE  LOCURI  NUMĂR CERERE 

 

Centrul zonal de selecție
2
 __________________________________________________________________  

 

 APROB 

(Î) INSPECTOR GENERAL 

Comisar-șef de poliţie  

 

IVAȘCU VICTOR ȘTEFAN 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

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

 

DOMNULE INSPECTOR GENERAL,  

 

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
3
: 

 

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 SPS
4
                               

- ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ- IFR
5
                                                        

 

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 



 

 

DOCUMENT CARE CONȚINE DATE CU CARACTER PERSONAL PROTEJATE DE PREVEDERILE REGULAMENTULUI (UE) 679/2016 

 

 

 

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:  

    ă                             

 

 

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:      

 

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)-(6
3
) 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,                                                  __________________________ 







                                                                                                                                                              Anexa nr. 3  

Tabel nominal cu rudele candidatului 
 

În tabel vor fi trecuţi, în ordine: candidatul, părinţii, fraţii, surorile, soţia/soţul, copii, părinţii soţiei/soţului, fraţii şi surorile soţiei/soţului. 
 

Nr. 

 crt. 

Numele şi prenumele 

(nume purtat anterior) 

Gradul  

de rudenie 

Data şi locul 

naşterii 

Prenumele 

părinţilor 

Ocupaţia/ 

Profesia/ 

Funcţia 

Locul de muncă 

(adresă/telefon) 

Date privind domiciliu (a se 

completa corect şi complet) 

Consimt  
la prelucrarea 

datelor potrivit 

Regulamentului 
679 / 2016 

0 1 2 3 4 5 6 7 9 

 

1 
 

  

 

___ . ___ . _______ 

(zi)       (luna)      (an) 
____________ 

localitatea 

____________ 
judeţ (sector) 

 tata ___________ 
 

 

 mama _________ 

  

 

localitatea…………………………….. 

str. ……………………….….. nr. ….. 

bl………  sc…….. et……… ap…….. 

judeţ (sector) ……………….……….. 

 

C.N.P.              

2  
 

___ . ___ . _______ 
(zi)       (luna)      (an) 

____________ 

localitatea 
____________ 

judeţ (sector) 

 tata ___________ 

 

 
 mama _________ 

  

 

localitatea…………………………….. 

str. ………………………….. nr. …… 

bl………  sc…….. et……… ap…….. 

judeţ (sector) ……………….……….. 

 

*C.N.P.              

3  
 

___ . ___ . _______ 

(zi)       (luna)      (an) 
____________ 

localitatea 

____________ 
judeţ (sector) 

 tata ___________ 
 

 

 mama _________ 

  

 

localitatea…………………………….. 

str. ………………………….. nr. …… 

bl………  sc…….. et……… ap…….. 

judeţ (sector) ……………….……….. 

 

*C.N.P.              

4  
 

___ . ___ . _______ 
(zi)       (luna)      (an) 

____________ 

localitatea 
____________ 

judeţ (sector) 

 tata ___________ 

 

 
 mama _________ 

  

 

localitatea…………………………….. 

str. ………………………….. nr. …… 

bl………  sc…….. et……… ap…….. 

judeţ (sector) ……………….……….. 

 

*C.N.P.              

 

5 
 

  

 

___ . ___ . _______ 

(zi)       (luna)      (an) 
____________ 

localitatea 

____________ 
judeţ (sector) 

 tata ___________ 
 

 

 mama _________ 

  

 

localitatea…………………………….. 

str. ………………………….. nr. …… 

bl………  sc…….. et……… ap…….. 

judeţ (sector) ……………….……….. 

 

*C.N.P.              

6  
 

___ . ___ . _______ 

(zi)       (luna)      (an) 

____________ 
localitatea 

____________ 

judeţ (sector) 

 tata ___________ 

 
 

 mama _________ 

  

 

localitatea…………………………….. 

str. ………………………….. nr. …… 

bl………  sc…….. et……… ap…….. 

judeţ (sector) ……………….……….. 

 

*C.N.P.              

 

*Se completează numai dacă persoana în cauză şi-a dat în mod expres consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal potrivit Regulamentului 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date și de abrogarea Directivei 95/46/CE. 

*În situaţia în care rudele menţionate în tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-şi da în mod expres consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, pe prezentul formular, candidatul /personalul MAI 

verificat vor anexa prezentului tabel acordul acestora în scris. 

  
DOCUMENT CARE CONȚINE DATE CU CARACTER PERSONAL PROTEJATE DE PREVEDERILE REGULAMENTULUI (UE) 679/2016 

1
3
 

 



 

 

Nr. 

 crt. 

Numele şi prenumele 

(nume purtat anterior) 

Gradul  

de rudenie 

Data şi locul 

naşterii 

Prenumele 

părinţilor 

Ocupaţia/ 

Profesia/ 

Funcţia 

Locul de muncă 

(adresă/telefon) 

Date privind domiciliu (a se 

completa corect şi complet) 

Consimt  

la prelucrarea 

datelor potrivit 
Regulamentului 

679 / 2016 

0 1 2 3 4 5 6 7 9 

 

7 
 

  

 

___ . ___ . _______ 

(zi)       (luna)      (an) 
____________ 

localitatea 

____________ 

judeţ (sector) 

 tata ___________ 
 

 

 mama _________ 

  

 

localitatea…………………………….. 

str. ……………………….….. nr. ….. 

bl………  sc…….. et……… ap…….. 

judeţ (sector) ……………….……….. 

 

C.N.P.              

8  
 

___ . ___ . _______ 

(zi)       (luna)      (an) 

____________ 
localitatea 

____________ 

judeţ (sector) 

 tata ___________ 

 
 

 mama _________ 

  

 

localitatea…………………………….. 

str. ………………………….. nr. …… 

bl………  sc…….. et……… ap…….. 

judeţ (sector) ……………….……….. 

 

*C.N.P.              

9  
 

___ . ___ . _______ 
(zi)       (luna)      (an) 

____________ 

localitatea 
____________ 

judeţ (sector) 

 tata ___________ 

 

 
 mama _________ 

  

 

localitatea…………………………….. 

str. ………………………….. nr. …… 

bl………  sc…….. et……… ap…….. 

judeţ (sector) ……………….……….. 

 

*C.N.P.              

10  
 

___ . ___ . _______ 

(zi)       (luna)      (an) 

____________ 
localitatea 

____________ 

judeţ (sector) 

 tata ___________ 

 
 

 mama _________ 

  

 

localitatea…………………………….. 

str. ………………………….. nr. …… 

bl………  sc…….. et……… ap…….. 

judeţ (sector) ……………….……….. 

 

*C.N.P.              

 

11 
 

  

 

___ . ___ . _______ 
(zi)       (luna)      (an) 

____________ 

localitatea 
____________ 

judeţ (sector) 

 tata ___________ 

 

 
 mama _________ 

  

 

localitatea…………………………….. 

str. ………………………….. nr. …… 

bl………  sc…….. et……… ap…….. 

judeţ (sector) ……………….……….. 

 

*C.N.P.              

12  
 

___ . ___ . _______ 

(zi)       (luna)      (an) 
____________ 

localitatea 

____________ 
judeţ (sector) 

 tata ___________ 
 

 

 mama _________ 

  

 

localitatea…………………………….. 

str. ………………………….. nr. …… 

bl………  sc…….. et……… ap…….. 

judeţ (sector) ……………….……….. 

 

*C.N.P.              

 
*Se completează numai dacă persoana în cauză şi-a dat în mod expres consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal potrivit Regulamentului 679 / 2016 privind  protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date și de abrogarea Directivei 95/46/CE. 

*În situaţia în care rudele menţionate în tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-şi da în mod expres consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, pe prezentul formular, candidatul /personalul MAI verificat 
vor anexa prezentului tabel acordul acestora în scris. 
 

 

  Data _____________                 Semnătura candidatului_____________________ 

 
DOCUMENT CARE CONȚINE DATE CU CARACTER PERSONAL PROTEJATE DE PREVEDERILE REGULAMENTULUI (UE) 679/2016 



                         
 Anexa nr. 4 

 

 

 

 

CONSIMŢĂMÂNT  

PRIVIND SOLICITAREA EXTRASULUI DE PE CAZIERUL JUDICIAR 

 

 

 

Subsemnatul(a) .............................................................................................................., 

CNP ......................................, domiciliat(ă) în str. 

............................................................................ nr. ......., bl. ............., sc. ....., et. ......, ap. ......., 

sectorul ........., localitatea ........................................................., judeţul .................................., 

posesor al C.I. seria ........ nr. ......................, telefon ...................................., e-mail 

......................................................................, candidat la 

........................................................................................................................................., 

îmi exprim consimțământul expres în vederea efectuării verificărilor specifice și a solicitării 

extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare.  

 

 

       

Data .............................                                                    Semnătură .................................. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTĂ: 

Documentul conţine date cu caracter personal ce intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi 

efectuată cu respectarea cadrului legal invocat. 

 

http://intralegis.mai.intranet/oficiale/afis.php?f=227662
http://intralegis.mai.intranet/oficiale/afis.php?f=227662


Anexa 5                                              

 (Anexa nr. 2 la Ordinul m.a.i. nr. 105/2020) 

Cabinet medical 

......................................... 

(numele şi prenumele medicului de familie al candidatului/candidatei) 

Nr. ............................/........................... 

 

ADEVERINŢĂ MEDICALĂ 

 

Se adevereşte că dl/dna …………................................................................................, 

născut(ă) în anul ........, luna …....., ziua ……....., legitimat(ă) cu C.I./B.I. seria ........ nr. 

.................................................., emis(ă) de .................... la data ......................., 

cod numeric personal I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I, este înscris(ă) pe 

lista de capitaţie începând cu data............................................................................ 

  Se află□/nu se află□ în evidență sau sub observație cu: 

1. Antecedente personale patologice: (boli infectocontagioase, inclusiv suspiciune 

infecţie COVID-19, boli acute, severe, accidente, intervenţii chirurgicale, boli cronice. 

Se acordă o atenţie deosebită afecţiunilor endocrino-metabolice - obezitate; afecţiunilor 

tiroidiene, afecţiunilor oftalmologice - miopie, hipermetropie (valoarea dioptriilor), 

discromatopsii; afecţiunilor dermatologice - vitiligo; afecţiunilor ortopedice - scolioze, 

cifoze, picior plat, deformaţii diverse^1)) 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

2. Boli neuropsihice (acute sau cronice) și în mod distinct toxicomaniile 

(inclusiv alcoolismul etc.) 

..........................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

   CLINIC SĂNĂTOS: DA□ / NU□   

 

Prezenta adeverință medicală se eliberează pentru participarea la concursul de admitere 

la o instituție de învățământ M.A.I./concursul de încadrare în M.A.I.  

 

Data ……………………………………………… 

Semnătura şi parafa medicului de familie 

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, îmi asum întreaga responsabilitate 
privind acurateţea şi corectitudinea datelor furnizate de dumneavoastră, sub semnătură, parafă şi 
ştampila cabinetului de medicină de familie. Diagnosticele se vor completa cu  majuscule, fără 
prescurtări, cu excepția abrevierilor medicale unanim recunoscute. 
Atenție! Se vor consemna doar afecțiunile medicale confirmate, documentate medical. 
NOTĂ: Documentul conţine date cu caracter personal ce intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecţia datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea 
cadrului legal invocat. 

 
^1) Aptitudinea medicală pentru admitere/încadrare în MAI este stabilită pe baza baremelor medicale specifice 
aprobate prin anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor 
interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii 
Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. 
M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea 
examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine 
publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de 
învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de 
soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul 
cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul 
administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare. 

 



 

                                                                                   
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

Direcţia medicală 

Unitatea ................................................................................................................ 

 

 

 

Din analiza conținutului prezentei adeverinţe se constată: 

 

 

 

□ POATE PARTICIPA la concursul de admitere la o instituție de învățământ care 

formează personal pentru nevoile M.A.I./concursul de încadrare în M.A.I., conform  

prezentei adeverințe medicale eliberate de medicul de familie. 

 

SAU 

^1) „INAPT“□, conform paragrafului nr. …… din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului 

apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiţiei, 

directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii 

Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de 

Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014^2)  (în baza 

antecedentelor patologice personale, afecțiunilor, bolilor neuropsihice și toxicomaniilor 

consemnate de către medicul de familie), sens în care NU POATE PARTICIPA la 

concursul de admitere la o instituție de învățământ care formează personal pentru 

nevoile M.A.I./concursul de încadrare în M.A.I.; 

 

 

Data ...................... 

 

Semnătura şi parafa medicului de unitate 

 

 

 

 

 

NOTĂ: Documentul conţine date cu caracter personal ce intră sub incidenţa 

Regulamentului (UE) 2016/679; diseminarea/manipularea acestui document va fi 

efectuată cu respectarea cadrului legal invocat. 

 
^1) Se va completa doar în situația în care este menționată în adeverința medicală o afecțiune care determină 
expres inaptitudinea medicală prin raportare la baremele medicale în vigoare.  
^2) pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în 
unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada 
şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi 
de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care 
urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în 
serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi 
completările ulterioare.                         

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 (Anexa nr. 3 la Ordinul m.a.i. nr. 105/2020) 

 

CONSIMŢĂMÂNT INFORMAT 
 
 

 

Subsemnatul(a) ..............................................................................., CNP .................................., domiciliat(ă) 

în str. ...................................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ....., sectorul ........., localitatea 

.............................................., judeţul .........................., telefon .................................., 

    Am fost informat(ă) cu privire la faptul că examinarea medicală a subsemnatului(ei) se face în conformitate cu 

Ordinul ministrului afacerilor interne 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. 

    Am fost informat(ă) cu privire la faptul că aptitudinea mea medicală este stabilită pe baza baremelor medicale 

privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de 

ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de 

învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de 

soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul 

cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei 

penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, 

ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, 

directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. 

M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului 

medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate 

naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de 

ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru 

candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în 

serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

    Cunosc faptul că examinarea medicală se realizează după susţinerea celorlalte probe de concurs şi că în urma 

examinării medicale pot fi declarat inapt medical pentru admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal 

pentru nevoile MAI/încadrare în MAI şi îmi asum consecinţele ce derivă din aceasta. 

    Declar în deplină cunoştinţă de cauză şi pe proprie răspundere că nu am suferit şi nu sufăr de boli neuropsihice, 

boli cronice sau infectocontagioase şi nu am tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau 

implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. 

    Nu am cunoştinţă despre existenţa unor afecţiuni medicale care să împiedice susţinerea probelor sportive de către 

subsemnatul(a). 

 
     Semnătura candidatului ..................................  

Data ............................. 

 

     

 
NOTĂ: 
Documentul conţine date cu caracter personal ce intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată 
cu respectarea cadrului legal invocat. 

 

http://intralegis.mai.intranet/oficiale/afis.php?f=227662
http://intralegis.mai.intranet/oficiale/afis.php?f=227662


 
 

                                            Anexa 6  

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 specifice
1
  

 

DOMNULE INSPECTOR GENERAL, 

 

 Subsemnatul(a) ________________________________________________, fiul (fiica) lui 

______________________ şi al (a) _____________________, născut(ă) la data de _____________ 

în localitatea _________________, judeţul/sectorul ________________ CNP__________________   

posesor (posesoare) al (a) BI/CI 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 interzisă 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 la cunoștință că informațiile furnizate de mine reprezintă date cu 

caracter personal și sunt de acord cu prelucrarea acestora în conformitate cu prevederile 

Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date și de abrogarea Directivei 95/46/CE. 

Menţionez că am fost/nu am fost încadrat în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi 

siguranţă 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 cunoștință că declararea necorespunzătoare a adevărului, dacă produce consecințe 

juridice, constituie infracțiunea de fals în declarații și se pedepsește conform legii. 

 Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am 

completat personal datele din prezenta declaraţie. 

 

Data _____________    Semnătura _________________ 

                                                 
1
 pentru posturile prevăzute a fi încadrate cu poliţişti, personal militar sau personal contractual.  

 

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 



                                     Anexa nr. 7 

 

DECLARAȚIE 

Subsemnatul/ subsemnata,______________________________________________________, 

domiciliat în ________________________________________________, identificat cu CI (serie, 

nr.)________________________CNP_____________________________________________,fiul 

lui _______________________________________ și al ____________________, cunoscând 

prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere, 

veridicitatea documentelor depuse și a celor declarate cu ocazia înscrierii la concurs, respectiv 

apartenența la etnia/minoritatea națională _________________________ (romă, maghiară, altă 

minoritate – precizată), în vederea participării la concursul de admitere organizat de Academia 

de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, pe locurile alocate distinct etniei/minorității naționale 

precizate. 

 

 

Data            Semnătura, 

 

 

Declarația a fost dată în fața domnului/ doamnei (grad, nume, prenume) 

____________________________________________________________ 



                                                                                                                             Anexa nr. 8 

(Model coperta dosar) 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ 

 

 

 

 

 

DOSAR DE CANDIDAT 

 

NUMELE, prenumele tatălui și PRENUMELE 

(CNP) 

 

 

 

ACADEMIA DE POLIȚIE „Alexandru Ioan Cuza” 

Facultatea de Poliție 

Programul de studii universitare de licență: 

Specialitatea:  

Limba străină la admitere:  

 

 

 

 

 

Sesiunea 2022 



Anexa nr. 9 

Anexa nr. 5 la Dispoziția directorului general al DGMRU nr. II/11603 din 03.03.2022                           

 

 

 

 

 

CENTRE ZONALE DE SELECȚIE 
pentru susținerea probei de evaluare a performanței fizice 

 

 

 

 Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" - pentru candidații din Municipiul București și 

județele: Argeș, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Teleorman, Tulcea; 

 

 

 Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina - pentru candidații din județele: 

Brașov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea; 

 

 

 Școala de Agenți de Poliție "Septimiu Mureșan" Cluj-Napoca - pentru candidații din 

județele: Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu; 

 

 

 Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră "Avram Iancu" Oradea - pentru 

candidații din județele: Arad, Bihor, Caraș-Severin, Satu Mare, Timiș; 

 

 

 Școala Militară de Subofițeri Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Drăgășani - pentru 

candidații din județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea; 

 

 

 Școala Militară de Subofițeri Jandarmi "Petru Rareș" Fălticeni - pentru candidații din 

județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui; 

 

 

 Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldești  - pentru 

toți candidații înscriși la această școală.  
 

 

 




