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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE UMANE 

 

 
DISPOZIȚIA 

DIRECTORULUI GENERAL AL 

DIRECȚIEI GENERALE MANAGEMENT RESURSE UMANE 

Nr. II/12947 din 18.08.2022          

privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere la  

programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție 

„Științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice” în anul universitar 2022-2023,  

la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” 

 

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (4) din Anexa nr. 2 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 

privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor 

Interne, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale Management 

Resurse Umane, aprobat prin Ordinul m.a.i. nr. S/42/2019,  

directorul general al Direcției Generale Management Resurse Umane emite următoarea  

 

DISPOZIȚIE: 

 

Obiectul reglementării 

Art. 1 – (1) Prezenta dispoziție stabilește aspectele procedurale privind organizarea și 

desfășurarea recrutării și selecției candidaților în vederea participării la concursul de admitere la 

programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție „Științe 

penale în asigurarea ordinii și siguranței publice” în anul universitar 2022-2023, la Academia de 

Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.  

(2) Programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de 

poliție „Științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice” are durata de un an, două 

semestre, 60 de credite de studiu transferabile și se organizează la forma de învățământ cu 

frecvență, domeniul de studii universitare „Drept”. 

 

Număr de locuri 

Art. 2 – (1) Pentru anul universitar 2022 – 2023, sunt scoase la concurs un număr de 75 de 

locuri, repartizate conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de 

admitere la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor 

„Științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice” în anul universitar 2022-2023.  

(2) La absolvirea programului de master profesional, absolvenții sunt repartizați în cadrul 

structurilor Poliției Române, potrivit nevoilor beneficiarului. 

 

Condiții de recrutare 
Art. 3 – (1) Condițiile legale și criteriile specifice de recrutare sunt cele pentru candidații 

la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile 

Ministerului Afacerilor Interne pe locurile destinate formării inițiale a polițiștilor, prevăzute de 

Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și Ordinul m.a.i nr. 140/2016 privind activitatea 

de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele 

cu modificările și completările ulterioare. 
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 (2) La concursul de admitere pot participa absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă 

ai învățământului superior de lungă durată și absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă ai 

programelor de studii universitare de licență cu minimum 240 de credite de studiu transferabile. 

 

Unitățile de recrutare 

Art. 4 – Recrutarea candidaților se realizează de către structurile de resurse umane cu 

sarcini de recrutare, denumite în continuare unități de recrutare, aflate în unitățile din subordinea 

Inspectoratului General al Poliției Române, în raport de domiciliul/reședința înscrise în actul de 

identitate.  

 

Depunerea cererilor de înscriere  
Art. 5 – (1) Cererea-tip de înscriere prevăzută în anexa nr. 1 se completează de către 

candidat în mod lizibil, se semnează și se transmite, exclusiv în format electronic, la adresa de        

e-mail a unității de recrutare, în perioada 19 - 31 august 2022, inclusiv în zilele de sâmbătă și 

duminică. Cererea-tip este însoțită, după caz, de consimțământul privind solicitarea extrasului de 

pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, prevăzut în anexa nr. 2. 

(2) La primirea cererii-tip de înscriere, persoana cu sarcini de recrutare atribuie 

candidaților, potrivit instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 3, și menționează pe cerere codul unic 

de identificare, o scanează și o comunică candidaților, la adresa de e-mail indicată, în termen de 

cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării acesteia. Dovada comunicării se anexează la cerere.  

(3) În cazul în care candidatul transmite consimțământul prevăzut la alin. (1), persoana cu 

sarcini de recrutare procedează la solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar. Candidații care nu 

transmit consimțământul prevăzut la alin. (1) depun certificatul de cazier judiciar, în termen de 

valabilitate. 

(4) Unitățile de recrutare au obligația de a posta pe site-ul oficial adresa de e-mail la care 

se transmit cererile-tip de înscriere. 

 

Depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare 

Art. 6 – (1) În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun documentele 

solicitate la sediul  unităților de recrutare, în format fizic, până la data de 11 septembrie 2022, 

inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.   

 (2) Dosarul de recrutare se constituie în conformitate cu prevederile lit. b) a alin. (1) al  

art. 5 din Anexa nr. 2 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse 

umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările 

ulterioare, fără a fi necesară depunerea în prealabil de către candidați a documentului prevăzut la 

lit. h1) a alin. (1) al art. 59 din Anexa nr. 3 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 (3) Dosarul de recrutare conține documentele prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Ordinul 

m.a.i. nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în 

instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, 

precum și la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și 

completările ulterioare, respectiv adeverința medicală eliberată de medicul de familie, precum și 

consimțământul informat.  

(4) Adeverința medicală se completează de medicul de familie, iar consimțământul 

informat se completează și se semnează de candidat în mod lizibil și se depun la unitatea de 

recrutare. 

(5) Adeverința medicală eliberată de medicul de familie se transmite de către unitatea de 

recrutare medicului de unitate. 

(6) După primirea documentului de la medicul de unitate, unitatea de recrutare informează 

candidații declarați ”INAPT” cu privire la încetarea activităților de recrutare. 
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Taxa de înscriere la concurs 

Art. 7 – (1) Taxa de înscriere la concurs se achită de către candidații declarați apt 

psihologic, până la data de 13 septembrie 2022 (data operațiunii bancare), potrivit precizărilor 

publicate pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, la secțiunea Admitere. 

 (2) Solicitările de scutire de taxă însoțite de documentele justificative se transmit de către 

candidat, în format scanat .pdf, la adresa de e-mail admitere@academiadepolitie.ro, până la data 

de 11 septembrie 2022, potrivit precizărilor publicate pe site-ul oficial al Academiei de Poliție 

„Alexandru Ioan Cuza”, la secțiunea Admitere. 

 

Evaluarea psihologică 

Art. 8 – (1) Evaluarea psihologică a candidaților se realizează, până la data de                               

09 septembrie 2022, potrivit planificării întocmite de Centrul de Psihosociologie al Ministerului 

Afacerilor Interne, împreună cu unitățile de recrutare. 

(2) În vederea întocmirii planificării, unitățile de recrutare transmit zilnic Centrului de 

Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne situația candidaților înscriși în ziua anterioară. 

 

Transmiterea tabelelor candidaților la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”  

Art. 9 – (1) Tabelele nominale cuprinzând candidații la programul de studii universitare 

de master profesional, completate potrivit modelului din anexa nr. 4, inclusiv la rubrica cod unic, 

se transmit instituției de învățământ, până la data de 12 septembrie 2022, în format electronic, 

la adresa de e-mail smru@academiadepolitie.ro, însoțite de cererea-tip de înscriere, diploma de 

licenţă/echivalentă sau adeverință de studii în termen de valabilitate (12 luni de la finalizarea 

studiilor), suplimentul la diplomă/foaia matricolă, diploma de bacalaureat sau echivalentă și foaia 

matricolă sau, după caz, atestatul de recunoaștere a diplomei eliberat de către direcția de 

specialitate din cadrul Ministerului Educației pentru candidații care au obținut diploma de licență 

și/sau diploma de bacalaureat în străinătate, în format scanat. Documentele vor fi transmise într-o 

arhivă cu numele candidatului, iar dimensiunea acesteia nu trebuie să depășească 20MB. 

 (2) Datele candidaților se implementează de către unitățile de recrutare în sistemul 

informatic e-Management Resurse Umane, Modulul unic admitere școli – e-Admitere, în termen 

de 48 de ore de la primirea cererii-tip de înscriere. 

 

Susținerea probelor de admitere  

Art. 10 – (1) Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 

16 – 20 septembrie 2022, iar proba de evaluare a cunoștințelor se susține la data de                                     

23 septembrie 2022. 

(2) Probele prevăzute la alin. (1) se susțin la sediul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan 

Cuza” și/sau în locațiile stabilite de către aceasta. 

(3) Repartizarea și planificarea pentru susținerea probelor prevăzute la alin. (1) 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 și la avizierul Academiei de 

Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.  

(4) În vederea susținerii probelor de admitere, candidații vor avea asupra lor actul de 

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

necesar. 

(5) Nota obținută la proba de evaluare a performanței fizice se stabilește în condițiile 

prevăzute la pct. III din Anexa nr. 31 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de 

management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne. 

(6) Nota la proba de evaluare a cunoștințelor se obține prin transformarea punctajului 

potrivit formulei: punctaj obținut/10, fără rotunjire. Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie 

să obțină minimum nota 5,00.  

(7) Rezultatele obținute de candidați la probele de concurs se afișează pe site-ul oficial și 

la avizierul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. 
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(8) Contestațiile la proba de evaluare a cunoștințelor se transmit exclusiv online la adresa 

admitere@academiadepolitie.ro, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor și se soluționează 

în termen de cel mult 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.    

(9) Media generală de admitere obținută de către fiecare candidat se calculează conform 

formulei (0,2*nota obţinută la proba de evaluare a performanței fizice) + (0,8* nota obținută la 

proba de evaluare a cunoștințelor), cu două zecimale, fără rotunjire. 

(10) Media generală de admitere este minimum 6,00 (șase).  

 

Examinarea medicală 

Art. 11 – (1) 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 generale de admitere, în perioada 27 – 30 

septembrie 2022. 

(2) Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” transmite unităților de recrutare candidații 

care urmează să susțină examinarea medicală.  

(3) Unitatea de recrutare informează candidații cu privire la continuarea procedurilor de 

selecție și prezentarea la unitatea de recrutare în vederea înmânării adresei prevăzute la art. 4             

alin. (2) din Anexa nr. 1 la Ordinul m.a.i. nr. 105/2020, precum și a copiei adeverinței medicale 

eliberate de medicul de familie existente în dosarul de recrutare. 

 

Art. 12 – 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. 

 

Afișarea rezultatelor finale 

Art. 13 – (1) Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea 

descrescătoare a mediilor generale de admitere. 

(2) Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-

ul oficial și la avizierul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” până la data de                                

01 octombrie 2022. 

 

Dispoziții finale 

Art. 14 – Cererea-tip de înscriere, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe 

cazierul judiciar, declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare, 

adeverința medicală eliberată de medicul de familie, precum și Consimțământul informat, se 

descarcă de pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Interne, al Academiei de Poliție „Alexandru 

Ioan Cuza” sau al unităților de recrutare. 

 

Art. 15 – (1) Structurile de resurse umane efectuează activitățile de cunoaștere a 

candidaților declarați admis, conform reglementărilor în vigoare și transmit dosarele de candidat, 

în volum complet, instituției de învățământ cu propunere de înmatriculare/ neînmatriculare/ 

exmatriculare.  

(2) Propunerea de neînmatriculare/exmatriculare se motivează, anexându-se documente 

justificative, după caz. 

(3) Candidaţii declarați „admis” au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, până la 

începerea anului universitar, diploma de licenţă/ echivalentă sau adeverința de studii în termen de 

valabilitate (12 luni de la finalizarea studiilor) sau, după caz, atestatul de recunoaștere a diplomei 

eliberat de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației pentru candidații care au 

obținut diploma de licență și/sau diploma de bacalaureat în străinătate, în original, la instituția de 

învăţământ. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei de licență/echivalentă/adeverinței de 

studii sau, după caz, a atestatului de recunoaștere eliberat de Ministerului Educației, în original, 

din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatricularea acestuia.  

mailto:admitere@academiadepolitie.ro
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Art. 16 – Admiterea la programul de studii universitare de master profesional pentru 

formarea ofițerilor de poliție „Științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice” se 

organizează potrivit Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere 

la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor „Științe penale 

în asigurarea ordinii și siguranței publice” în anul universitar 2022-2023. 

 

Art. 17 – Anexele nr. 1- 4 fac parte integrantă din prezenta dispoziție. 

 

Art. 18 – (1) Inspectoratul General al Poliției Române dispune măsurile necesare în vederea 

organizării activităților specifice din competență, astfel încât acestea să se realizeze în termenele 

și condițiile stabilite de prezenta dispoziție. 

(2) În aplicarea prezentei dispoziții, Inspectoratul General al Poliției Române poate emite 

dispoziții/precizări proprii. 

 

Art. 19 – Prezenta dispoziţie este adusă la cunoştinţa structurilor interesate prin grija 

Direcţiei Generale Management Resurse Umane. 

 

 

 

ÎMPUTERNICIT DIRECTOR GENERAL 

Chestor de poliție 

 

 

MINOIU Valentin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


