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Anexa nr. 1 la  

adresa nr. 27565/DMRU/02.05. 2017 
 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”  

 

Număr de locuri:  

Facultatea de Poliţie, domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine 

publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică” – penitenciare, 14 locuri 

(bărbaţi şi femei), curs de zi, durata studiilor 3 ani. 

 

Termen de depunere a dosarelor: 

Termenul de depunere a dosarelor complete de către candidaţi este data de 

09.06.2017, ora 15.00. 
 
Condiţii generale şi specifice: 

Candidaţii pentru locurile repartizate sistemului penitenciar la Academia de 
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti trebuie să îndeplinească, cumulativ, 

următoarele condiţii: 
1. să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România; 

2. să cunoască limba română, scris şi vorbit; 
3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
4. să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; 

5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 
în care participă la concurs; 

6. să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu 
diplomă sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat 
examenul de bacalaureat; 

7. să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de 
învăţământ; 

8. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de minimum 8.00 
pentru fiecare an de studiu; 

9. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi 

practicate în societate; 
10. să nu aibă antecedente penale sau să nu se afle în curs de urmărire penală sau 

judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea; 

11. să nu fi fost eliberaţi din motive imputabile sau destituiţi dintr-o funcţie publică în 

ultimii 7 ani;  
12. să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter 

politic; 
13. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; 
14. să nu aparţină unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor 

de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează 
desfăşurarea profesiei din sistemul administraţiei penitenciare; 
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15. să accepte, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”, interzicerea ori restrângerea 

exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare; 
16. să accepte efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, în 

situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”. 

 
Dosarele de candidat:  

Pentru fiecare candidat se vor întocmi două dosare plic, după cum urmează: 

Dosarul nr. 1 va conţine următoarele documente: 

1. Cerere de înscriere – document tipizat; 
2. Fişa medicală completă, în original, concluzionată de medicul unităţii cu 

avizul “Apt pentru instituţii de învăţământ din M.A.I”– document tipizat (se obţine de 
la sediul unităţii); 

3. Copie după buletin/carte de identitate, iar pentru cei care şi-au schimbat 
numele şi copie legalizată după hotărârea judecătorească sau alte documente 
privind schimbarea numelui; 

4. Copie de pe diploma de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a 
liceului cu examenul de bacalaureat promovat (în adeverinţă vor fi menţionate atât 

media generală de bacalaureat, cât şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de 
valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma). Candidaţii care sunt încă în anul 
terminal vor prezenta o adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt 

înscrişi, care să ateste faptul că sunt înmatriculaţi în ultimul an de liceu; 
5. Certificat de naştere – copie legalizată; 

6. Certificat de căsătorie – copie legalizată (dacă este cazul); 
7. Avizul psihologic (testarea psihologică se va desfăşura la Serviciul 

Psihologia Personalului din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, programarea 

fiind realizată de lucrătorul de resurse umane din penitenciar); 
8. Cazier judiciar; 

9. 2 fotografii color dimensiune ¾ cm (pe verso se înscriu cu majuscule de 
către cel care a efectuat recrutarea: numele, prenumele tatălui, prenumele 
candidatului, precum şi codul numeric personal al acestuia). 

 

Dosarul nr. 1 (al candidaţilor care vor fi declaraţi „ADMIS” în urma susţinerii 

testării psihologice) va fi transmis, până în data de 19.06.2017, Serviciului Formare 

Profesională din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 

Pentru înscrierea la concursul de admitere la Facultatea de Poliţie, 
învăţământ cu frecvenţă, la prezentarea la sediul Academiei de Poliţie, candidaţii 
vor avea asupra lor, în mod obligatoriu, următoarele:  

a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;  
b) diploma de bacalaureat, în original sau în copie legalizată. În locul 

diplomei de bacalaureat, absolvenţii promoţiei 2017 pot prezenta o adeverinţă 
eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat şi 
mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost 

eliberată diploma;  
c) foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau în copie legalizată;  
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d) contravaloarea taxei de înscriere la concurs, pentru cei care nu sunt 

scutiţi;  
e) acte doveditoare, din care să rezulte că se află într-una din situaţiile în 

care beneficiază de scutire de plata taxei, după caz. Referitor la actele doveditoare 

pentru scutirea de taxă de înscriere la concurs, precum şi conţinutul şi forma 
adeverinţelor, pe care candidaţii trebuie să le prezinte la înscrierea la sediul 

Academiei, veţi consulta art. 19 alin. (3) art. 20 şi art. 21 din Regulamentul 
concursului de admitere 2017. 

În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii sunt obligaţi să 

achite o Taxă de înscriere la concurs, în valoare de 350 lei. Aceasta se achită la 
prezentarea candidaţilor la sediul Academiei, în vederea înscrierii la concursul de 

admitere.  
Sunt scutiţi de plata taxei, candidaţii aflaţi într-una din situaţiile enumerate 

mai jos:  

a) sunt orfani de ambii părinţi;  
b) provin din casele de copii sau din plasament familial;  

c) sunt copii ai personalului didactic în activitate;  
d) sunt copii ai personalului M.A.I., în activitate, pensionat sau decedat;  
e) sunt copii ai funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor, în activitate, pensionaţi sau decedaţi (numai pentru 
candidaţii la specializarea Penitenciare).  

Taxa de înscriere la concurs nu se restituie.  
 
Dosarul nr. 2  va conţine următoarele documentele: 

1. Livretul militar, dacă este cazul (copie); 
2. Autobiografie (se întocmeşte sub îndrumarea lucrătorului de resurse 

umane din unitate); 

3. Tabelul nominal cu rudele candidatului (se întocmeşte sub îndrumarea 
lucrătorului de resurse umane din unitate); 

4. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de 
recrutare (se întocmeşte la sediul unităţii);   

5. Declaraţie de confirmare a cunoaşterii prevederilor Legii 223/2015, 

privind pensiile militare de stat; 
6. Declaraţie pe propria răspundere că nu a fost agent sau colaborator al 

organelor de securitate ca poliţie politică;  
7. Declaraţie pe propria răspundere că nu a fost eliberat din motive 

imputabile sau destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;  

8. Declaraţie pe propria răspundere că nu face parte din partide, 
formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă este membru se angajează că, după 

admiterea în instituţia de învăţământ, va renunţa la această calitate; 
9. Foaia matricolă (copie). 
Cel de-al doilea dosar va rămâne în cadrul Biroului Resurse Umane şi 

Formare Profesională din penitenciar până la afişarea rezultatelor finale ale 

examenului de admitere. 

Întocmit: 
Subcomisar Nina STROE / S.F.P./ D.M.R.U./ 21.04.2017 

http://www.academiadepolitie.ro/root/studii/admitere/2017/Regulament%20admitere%202017.PDF
http://www.academiadepolitie.ro/root/studii/admitere/2017/Regulament%20admitere%202017.PDF

