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       Acest document a fost realizat în baza reglementărilor în vigoare: 
 

- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele 
activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1371/2006 pentru aprobarea 
„Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor de admitere în 
instituţiile de învăţământ postliceal din Ministerul Administraţiei şi Internelor”, 

- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin 
acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi 
familiilor poliţiştilor decedaţi, 

-Dispoziţia Directorului General al DGMRU nr. II/508 din 02.04.2014 privind 
recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care 
realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, 
sesiunea 2014 

-Dispoziţia inspectorului general al Poliţiei Române privind ADMITEREA 2014 în 
şcolile postliceale care pregătesc personal în beneficiul Ministerului Afacerilor Interne 
 
     De asemenea, au fost valorificate propunerile Şcolilor de Agenţi de Poliţie “Vasile 
Lascăr” Câmpina şi “Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca în privinţa tematicii şi bibliografiei 
concursului de admitere ce va fi organizat în anul 2014 . 
 
     Conţinutul acestui material a preluat şi date postate pe site-urile de internet ale 
instituţiilor de învăţământ/unităţilor de învăţământ postliceal organizatoare ale 
concursului de admitere 2014. 
      Coordonatorii acestui document nu pot fi făcuţi răspunzători de modul în care va fi 
folosit acest material. 

 
În situaţia în care Direcţia Generală Management Resurse Umane va emite precizări 
suplimentare privind Admiterea 2014 în şcolile postliceale care pregătesc personal în 
beneficiul Ministerului Afacerilor Interne, acestea se vor comunica în timp util 
unităţilor cu sarcini de recrutare şi unităţilor de învăţământ postliceal ale Poliţiei 
Române, prin grija Direcţiei Management Resurse Umane - Comisia de Admitere a 
Inspectoratului General al Poliţiei Române-sesiunea 2014. 

 

I. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND RECRUTAREA PENTRU ŞCOLILE 
POSTLICEALE CARE PREGĂTESC PERSONAL 

ÎN BENEFICIUL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE 

 
Recrutarea candidaţilor se realizează după cum urmează: 
 
1. pentru  locurile Poliţiei Române şi ale Poliţiei de Frontieră Română 
la şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, la următoarele 
unităţi de învăţământ postliceal: 
 
       - Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr”  
Câmpina, Bulevardul Carol I nr. 145, , judeţul Prahova, telefon 
0244/33.62.51, fax 0244/33.62.52 www.scoalapolitie.ro  
(unitate de învăţământ postliceal din cadrul Inspectoratului General al 
Poliţiei Române) 
 
      - Şcoala de Agenti de Politie “Septimiu Muresan”  
Cluj-Napoca, Str. Corneliu Coposu nr. 89-91, judeţul Cluj, telefon 
0264/43.97.72, fax: 0264/43.99.04 www.scoalapolcj.ro    
(unitate de învăţământ postliceal din cadrul Inspectoratului General al 
Poliţiei Române) 
 
      -Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram 
Iancu”  
Oradea, Calea Aradului nr. 2, judeţul Bihor, telefon 0259419520 sau 
0259419520 int. 26222, fax 0259 419520 
(unitate de învăţământ postliceal din cadrul Inspectoratului General al 
Poliţiei  de Frontieră Română) 
 

mailto:resurse@politiaromana.ro
http://www.scoalapolitie.ro
http://www.scoalapolcj.ro


Comisia de admitere a Inspectoratului General al Poliţiei Române – sesiunea 2014 

Pag.3/26 
 

   

 
Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 6, sector 5 

Tel./Fax: 021/316.43.61, e-mail – resurse@politiaromana.ro 
 

2. pentru  locurile Poliţiei Române şi ale Poliţiei de Frontieră Română 
la şcolile postliceale ale Ministerului Apărării Naţionale la următoarele 
unităţi de învăţământ postliceal: 
    
  - Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre 
„Basarab I” – Piteşti 
Piteşti, str Trivale nr. 16, judeţul Argeş, tel 0248215900 fax 0248214691 
 www.ncoacademy.ro  
 
      - Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion 
Murgescu " Constanţa 
Constanţa, str. Dezrobirii nr. 80 judeţul Constanţa, tel 0241667045 sau 
0241655650 int. 0241 sau 0202 fax 0241620978 
 www.smmmfn.ro  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Activităţi de recrutare a candidaţilor şi etapa I de selecţie se realizează 
după cum urmează: 

 
Pentru POLIŢIA ROMÂNĂ – de către serviciile de resurse umane din 

cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie/Direcţiei Generale de Poliţie a 
Municipiului Bucureşti, în raport de locul de domiciliu al candidatului înscris în 
cartea de identitate. 

 
Pentru POLIŢIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ - de către serviciile de 

resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie/Direcţiei Generale 
de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în raport de locul de domiciliu al 
candidatului înscris în cartea de identitate (candidaţii pentru locurile 
Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, la Şcoala de Pregătire a 
Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, în situaţia în care aceştia 
din urmă nu au domiciliul într-un judeţ de frontieră). 

 
Candidaţii pentru locurile Poliţiei Române şi ale Poliţiei de Frontieră la 

şcolile postliceale aparţinând Ministerului Apărării Naţionale sunt recrutaţi 
de către serviciile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de 
poliţie/Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în raport de locul 
de domiciliu al candidatului înscris în cartea de identitate. 

 
Şcolile postliceale nu au sarcini de recrutare a candidaţilor pentru concursul 

de admitere – sesiunea 2014, însă desfăşoară activităţi de promovare a profesiei 
de poliţist şi de prezentare a ofertei educaţionale proprii 

 
 
 
 
 
 
 

Şcoala de Agenţi de 
Poliţie „Septimiu 

Mureşan” Cluj-Napoca  
 

Şcoala de Agenţi de 
Poliţie „Vasile Lascăr” 

Câmpina  

 
Şcoala de Pregătire a 

Agenţilor Poliţiei de Frontieră 
„Avram Iancu” Oradea  

 
Şcoala Militară de Maiştri Militari 
şi Subofiţeri a Forţelor Terestre 

“Basarab I” Piteşti 

 

Şcoala Militară de Maiştri Militari 
a Forţelor Navale “Amiral Ion 

Murgescu” Constanţa 

 

mailto:resurse@politiaromana.ro
http://www.ncoacademy.ro
http://www.smmmfn.ro


Comisia de admitere a Inspectoratului General al Poliţiei Române – sesiunea 2014 

Pag.4/26 
 

   

 
Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 6, sector 5 

Tel./Fax: 021/316.43.61, e-mail – resurse@politiaromana.ro 
 

Structurile de resurse umane din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a 
municipiului Bucureşti/inspectoratelor de poliţie judeţene au responsabilitatea 
de a informa toţi solicitanţii cu privire la datele admiterii, după cum urmează: 

a) condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare, precum şi modalitatea de dovedire a 
îndeplinirii acestora;  
b) necesitatea declarării datelor complete şi exacte cu privire la propria persoană şi a 
confirmării cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;  
c) prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor;  
e) componenţa dosarului de recrutare şi etapele de constituire a acestuia;  
f) prevederile legale referitoare la angajamentul pe care candidaţii declaraţi admişi urmează 
să-l încheie;  
g) organizarea şi desfăşurarea etapei I de selecţie, realizată la unităţile teritoriale care au 
recrutat candidaţii, respectiv a examinării medicale şi a evaluării psihologice;  
h) documentele necesare pentru înscrierea la sediul unităţii de învăţământ postliceal, în 
situaţia în care s-a constituit dosarul de recrutare şi candidatul a fost declarat “apt” la 
examinarea medicală şi la evaluarea psihologică, precum şi calendarul înscrierii la 
concursul de admitere în şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne şi în şcolile 
postliceale ale Ministerului Apărării Naţionale;  
i) organizarea şi desfăşurarea etapei a II-a de selecţie, realizată la unităţile de învăţământ 
postliceal, respectiv a contravizitei medicale, a probei de verificare a aptitudinilor fizice şi 
a probei de verificare a cunoştinţelor, cu indicarea adreselor site-urilor oficiale ale 
unităţilor de învăţământ postliceal unde sunt postate tematica şi bibliografia de concurs, 
graficul/calendarul desfăşurării concursului, precum şi alte elemente de interes pentru 
candidaţi;  
j) faptul că nu vor fi înmatriculaţi candidaţii la unitatea de învăţământ postliceal în situaţia 
în care, urmare a verificărilor desfăşurate, se constată că au avut un comportament 
neconform cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; 
k) situaţiile de exceptare de la plata taxei de înscriere prevăzute în metodologiile/ 
regulamentele de admitere ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării 
Naţionale; 
l) candidaţii care au efectuat studii liceale în străinătate vor fi acceptaţi fără caracterizarea 
de la instituţia de învăţământ şi fără media la purtare.  
l) faptul că pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli 
postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de 
către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs şi procedura de 
recrutare care decurge din aceasta  
 
 

II. PRECIZĂRI GENERALE PRIVIND ETAPELE PENTRU 
ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ŞCOLILE POSTLICEALE CARE PREGĂTESC 

PERSONAL ÎN BENEFICIUL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE 
 

Ö Recrutarea candidaţilor 
 
Pentru a participa la concursul de admitere în şcolile postliceale ale 

Ministerului Afacerilor Interne şi în şcolile postliceale ale Ministerului Apărării 
Naţionale, care pregătesc personal în beneficiul Ministerului Afacerilor 
Internei, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele 
condiţii legale de recrutare: 

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; 
b) să cunoască limba română scris şi vorbit; 
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; 

verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică vor fi efectuate 
de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne; 

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care 
participă la concurs; 

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

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

h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori 
de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea; 

i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; 
j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin 

lege; 
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k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin (3) din Legea nr. 360/2002 
privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; 

l) îndeplinesc criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei 
publice cu statut special. 

 
Criterii specifice pentru recrutarea candidaţilor la concursurile de 

admitere în şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne şi în 
şcolile postliceale ale Ministerului Apărării Naţionale: 

a) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la 
concurs; 

b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de 
minimum 8.00; 

c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de 
învăţământ; 

d) să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile. 
 
 

   Dosarele de recrutare ale candidaţilor se constituie în conformitate cu 
reglementările în vigoare şi conţin documentele care atestă îndeplinirea 
condiţiilor de participare la concurs.  

Modelul documentelor ce trebuie depuse la dosarul de recrutare poate fi 
procurat de către persoanele interesate de la structurile de resurse umane din 
cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie/Direcţiei Generale de Poliţie a 
Municipiului Bucureşti. 
  Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare al candidaţilor 
pentru şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne şi pentru şcolile 
postliceale ale Ministerului Apărării Naţionale sunt:  

a). cererea de înscriere şi CV (vezi anexa); 
b).declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de 

recrutare. 

c). copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, 
livretului militar; 

d). copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul studiilor impuse 
(pentru candidaţii care provin din promoţiile anterioare) sau adeverinţă 
eliberată de liceu din care să reiasă faptul că este înscris la sesiunea de 
bacalaureat 2014 şi copia legalizată după foaia matricolă (numai pentru 
absolvenţii promoţiei 2014). Adeverinţa eliberată de liceu (numai pentru 
absolvenţii promoţiei 2014) în care se menţionează media generală de la 
bacalaureat, notele probelor susţinute în cadrul examenului de bacalaureat şi 
mediile obţinute în anii de liceu se va prezenta la sediul şcolii postliceale a 
Ministerului Afacerilor Intern, cu ocazia înscrierii; 

e). următoarele documente în copie legalizată: certificatul de naştere al 
candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi 
hotărârile judecătoreşti privind starea civilă; 

f). autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului; 
g). cazierul judiciar al candidatului; 
h).caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de 

învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire; 
i). 3 fotografii tip buletin de identitate; 
j). două fotografii color 9 x 12 cm; 
k). fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne; 
l). certificatul de examinare psihologică. 

 
Candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor 

naţionale, cu excepţia minorităţii maghiare depun, suplimentar, şi o adeverinţă 
din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia 
de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.  
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Depunerea cererilor de înscriere şi a celorlalte documente în 
dosarul de recrutare 
 

Termene:  
- Cererile de înscriere la concursul de admitere pot fi primite până la 
data de 02.06.2014 (candidaţii care optează pentru admiterea la şcolile 
postliceale ale Ministerului Apărării Naţionale). 
- Cererile de înscriere la concursul de admitere pot fi primite până la 
data de 14.08.2014 (candidaţii care optează pentru admiterea la şcolile 
postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne). 
 
- Data limită până la care candidaţii vor depune la dosarul de 
recrutare documentele necesare, pentru finalizarea acestuia cu 
respectarea condiţiilor de organizare a concursului, este 16.06.2014 pentru 
şcolile postliceale ale Ministerului Apărării Naţionale. 
 
- Data limită până la care candidaţii vor depune la dosarul de 
recrutare documentele necesare, pentru finalizarea acestuia cu 
respectarea condiţiilor de organizare a concursului, este 22.08.2014 
(candidaţii care optează pentru admiterea la şcolile postliceale ale 
Ministerului Afacerilor Interne). 

 

ÖEtapa I de selecţie 
 

Examinarea medicală  
 

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale 
teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne pentru completarea fişei 
medicale şi se finalizează cu avizul „apt”/”inapt”. 

Fişa medicală de încadrare se eliberează personal candidaţilor în baza 
adresei structurii de resurse umane a unităţii de recrutare. 

   După examinarea generală şi măsurarea indicilor antropometrici, în 
situaţia în care înălţimea nu corespunde criteriului minim de 1,65 metri 
pentru femei, respectiv de 1,70 metri pentru bărbaţi, fişa se transmite, cu 
adresă, structurii de resurse umane, iar candidatului nu i se întocmeşte dosar 
de recrutare. 

   Fişa medicală se încheie pentru cei care îndeplinesc cumulativ toate 
criteriile medicale, prin acordarea avizului „apt” pentru admiterea în 
instituţiile de formare a personalului Ministerului Afacerilor Interne. 

   Fişele medicale cu menţiunea „inapt” pentru admiterea în instituţiile de 
formare a personalului Ministerului Afacerilor Interne se 
păstrează/arhivează la nivelul centrelor medicale judeţene/centrelor 
medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu, iar structura de resurse 
umane este informată cu privire la acest aspect. 
 
Evaluarea psihologică  
 

Evaluarea psihologică a candidaţilor pentru şcolile postliceale ale 
Ministerului Afacerilor Interne şi pentru şcolile postliceale ale Ministerului 
Apărării Naţionale, indiferent de unitatea de învăţământ pentru care au fost 
recrutaţi, se efectuează la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene, 
respectiv Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, de către 
specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al Ministerului 
Afacerilor Interne, potrivit planificării întocmite împreună cu şefii 
structurilor de resurse umane ale acestora.  

 
Pentru candidaţii care nu au promovat evaluarea psihologică sau au 

fost declaraţi „inapt medical”, recrutarea încetează. 
 

 Candidaţii care optează pentru admiterea într-o instituţie de 
învăţământ superior pot participa şi la concursul de admitere în un a 
dintre şcolile postliceale pentru formarea 
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agenţilor/subofiţerilor/maiştrilor militari şi urmează să reia întreaga 
procedură stabilită pentru concursul de admitere: dosarul de recrutare, 
taxa de participare, înscrierea la concurs, susţinerea probelor eliminatorii 
(contravizita medicală şi probele sportive), precum şi a testului de 
cunoştinţe. 

Candidaţii interesaţi pot consulta site-ul fiecărei unităţi cu sarcini de 
recrutare şi al fiecărei şcoli postliceale sau Extrasul privind perioadele de 
desfăşurare a etapei a II-a de selecţie în cadrul instituţiilor de învăţământ 
(vezi anexa). 

 În cazul acestor candidaţi, fişa medicală se depune în dosarele de 
recrutare suplimentare în copie, certificată pentru conformitate cu originalul 
de către personalul cu atribuţii de recrutare.  

Candidaţii care au ca opţiune o altă şcoală postliceală de 
agenţi/subofiţeri a Ministerului Afacerilor Interne, alta decât cele din cadrul 
Poliţiei Române, vor depune dosarele de recrutare la unitatea teritorială a 
inspectoratului general/similar care coordonează activitatea de recrutare 
pentru unitatea de învăţământ respectivă. 

În cazul candidaţilor pentru Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de 
Frontieră „Avram Iancu” Oradea a Inspectoratului General al Poliţiei de 
Frontieră, care nu au domiciliul într-un judeţ de frontieră, dosarul de 
recrutare suplimentar se va constitui la nivelul structurii de resurse umane a 
inspectoratului de poliţie judeţean/Direcţiei Generale de Poliţie a 
Municipiului Bucureşti. Poliţiştii din cadrul serviciilor de resurse umane ale 
inspectoratelor de poliţie judeţene/Direcţiei Generale de Poliţie a 
Municipiului Bucureşti, cu atribuţii de recrutare a candidaţilor, vor certifica, 
la cerere, copia fişei medicale-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor 
Interne, prin semnătură, după confruntarea acesteia cu originalul. 

 
 
 
 

 

III. PRECIZĂRI GENERALE PRIVIND ETAPA A II-A DE SELECŢIE A 
CANDIDAŢILOR (CONCURSUL DE ADMITERE) ÎN ŞCOLILE POSTLICEALE 

CARE PREGĂTESC PERSONAL ÎN BENEFICIUL MINISTERULUI 
AFACERILOR INTERNE 

 
 

Înscrierea candidaţilor la şcolile postliceale care pregătesc personal în 
beneficiul Ministerului Afacerilor Interne  

 
      Etapa a II-a de selecţie a candidaţilor la şcolile postliceale ale 
Ministerului Afacerilor Interne, respectiv concursul de admitere, se 
desfăşoară în perioada 06 – 14 septembrie 2014, conform graficelor 
stabilite de către unităţile de învăţământ. 
    Etapele de desfăşurare a probelor de concurs pentru admiterea la 
instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile 
Ministerului Afacerilor Interne sunt afişate pe site-ul oficial al fiecărei 
instituţii de învăţământ (poţi consulta şi Extrasul privind perioadele de 
desfăşurare a etapei a II-a de selecţie în cadrul instituţiilor de învăţământ 
din anexă).  

 
Înscrierea la unităţile de învăţământ postliceal ale Ministerului Afacerilor 

Interne a candidaţilor care au fost declaraţi “apt” psihologic şi medical în 
etapa I de selecţie se realizează la sediile unităţilor de învăţământ postliceal 
ale Ministerului Afacerilor Interne, potrivit calendarului concursului de 
admitere stabilit de fiecare unitate de învăţământ postliceal. 
    Candidaţii Ministerului Afacerilor Interne pentru admiterea la unităţilor 
de învăţământ postliceal ale Ministerului Apărării Naţionale care au fost 
declaraţi “apt” psihologic şi medical în etapa I de selecţie se înscriu la 
sediul acestora prezentând documentele solicitate de organizatori şi 
participă la probele de concurs potrivit prevederilor 
regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei unităţi de 
învăţământ postliceal.  
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La Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu 

Mureşan” Cluj-Napoca, candidaţii care au fost declaraţi “apt” psihologic 
şi medical în etapa I de selecţie se vor prezenta în perioada 06 – 07.09.2014, 
în vederea înscrierii şi achitării taxei de participare la concurs, în cuantumul 
stabilit conform competenţelor şi al eliberării legitimaţiei de concurs. 

În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidaţii pentru şcolile 
postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne prezintă următoarele 
documente: 

a) cartea de identitate sau paşaportul; 
b) diploma de bacalaureat în original/copie legalizată; absolvenţii 

promoţiei 2014 cărora nu li s-a eliberat diploma de bacalaureat prezintă 
adeverinţă eliberată de liceu, cu precizarea mediei generale şi a notelor 
obţinute la examenul de bacalaureat, mediilor obţinute în anii de studiu, 
termenului de valabilitate a adeverinţei şi a faptului că nu a fost eliberată 
diploma;  

c) foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată;  
d) contravaloarea taxei de înscriere sau, pentru candidaţii care solicită 

scutirea de taxă de înscriere, acte doveditoare care să ateste una din 
situaţiile enumerate la art. 18 alin. (4) din OMAI nr. 1371/2006 pentru 
aprobarea „Metodologiei cadru de organizare şi desfăşurare a 
concursurilor de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal din 
Ministerul Administraţiei şi Internelor”:  
a) sunt orfani de ambii părinţi; 
b) provin din casele de copii sau din plasament familial; 
c) sunt copii ai eroilor martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989; 
d) sunt răniţi în lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989; 
e) au venituri nete lunare pe membru de familie, calculate în luna 
anterioară celei în care se desfăşoară concursul de admitere, care nu 
depăşesc salariul minim net pe economie, calculat prin deducerea din 
salariul minim brut a impozitului; 

f) sunt absolvenţi ai liceelor Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
promoţia anului participării la concursul de admitere. 
 
   Alte situaţii privind exceptarea de la plata taxei de admitere sunt 
prevăzute în metodologiile/regulamentele de admitere ale şcolilor 
postliceale ale Ministerului Apărării Naţionale. 
 

Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu 
diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta 
următoarele documente:  

a) atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate 
din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;  

b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu acesta, în copie, tradusă şi 
legalizată;  

c)  foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi 
legalizată.  

 
 
La Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu 

Mureşan” Cluj-Napoca, probele concursului de admitere se vor organiza 
după următorul calendar: 

a) în perioada 08 –10.09.2014: probele eliminatorii - contravizita 
medicală şi verificarea aptitudinilor fizice; 

b) în data de 11.09.2014: proba de verificare a cunoştinţelor ce va 
consta într-un test –grilă la disciplinele limba română şi limba străină 
(limba engleză sau limba franceză, potrivit opţiunii la înscriere). 
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Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice 
 

Contravizita medicală a candidaţilor la şcolile postliceale ale 
Ministerului Afacerilor Interne se realizează la sediul unităţilor de 
învăţământ postliceal de către subcomisia medicală şi constă în evaluarea 
sumară a candidaţilor, pe baza fişei medicale tip MAI şi se finalizează prin 
emiterea unui aviz medical de tipul ”apt”/“inapt”, precum şi în verificarea 
îndeplinirii criteriului privind înălţimea minimă şi în observarea directă a 
existenţei la candidaţi a diverselor semne particulare sau tatuaje neacoperite 
de vestimentaţie, în ţinuta  de vară, în urma cărora candidaţii vor fi declaraţi 
“promovat” sau, după caz, “nepromovat”.  

Lista nominală cu candidaţii declaraţi “inapt” pentru admitere la 
contravizita medicală efectuată la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan 
Cuza” va fi transmisă la şcolile postliceale pentru care aceştia au a doua 
opţiune prin grija Comisiei de admitere a Academiei.  

 
Verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor la şcolile postliceale ale 

Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru locurile Ministerului 
Afacerilor Interne la şcolile postliceale ale Ministerului Apărării Naţionale 
se realizează conform probelor şi baremelor prevăzute în Anexa nr. 3 la 
Dispoziţia Directorului General al DGMRU nr. II/508 din 02.04.2014 (vezi 
anexa).  

 
Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor 

recrutaţi pentru şcolile postliceale ale Ministerului Apărării Naţionale 
pe locurile alocate Ministerului Afacerilor Interne se realizează în ziua 
de 09 iulie 2014, ora 08.00, la sediul Inspectoratului General al 
Jandarmeriei Române, str. Jandarmeriei nr. 9 – 11, sector 1, Bucureşti. 

Candidaţii vor avea echipamentul sportiv adecvat susţinerii probelor de 
verificare a aptitudinilor fizice.  

La probele eliminatorii - contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor 
fizice - nu se admit contestaţii. 

Proba de verificare a cunoştinţelor 
 

La Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi 
„Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, subiectele pentru proba de verificare a 
cunoştinţelor se formulează din tematica de concurs stabilită la nivelul 
Comisiei de admitere a Inspectoratului General al Poliţiei Române – 
sesiunea 2014 (vezi anexa). 

 
Precizări în legătura cu proba de verificare a cunoştinţelor pentru 

admiterea la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram 
Iancu” Oradea şi şcolile postliceale ale Ministerului Apărării Naţionale se 
pot obţine de pe site-ul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi al 
fiecărei unităţi de învăţământ postliceal. 
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IV. Recrutarea şi selecţia copiilor aflaţi în întreţinerea poliţiştilor 
răniţi sau decedaţi ca urmare a rănirii într-un accident de muncă 

pentru admiterea la şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne 
 
Copiii aflaţi în întreţinerea poliţiştilor răniţi sau decedaţi ca urmare a 

rănirii într-un accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei 
în vigoare, pot solicita în scris direct ministrului afacerilor interne 
înmatricularea în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina sau 
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca ale Poliţiei 
Române sau în Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram 
Iancu” Oradea din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (în 
situaţia în care candidaţii nu au domiciliul într-un judeţ de frontieră), fără 
susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor, în conformitate cu 
prevederile OMAI nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate 
poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, 
precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi. În situaţia în care cererea este 
depusă la nivelul serviciilor de resurse umane din cadrul inspectoratelor 
judeţene de poliţie/Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, 
aceasta va fi transmisă de îndată la Direcţiei Generale Management Resurse 
Umane a Ministerului Afacerilor Interne spre a fi prezentată ministrului 
afacerilor interne. 

 
Prin copil aflat în întreţinerea poliţistului rănit sau decedat ca urmare a 

rănirii într-un accident de muncă se înţelege, potrivit art. 499 din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, republicată, copilul minor, precum şi copilul 
devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea 
acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani.  

 
Verificarea faptului că solicitanţii se regăsesc în condiţiile Cap. III din 

OMAI nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi 
într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor 

poliţiştilor decedaţi este în  competenţa Direcţiei Generale Management 
Resurse Umane a Ministerului Afacerilor Interne.  

 
La solicitarea Direcţiei Generale Management Resurse Umane a 

Ministerului Afacerilor Interne, serviciile de resurse umane din cadrul 
inspectoratelor judeţene de poliţie şi Direcţiei Generale de Poliţie a 
Municipiului Bucureşti transmit documentaţia care va sta la baza aprobării 
cererii candidatului.  

Serviciile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de 
poliţie/Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, fie ca urmare 
a primirii directe a cererii de înmatriculare, fie ca urmare a solicitării 
Direcţiei Generale Management Resurse Umane a Ministerului Afacerilor 
Interne, vor constitui dosarul de recrutare pentru candidaţi ce va conţine: 

a). documentele prevăzute de actele normative în vigoare pentru 
admiterea în instituţiile de învăţământ ale MAI; 

b). adeverinţă care să ateste faptul că este în continuarea studiilor, pentru 
copilul major aflat în întreţinerea poliţistului rănit sau decedat ca urmare a 
rănirii într-un accident de muncă; 

c). FIAM sau, după caz, procesul-verbal de cercetare a evenimentului, 
depuse în fotocopie: 

d) decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emisă/emis 
pe numele poliţistului rănit sau al poliţistului decedat, depuse în fotocopie; 

 e). certificatul de deces al poliţistului decedat, dacă este cazul, depus în 
fotocopie.  

  
Aprobarea cererii de către ministrul afacerilor interne face posibilă 

înmatricularea în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina sau 
Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca sau în Şcoala 
de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea din 
cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (în situaţia în care 
candidaţii nu au domiciliul într-un judeţ de frontieră) fără a mai fi necesară 
susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor şi numai dacă sunt îndeplinite 
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condiţiile prevăzute la art. 22 alin. (1) din OMAI nr. 35/2014 privind 
măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de 
invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi, 
respectiv dacă a fost declarat “apt” şi, după caz, “promovat” la probele 
eliminatorii prevăzute pentru admiterea în Şcoala de Agenţi de Poliţie 
„Vasile Lascăr” Câmpina sau Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu 
Mureşan” Cluj-Napoca sau în Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de 
Frontieră „Avram Iancu” Oradea din cadrul Inspectoratului General al 
Poliţiei de Frontieră (în situaţia în care candidaţii nu au domiciliul într-un 
judeţ de frontieră).  

 
Pentru planificarea în vederea parcurgerii probelor eliminatorii, structura 

cu competenţe de recrutare din judeţul în care solicitantul este domiciliat va 
primi de la nivelul Direcţiei Generale Management Resurse Umane a 
Ministerului Afacerilor Interne cererea aprobată de ministrul afacerilor 
interne, împreună cu documentaţia care a stat la baza aprobării acesteia. 

 
Procedura privind rezervarea locurilor la Şcoala de Agenţi de Poliţie 

„Vasile Lascăr” Câmpina sau Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu 
Mureşan” Cluj-Napoca sau la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de 
Frontieră „Avram Iancu” Oradea din cadrul Inspectoratului General al 
Poliţiei de Frontieră (în situaţia în care candidaţii nu au domiciliul într-un 
judeţ de frontieră), atât pentru sesiunea de admitere 2014 cât şi pentru anul 
şcolar următor se va gestiona la nivelul Comisiei centrale de admitere 
pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale MAI, sesiunea 
2014, potrivit prevederilor art. 21 alin. (5) din Dispoziţia Directorului 
General al DGMRU nr. II/508 din 02.04.2014. 

 
Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi  Şcoala de Agenţi 

de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca vor aduce la cunoştinţa 
candidaţilor, prin afişare, numărul de locuri pentru care se candidează şi 
numărul de locuri “rezervat pentru beneficiarii OMAI. nr. 35/2014”, 

deînadată, conform datelor stabilite şi comunicate de Comisia centrală de 
admitere pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale 
MAI, sesiunea 2014. 

 
Serviciile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de 

poliţie şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti planifică 
solicitantul pentru desfăşurarea etapei I de selecţie în mod similar celorlalţi 
candidaţi dacă s-a iniţiat procedura de constituire a dosarului de recrutare 
până la data de 14.08.2014 şi aduce la cunoştinţa Comisiei de admitere a 
inspectoratului general al Poliţiei Române – sesiunea 2014 rezultatele 
examinării medicale, evaluării psihologice, ale verificării îndeplinirii 
criteriului privind înălţimea minimă, precum şi existenţa unor semne 
particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, ca 
urmare a observării directe. 

 
Comisia de admitere a inspectoratului general al Poliţiei Române – 

sesiunea 2014 va transmite Comisiei centrale de admitere pentru concursul 
de admitere în instituţiile de învăţământ ale MAI, sesiunea 2014 datele 
candidaţilor, în vederea planificării de către aceasta, dacă este cazul, pentru 
susţinerea probelor eliminatorii din etapa a II-a de selecţie, respectiv a 
contravizitei medicale şi a verificării pregătirii fizice la Şcoala de Agenţi de 
Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina sau Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu 
Mureşan” Cluj-Napoca sau în Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de 
Frontieră „Avram Iancu” Oradea din cadrul Inspectoratului General al 
Poliţiei de Frontieră (în situaţia în care candidaţii nu au domiciliul într-un 
judeţ de frontieră).  

 
În situaţia în care procedura de constituire a dosarului de recrutare se 

iniţiază după data de 14.08.2014, dar nu mai târziu cu o zi înainte de data 
programată pentru susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor din cadrul 
etapei a II-a de selecţie, iar cererea solicitantului a fost aprobată de către 
ministrul afacerilor interne, şefii serviciilor de resurse umane din cadrul 
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inspectoratelor judeţene de poliţie şi Direcţiei Generale de Poliţie a 
Municipiului Bucureşti vor planifica solicitanţii pentru desfăşurarea etapei I 
de selecţie astfel încât candidaţilor să li se asigure posibilitatea susţinerii 
probelor din etapa a II-a de selecţie până la data începerii anului şcolar 
2014-2015.  

 
În situaţia în care solicitanţii care îndeplinesc condiţiile legale şi 

criteriile specifice, respectiv au dosarul de recrutare complet constituit, au 
fost declaraţi “apt” din punct de vedere medical şi psihologic, “promovat” la 
proba de evaluare a aptitudinilor fizice şi “promovat” la verificarea 
îndeplinirii criteriului privind înălţimea minimă şi la observarea directă a 
existenţei unor semne particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, 
în ţinuta de vară, sunt declaraţi “admis” în Şcoala de Agenţi de Poliţie 
„Vasile Lascăr” Câmpina sau în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu 
Mureşan” Cluj-Napoca ale Poliţiei Române sau în Şcoala de Pregătire a 
Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea din cadrul 
Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (în situaţia în care candidaţii 
nu au domiciliul într-un judeţ de frontieră), conform opţiunii la înscriere.  

Copiii poliţistului sunt scutiţi de la plata taxelor prevăzute pentru 
înscrierea, admiterea, înmatricularea în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile 
Lascăr” Câmpina sau în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” 
Cluj-Napoca ale Poliţiei Române sau în Şcoala de Pregătire a Agenţilor 
Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea din cadrul Inspectoratului 
General al Poliţiei de Frontieră (în situaţia în care candidaţii nu au 
domiciliul într-un judeţ de frontieră). 
 

Subcomisiile Şcolilor de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi 
„Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca ale Poliţiei Române (pentru examinarea 
medicală şi verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor – sesiunea 2014) 
îşi pot desfăşura activitatea până în preziua începerii anului şcolar, în 
funcţie de planificarea făcută de Comisia centrală de admitere a 
Ministerului Afacerilor Interne pentru parcurgerea probelor eliminatorii din 

etapa a II-a de către copiii aflaţi în întreţinerea poliţiştilor răniţi sau decedaţi 
ca urmare a rănirii într-un accident de muncă pentru admiterea la unităţile 
de învăţământ postliceale, a căror cerere a primit aprobarea ministrului 
afacerilor interne. 

 
V. ALTE INFORMAŢII UTILE 

 
§ Detaliile privind admiterea 2014 – numărul de locuri aprobate, 
condiţiile, criteriile de recrutare, perioada de desfăşurare a concursului, 
probele de admitere, tematica şi bibliografia de concurs etc sunt publicate 
pe site-ul fiecărei unităţi cu sarcini de recrutare şi şcoli postliceale a Poliţiei 
Române, precum şi pe site-ul fiecărei şcoli postliceale a Ministerului 
Apărării Naţionale. 
§ Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să depună, în vederea 
înmatriculării, la începerea anului şcolar, diploma de bacalaureat, în 
original, la unitatea de învăţământ postliceal la care au fost declaraţi 
“admis”. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din 
vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare.  
§ Gestionarea documentelor de studii în original/copie legalizată se 
reglementează de fiecare unitate de învăţământ postliceal a Ministerului 
Afacerilor Interne prin dispoziţie a preşedintelui comisiei de admitere. 
§ Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după 
sine eliminarea din concurs a candidatului respectiv. În cazul în care falsul 
este descoperit după încheierea concursului de admitere, candidatul îşi 
pierde locul ocupat prin fraudă. 
§ Candidaţii care îşi retrag documentele din dosar înainte de afişarea 
rezultatului final sunt consideraţi retraşi din concurs. 
§ Candidaţii care doresc să renunţe la locul ocupat în urma admiterii se 
vor adresa conducerii instituţiei de învăţământ cu o cerere formulată în acest 
sens. 
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§ Metodologia de admitere în şcolile postliceale ale Ministerului 
Afacerilor Interne prevede criterii de departajare a candidaţilor, inclusiv în 
cazul mediilor egale obţinute la admitere. 
§ Timpul destinat probei de verificare a cunoştinţelor este stabilit de către 
Comisia de admitere a şcolii în funcţie de complexitatea subiectelor.  
§ Pentru rezolvarea testului de cunoştinţe, candidaţii folosesc numai 
cerneală sau pastă. Se interzice folosirea în timpul probelor a oricăror 
mijloace de calcul. De asemenea, nu se foloseşte altă hârtie în afara colilor 
distribuite de supraveghetori. 
§ Constituie fraude specifice probei de verificare a cunoştinţelor 
următoarele: copiatul; utilizarea oricăror mijloace de calcul sau a altor coli 
de hârtie decât cele distribuite de supraveghetori; utilizarea oricăror 
mijloace de comunicare. Fraudele, precum şi tentativa la săvârşirea acestora 
se sancţionează de către responsabilul de sală prin eliminarea din concurs a 
candidatului vinovat. 
§ Pentru a fi declaraţi admişi în instituţiile de învăţământ postliceal, 
candidaţii trebuie să obţină numărul minim de puncte stabilit pentru a 
promova testul de verificare a cunoştinţelor (echivalent notei 5) şi să se 
clasifice, în ordinea strict descrescătoare a punctajelor/mediilor obţinute, în 
limita numărului de locuri scoase la concurs. 
§ Contestaţiile se pot formula numai pentru proba de verificare a 
cunoştinţelor sau pentru eventuale erori de înscriere pe listele de ordonare a 
candidaţilor. Candidaţii pot contesta numai rezultatele obţinute la lucrarea 
proprie sau locul ocupat eronat pe lista celor declaraţi respinşi, contrar 
rezultatelor obţinute în urma susţinerii probelor de concurs. Contestaţiile se 
depun în nume personal. Termenele de depunere şi soluţionare a 
contestaţiilor sunt stabilite în graficul desfăşurării concursului de admitere. 
Unităţile de învăţământ postliceal organizatoare ale admiterii sunt singurele 
în măsură să decidă asupra temeiniciei contestaţiilor. Deciziile comisiilor de 
contestaţie sunt definitive. Inspectoratul General al Poliţiei Române nu 
intervine în soluţionarea contestaţiilor. 

§ Unităţile de învăţământ postliceal ale Poliţiei Române organizatoare ale 
concursului de admitere nu au obligaţia asigurării transportului, cazării şi 
hrănirii candidaţilor. 
§ Pe durata desfăşurării probelor din cadrul concursului de admitere, 
candidaţilor li se asigură, gratuit, asistenţă medicală. 
§ Exercitarea dreptului părinţilor candidaţilor de a asista la probele fizice 
şi la testul de cunoştinţe, potrivit prevederilor metodologiei de concurs în 
vigoare, are ca finalitate asigurarea transparenţei concursului de admitere, 
aceştia având însă obligaţia să se conformeze dispoziţiilor date de membrii 
subcomisiilor la a căror activitate asistă şi să nu influenţeze, în nici un fel, 
desfăşurarea concursului şi rezultatele candidaţilor. În caz contrar nu vor 
mai putea asista la probele de concurs. 
§ Locurile neocupate în urma desfăşurării concursului de admitere sunt 
completate, în ordinea strict descrescătoare a punctajelor/mediilor obţinute 
şi pe baza opţiunilor personale, prin redistribuirea de la celelalte şcoli a 
candidaţilor declaraţi neadmişi şi care au susţinut examen la aceleaşi 
discipline. 
§ Pentru candidaţii declaraţi „admis”, unităţile teritoriale efectuează 
verificările specifice, completarea dosarelor şi expedierea acestora la şcolile 
postliceale ale Poliţiei Române în termenele stabilite. 
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VI. Alte Instituţii de învăţământ pentru care structurile teritoriale ale Poliţiei 
Române efectuează recrutarea în anul 2014 
 
INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE 
 
 
- Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”  
Bucureşti , Aleea Privighetorilor nr.1A, sectorul 1, Telefon 021/317.55.23, fax 
021/315.55.17 www.academiadepolitie.ro   
 
INSTUTUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE 
 
- Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”   
Sibiu, judeţul Sibiu, Str revoluţiei nr. 3-5 tel 0269432990 fax 0269215554 
 www.armyacademy.ro   
 
- Academia Tehnică Militară  
Bucureşti, B-dul George Coşbuc nr. 39 – 49, Sector 5, tel 021/335.46.60, fax 
021/335.57.63 
 www.mta.ro   
 
- Institutul Medico-Militar 
Bucureşti, str. Institutului de Medicină Militară nr. 5-7, sector 1 tel 0213120173 fax 
0212223061 
 
- Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”  
Bucureşti, Şoseaua Odăi nr. 20-22, sector 1; telefon 021.410.65.50 int. 1382, fax 
021/3104750 
 www.animv.ro  
 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 1 la Dispoziţia Directorului General al DGMRU nr. II/508 din 
02.04.2014 privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru admiterea în 
instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului 
pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2014 

 
NUMĂRUL DE LOCURI PENTRU SESIUNEA DE ADMITERE 2014 

1 
 
 
1. ŞCOLI POSTLICEALE ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE 

 

Numărul de locuri propuse 

Din care 

 
Unitatea de învăţământ 

arma/ specialitatea 

 
Benefici

ar Nr. total 
romi mag

h. 
a.
m. 

IGPR 500 10 - 5 
DGP 12 - - - 

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile 
Lascăr” - Câmpina  

DRPCIV 5 - - - 
Şcoala de Agenţi de Poliţie  

„Septimiu Mureşan” - Cluj-Napoca   

Agenţi de 
poliţie 

IGPR 125 3 - 2 

IGPF 50 2 - 3 Şcoala de Pregătire a Agenţilor 
Poliţiei de Frontieră “Avram Iancu“  - 

Oradea  

Agenţi de 
poliţie de 
frontieră IGI 10 - - - 

IGJR 125 3 - 2 Şcoala Militară de Subofiţeri de  
Jandarmi „Grigore Alexandru  

Ghica” - Drăgăşani  SPP 5 - - - 
Şcoala Militară de Subofiţeri de  

Jandarmi – Fălticeni  

Subofiţeri 
de jandarmi 

IGJR 125 - - - 

Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi 
Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – 

Boldeşti  

Subofiţeri 
de pompieri 
şi protecţie 

civilă 

IGSU 125 2 - - 

Total învăţământ postliceal 1082 20 - 12 
 
                                                
1 Pot să apară modificări în funcţie de cifrele de şcolarizare aprobate prin hotărâre a Guvernului. 
Locurile scoase la concurs se pot reduce, în cazul instituţiilor de învăţământ ale MAI, şi în funcţie de 
numărul copiilor poliţiştilor răniţi sau decedaţi ca urmare a rănirii într-un accident de muncă, cercetat şi 
înregistrat conform legislaţiei în vigoare, care au solicitat înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale 
MAI, în conformitate cu prevederile O.m.a.i. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor 
încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi, şi au 
fost declaraţi “apt” din punct de vedere medical şi psihologic, îndeplinesc criteriul de înălţime minimă, 
au fost declaraţi “admis” la proba fizică şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru 
admiterea în instituţiile de învăţământ ale MAI.  
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NUMĂRUL DE LOCURI LA ALTE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT  
 
b). Învăţământ postliceal (maiştri militari)  
 

 
Instituţia de 
învăţământ 

 

 
Specialitatea/ specializarea 

 
Nr. locuri/ beneficiar 

 
Tot
al 

Armament şi instalaţii de lansare 2 IGPF 2 
Aparatură, sisteme de conducerea focului, 
stabilizatoare 2 IGPF 2 

Auto 1 IGPF, 1 IGPR 2 

Tehnică de comunicaţii 4 IGSU, 3 IGPF, 
7 IGPR 14 

Operare şi mentenanţă echipamente de 
comunicaţii 3 IGPF, 8 IGPR 11 

 
Şcoala Militară de 
Maiştri Militari şi 

Subofiţeri a  
Forţelor Terestre  

„Basarab I”  

Construcţii 3 IGSU, 1 IGPR 4 

35 

Şcoala Militară de 
Maiştri Militari a 
Forţelor Navale  

„Amiral Ion 
Murgescu” 

Motoare şi maşini navale 2 IGPF 

 
2 

 
 

                                                                            Total număr de locuri – învăţământ postliceal 37 
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MODEL 
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN ŞCOLILE POSTLICEALE  

Anexa nr. 2 c la Dispoziţia Directorului General al DGMRU nr. II/508 din 02.04.2014 privind recrutarea şi 
selecţia candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a 

personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2014 
 

                                     ROMÂNIA                                                                             
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

Inspectoratul/Direcţia 
____________________________________________ 
 
 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE 
 
NUMELE__________________ Prenumele tatălui _____________ PRENUMELE  
_______________________________ 
Data naşterii  _________, Locul naşterii ___________, Cetăţenia _______________, 
Naţionalitatea/etnia______________,   
domiciliul________________________________________________________________________________

__________ 

C.I. seria ____ nr. ___________________ 

CNP:       JUD. LIMBA STRĂINĂ LA ADMITERE:   

Rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de admitere organizat de 
________________________________________________________________________________________
__________  
 sesiunea __________ 
 

OPTEZ PENTRU LOCURILE ALOCATE ETNIEI ROME                             ALTOR MINORITĂŢI  

STAREA CIVILĂ (căsătorit)                                  VÂRSTA (împlinită în anul admiterii) 

_________ ani         

STAGIUL MILITAR (satisfăcut)    ÎNĂLŢIMEA ..…….. metri 
 
MEDIU DE PROVENIENŢĂ (intelectuali, funcţionari, militari/poliţişti, muncitori, agricultori etc.) 
____________________ 
 

 

Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare (pe care 
le îndeplinesc cumulativ), 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”. 

Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie sau grupare interzise de lege sau care promovează idei 
şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept. 

Am luat cunoştinţă de celelalte dispoziţii ale 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. 

 DA  NU 

EN FR 

  URBAN   RURAL 

 DA  NU  DA  NU 

 DA  NU 
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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 fişă de înscriere ori incompatibilităţi determinate de 
neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare, nu voi fi înmatriculat(ă), chiar dacă rezultatele 
obţinute la concursul de admitere ar fi permis acest fapt, suportând cheltuielile corespunzătoare zilelor de 
prezenţă în şcoală. Dacă o asemenea situaţie se va constata după înmatriculare, cunosc faptul că urmează 
să fiu exmatriculat(ă), cu suportarea cheltuielilor de şcolarizare.  

Am luat cunoştinţă că prezenta fişă este înscris oficial şi că declararea necorespunzătoare a 
adevărului, producând consecinţe juridice, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte 
conform legii. 

De asemenea, am luat cunoştinţă că informaţiile furnizate de mine reprezintă date cu caracter 
personal, care sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi de modalitatea de exercitare a drepturilor prevăzute de 
acest act normativ. 

Mă oblig ca, în situaţia nepromovării unei probe eliminatorii sau a concursului, să mă prezint în 
maximum 30 de zile de la susţinerea probei (probelor) la Serviciul Resurse Umane din cadrul 
inspectoratului unde m-am înscris pentru a ridica documentele depuse. 

 

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am 
completat personal datele din prezenta fişă. 
Telefon ___________________ E-mail ___________________ Data __________ Semnătură candidat ________________                

 
NOTĂ:  
- candidaţii care optează pentru locurile alocate etniei rome şi altor minorităţi naţionale vor face dovada apartenenţei la 
respectiva etnie/ minoritate naţională; 
- datele personale se completează cu majuscule; rubricile care oferă opţiuni de răspuns se completează cu X. 

 
CONDIŢII ŞI CRITERII SPECIFICE DE RECRUTARE 

 
Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor 

Interne persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; 
b) să cunoască limba romană scris şi vorbit; 
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
d) să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; 
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs; 
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; 
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; 
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru 

săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ; 
i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; 
j) nu au fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; 
k) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs; 
l)  să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00; 
m) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ; 
n) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile. 

________________________________________ 
* Verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de către structurile de specialitate ale 
Ministerului Afacerilor Interne. 
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ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR! 
• Candidaţii recrutaţi se vor informa asupra perioadei de examinare psihologică (data şi ora la care au fost planificaţi 

pentru susţinerea evaluării psihologice, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare) telefonic sau pe site-
urile structurilor care au efectuat recrutarea. 
 

• În momentul prezentării la instituţia de învăţământ pentru participarea la concursul de admitere, candidaţii vor avea 
asupra lor: 
- actul de identitate; 
- diploma de bacalaureat în original/copie legalizată sau adeverinţă eliberată de liceu (numai pentru absolvenţii 
promoţiei 2014) în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele probelor susţinute în cadrul 
examenului de bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu; 
-  foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată; 
- contravaloarea taxei de înscriere (pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de înscriere, acte doveditoare că se 
află în una dintre situaţiile enumerate în metodologia de admitere). 

 

• Pentru susţinerea probelor sportive candidaţii vor fi echipaţi corespunzător şi vor prezenta legitimaţia de concurs şi 
actul de identitate. 
 

• În ziua stabilită pentru susţinerea testului de cunoştinţe, candidaţii vor avea asupra lor: 
o legitimaţia de concurs; 
o actul de identitate; 
o pix sau stilou cu pastă sau cerneală de culoare albastră. 

Este interzis accesul în sala de concurs cu aparatură electronică, cărţi, caiete, notiţe, telefoane mobile etc. 
 

• Candidaţii declaraţi „admis” încheie angajamente prin care se obligă ca, după absolvirea şcolii, să îndeplinească 
serviciul timp de minimum 10 ani în unităţile în care vor fi încadraţi sau mutaţi ulterior, în raport de nevoile M.A.I. De 
asemenea, se obligă să restituie cheltuielile de întreţinere efectuate de M.A.I. pe timpul şcolarizării, în cazul în care sunt 
îndepărtaţi din instituţia de învăţământ pentru lipsă de interes la învăţătură sau pentru abateri disciplinare, ori încetează 
şcolarizarea la cerere, precum şi în eventualitatea că nu-şi respectă obligaţia de a îndeplini serviciul în condiţiile de mai 
sus. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:resurse@politiaromana.ro


Comisia de admitere a Inspectoratului General al Poliţiei Române – sesiunea 2014 

Pag.19/26 
 

   

 
Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 6, sector 5 

Tel./Fax: 021/316.43.61, e-mail – resurse@politiaromana.ro 
 

 

PROBELE ŞI BAREMELE 
pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la concursurile de admitere în şcolile postliceale 

Anexa nr. 3 la Dispoziţia Directorului General al DGMRU nr. II/508 din 02.04.2014 privind recrutarea şi 
selecţia candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a 

personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2014 
 

1. În cadrul admiterii, verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminatoriu. 
2. Toate probele sunt obligatorii. Nesusţinerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a 

candidatului. 
3. Probele se susţin în aceeaşi zi, în următoarea ordine: alergare - viteză, aruncarea mingii medicinale şi 

alergare - rezistenţă.  
4. Probele se execută în ţinută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau 

trening). 
5. Este declarat „Promovat” candidatul care îndeplineşte baremul minim stabilit pentru fiecare probă. 

Candidatul care nu promovează o probă este eliminat din concurs, iar în funcţie de momentul în care 
intervine aceasta, nu mai parcurge celelalte probe. 

6. Indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii. 
7. Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul acordat se consemnează în borderoul de examen. 
8. Verificarea aptitudinilor la probele fizice se efectuează cu respectarea prevederilor art. 100 alin. (1), lit. g) 

din OMAI nr.154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în MAI. 
9. Problemele organizatorice se stabilesc la nivelul comisiilor de admitere din cadrul instituţiilor de 

învăţământ. 
10.  Probele şi baremele minime de promovare sunt următoarele: 

 
 
11.  Precizări tehnice şi metodice privind efectuarea probelor: 

 
A. Proba de alergare - viteză  

a) se execută cu startul din picioare, câte doi candidaţi; 
b) cronometrul porneşte la mişcarea primului candidat; 
c) startul greşit (plecarea înaintea semnalului acustic) se reia. La al doilea start greşit candidatul este 

declarat „Nepromovat”; 
d) candidaţii care se ciocnesc în timpul alergării şi cad sau care se împiedică ori alunecă din cauza 

suprafeţei de alergare se consideră că nu au parcurs traseul şi vor relua proba o singură dată, la sfârşitul seriei 
din care fac parte. 

 
B. Proba de aruncare a mingii medicinale (4 kg bărbaţi şi 2 kg – femei) 

a) se execută de pe loc, cu ambele braţe, pe deasupra capului, spre înainte, într-un sector cu lăţime de 3 
metri şi lungimea de cel puţin 10 metri, câte un  candidat; 

b) poziţia iniţială a picioarelor poate fi în sprijin apropiat sau depărtat (lateral sau înainte); 
c) în cazul în care execuţia se efectuează din poziţia stând sau stând-depărtat, candidatul poate să se ridice 

pe vârfuri fără a se desprinde de pe sol. La aruncarea din poziţia stând depărtat anterio-posterior candidatul 

BAREME MINIME Nr. 
crt. PROBELE DE VERIFICARE BĂRBAŢI FEMEI 

1. Alergare de viteză - 50 m plat 7” 2 8” 1 

2. Aruncarea mingii medicinale de pe loc (4 kg bărbaţi şi 2 
kg femei) 7 m 7 m 

3. Alergare de rezistenţă - 1000 m  3` 45” 4` 10” 
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poate ridica piciorul din spate cu condiţia ca piciorul din faţă să menţină permanent contactul cu solul; în 
ambele cazuri nu se va călca sau depăşi linia sectorului de aruncare, inclusiv după aterizarea mingii; 

d) candidatul are dreptul la două încercări; 
e) măsurarea aruncării se efectuează de la linia sectorului de aruncare până la urma lăsată de minge, 

înspre locul de aruncare; 
f) scăparea mingii de către candidat (înainte sau înapoi) este considerată aruncare nereuşită (pentru prima 

încercare); 
g) dacă situaţia prevăzută la lit. f) are loc la a doua încercare, candidatul este declarat „Nepromovat”, iar 

în borderou este consemnată performanţa celei mai bune aruncări. 
 
C. Proba de alergare - rezistenţă  

a) se execută cu startul din picioare, în serii de 15 - 25 candidaţi/ cronometru; 
b) trecerea de la alergare la mers se consideră abandon. 
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Tematica şi bibliografia 
recomandate candidaţilor înscrişi la concursul de admitere în şcolile de agenţi de poliţie din subordinea Poliţiei 

Române - sesiunea 2014 
Anexa nr. 3 la Dispoziţia inspectorului general al Poliţiei Române privind ADMITEREA 2014 în şcolile postliceale care pregătesc 

personal în beneficiul Ministerului Afacerilor Interne 
 

 TEMATICA 
 CONCURSULUI DE ADMITERE, PE DISCIPLINELE DE CONCURS 

 
1. LIMBA ROMÂNĂ 
 
LEXIC 

- Vocabularul limbii române. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului 
- Cuvântul. Forma şi conţinutul. Cuvântul de bază. Sensul cuvintelor în context. Sensul propriu (de bază şi secundar) 

şi sensul figurat 
- Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale 

(conversiunea). Familia lexicală 
- Mijloace externe de îmbogăţire a vocabularului. Împrumuturile. Neologismele 
- Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Paronimele 
- Regionalismele. Arhaismele 
- Cuvintele polisemantice 
- Unităţile frazeologice (locuţiuni, expresii) 
- Pleonasmul 

NOŢIUNI DE FONETICĂ 
- Vocalele. Consoanele. Semivocalele. Diftongul. Triftongul. Hiatul 
- Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe 
- Folosirea corectă a accentului în limba română 

MORFOSINTAXA 
- Părţile de vorbire flexibile. Clasificare/fel (verb, substantiv, articol, pronume, numeral, adjectiv). Locuţiunile. 
Categorii morfologice (diateza, conjugare, mod, timp, persoană, gen, număr, caz, grad de comparaţie). Funcţii sintactice 
- Părţile de vorbire neflexibile. Clasificare/fel (adverb, prepoziţie, conjuncţie, interjecţie). Locuţiunile. Funcţii sintactice 
(adverb, interjecţie) 
NOŢIUNI DE SINTAXĂ 
- Relaţia text, frază, propoziţie, cuvânt 
- Cuvintele şi construcţiile incidente. Punctuaţia lor 
- Relaţii sintactice în propoziţie şi în frază (coordonare şi subordonare). Mijloacele de realizare a relaţiilor sintactice în 
propoziţie şi în frază: flexiunea, joncţiunea, juxtapunerea, topica, intonaţia şi pauza 
- Fraza. Propoziţia principală şi secundară/subordonată. Elementele de relaţie în frază. Propoziţia regentă şi propoziţia 
subordonată. Elementul regent 
- Propoziţia şi părţile de propoziţie. Tipurile de propoziţie 
SINTAXA PROPOZIŢIEI ŞI A FRAZEI 
- Predicatul şi propoziţia subordonată predicativă 
- Subiectul şi propoziţia subordonată subiectivă 
- Atributul şi propoziţia subordonată atributivă 
-Complementul. Complementele circumstanţiale şi necircumstanţiale. Complementele circumstanţiale de loc, de timp, 
de mod. Complementul circumstanţial de cauză şi de scop. Complementul direct şi indirect 
- Propoziţia subordonată completivă directă. Propoziţia subordonată completivă indirectă. Propoziţiile subordonate 
circumstanţiale de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop. Propoziţiile subordonate circumstanţiale condiţionale, 
concesive, consecutive. Expansiunea şi contragerea 
- Acordul 
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SCRIEREA  FUNCŢIONALĂ : 
-Tipuri de scrisori 
-Cererea 
-Procesul-verbal 
-Curriculum vitae (în format european) 
-Invitaţia 
ORTOGRAFIA ŞI PUNCTUAŢIA : 
- Semnele de punctuaţie : virgula, punctul şi virgula, punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, linia de pauză 
- Semnele ortografice : cratima, apostroful, punctul ca semn ortografic 
 
2. LIMBA ENGLEZĂ 
 
MORFOLOGIA 
       VERBUL 
- Categoriile gramaticale ale verbului 
- Timpul : PRESENT SIMPLE, PRESENT CONTINUOUS, PAST SIMPLE, PAST CONTINUOUS, PRESENT 
PERFECT, PAST PERFECT, FUTURE SIMPLE, FUTURE CONTINUOUS, FUTURE PERFECT 
- Aspectul simplu şi continuu timpurile: trecut, prezent şi viitor, aspectul perfect 
- Diateza: Active Voice, Passive Voice 
- Persoana şi numărul 
- Formele nepersonale ale verbului 
- Expresii impersonale 
- Verbele auxiliare 
- Verbele modale 

SUBSTANTIVUL 
- Numarul substantivelor. Genul substantivelor. Cazul substantivelor 
 -Countable & uncountable nouns 

ARTICOLUL ŞI ALŢI DETERMINANŢI 
- Articolul hotărât. Articolul nehotărât. Articolul zero. Omisiunea articolului 
- Adjectivul demonstrativ. Adjectivul posesiv. Adjectivul interogativ. Adjectivul nehotărât 

NUMERALUL 
- Numeralul cardinal. Numeralul ordinal. Numeralul fracţionar. Numeralul colectiv. Numeralul multiplicativ. Numeralul 
distributiv. Numeralul adverbial 

PRONUMELE 
- Pronumele personal. Pronumele reflexiv. Pronumele posesiv. Pronumele interogativ. Pronumele relativ. Pronumele 
nehotărât. Pronumele negativ 

ADJECTIVUL 
- Comparaţia adjectivelor. Formarea comparativului şi superlativului. Comparaţia neregulată a adjectivului. Locul 
adjectivului în propoziţie 

ADVERBUL 
- Comparaţia adverbului 

PREPOZIŢIA 
 
SINTAXA 
- Ordinea cuvintelor în propoziţie 
- Tipuri de propoziţii (enunţiative, interogative etc.) 
- Propoziţii condiţionale (I, II, III); Propoziţii condiţionale mixte 
- Corespondenţa timpurilor 
- Vorbirea directă şi indirectă  
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3. LIMBA FRANCEZĂ 
 
MORFOLOGIA 

ARTICOLUL 
- Articolul hotărât, articolul nehotărât, articolul partitiv 
- Omisiunea articolului 
     SUBSTANTIVUL 
- Genul substantivelor. Femininul substantivelor. Substantive cu două genuri 
- Nume de ţări 
- Cazurile substantivelor 
      ADJECTIVUL 
- Locul adjectivului calificativ. Adjective care îşi schimbă sensul după loc  
- Femininul adjectivului calificativ. Pluralul adjectivului calificativ  
- Acordul adjectivului calificativ 
- Adjectivele demonstrative, adjectivul numeral, adjectivul posesiv, adjectivul nehotărât  
       PRONUMELE 
- Pronumele personal (aton, tonic), il – cu valoare de pronume neutru, pronumele personal complement, pronumele 
demonstrativ, pronumele posesiv, pronumele interogativ, pronumele adverbiale – en, y, pronumele relativ, pronumele 
nehotărât 
     VERBUL 
- Verbe de grupa întâi, grupa a doua, grupa a treia : moduri verbale, timpuri verbale  
- Verbele auxiliare avoir şi être – folosite la timpurile compuse. Acordul participiului trecut (cu être, cu avoir, cu verbele 
reflexive) 
- Moduri verbale : indicativ, condiţional, subjonctiv, imperativ, infinitiv, participiu, gerunziu 
- Timpuri verbale : simple şi compuse. Formarea timpurilor verbale 
- Diatezele : activă, pasivă, reflexivă 
- Verbele impersonale 
- Concordanţa timpurilor la modul indicativ 
- Si condiţional, Si dubitativ 
     ADVERBUL 
- Tipuri de adverbe (mod, timp, loc, cantitative, negative, afirmative, interogative) 
- Formarea adverbelor de mod. Poziţia adverbelor negative. Ne expletiv 
- Adverbe la comparativ şi superlativ 
     CUVINTE DE LEGĂTURĂ 
- Prepoziţia (principalele prepoziţii, forme, loc, repetare, omisiune, întrebuinţare), locuţiuni prepoziţionale. Conjuncţia 
(coordonatoare, subordonatoare) 
 
         SINTAXA 
- Sintaxa propoziţiei : exprimarea afirmaţiei, negaţiei, interogaţiei  
- Întrebuinţarea negaţiei ne. Suprimarea negaţiei pas. Interogaţia totală, parţială 
- Sintaxa frazei: propoziţii subordonate relative, completive, infinitivale, temporale, circumstanţiale cauzale, concesive, 
consecutive, de scop 
- Discursul raportat 
 
        LEXIC 
- Expresii, sinonime, antonime, omonime, familii de cuvinte 
 

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI DE ADMITERE 
Sunt recomandate toate manualele şcolare alternative, elaborate şi aprobate prin Ordinele Ministerului Educaţiei 

Naţionale şi aflate în vigoare în anul şcolar 2013 – 2014, din materia cărora se stabilesc subiectele de concurs. 
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Extras privind perioadele de desfăşurare a etapei a II-a de selecţie în cadrul instituţiilor de învăţământ - sesiunea 2014 
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AIC 
Bucureşti                                                                         
ANI 
Bucureşti                                                                          

AFT Sibiu                                                                         
AN 
Constanţa                                                                         
ATM 
Bucureşti                                                                         

IMM                                                                         

Şc Mil. Piteşti                                                                         
Şc. Mil. 
Constanţa                                                                         
Şc. Ag. 
Câmpina                                                                         
Şc. Ag. Cluj-
Napoca                                                                         

                                     

NOTĂ: 

 AIC - Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” - Bucureşti, ANI- Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” - Bucureşti,  

AFT Sb- Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu, AN - Academia Navală "Mircea cel Bătrân" Constanţa, ATM- Academia Tehnică Militară Bucureşti, IMM- Institutul Medico-Militar Bucureşti 

  
ŞcoalaPiteşti- Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” – Piteşti,  Şcoala Constanţa- Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” - Constanţa,                  

Şcoala Ag. Câmpina - Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina, Şcoala Ag. Cluj-Napoca - Şcoala de Agenţi de Poliţie "Septimiu Mureşan" Cluj-Napoca 
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GRAFICUL -CADRU 
privind organizarea şi desfăşurarea etapei a II-a de selecţie a candidaţilor pentru admiterea la instituţiile de învăţământ care pregătesc personal în 

beneficiul Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2014 
 

Instituţii de învăţământ 
Activităţi  

Şcoala de Agenţi de Poliţie  
Câmpina  

 

Şcoala de Agenţi de Poliţie 
Cluj-Napoca 

 

Şcoala de Agenţi de 
Poliţie de Frontieră 

Oradea 

Şcoala Militară de Maiştri 
Militari şi Subofiţeri 

Piteşti 

Şcoala Militară de Maiştri 
Militari Constanţa 

Prezentarea candidaţilor pentru înscriere la sediul şcolii 
potliceale 

06-07.09.2014 
(conform graficului de 
concurs afişat  de şcoală) 

06-07.09.2014 
(conform graficului de 

concurs afişat  de şcoală) 

17.08.2014 
(până la ora 18.00) 

28.07.2014 
(la ora 18.00) 

Proba psihotehnică (pentru maiştri militari) - - 18-19.08.2014 
(începând cu ora 8.00) 

29.07.2014 
(ora 8.00) 

30.07.2014 
 (ora 11.00) 

Depunere contestaţii 
Orele 11.00-12.00 

 
Afişarea rezultatelor la proba psihotehnică (pentru maiştri 
militari) 

- - 19.08.2014 
(până la ora 18.00) 

 

Afişare rezultate finale proba 
psihotehnică 

Ora 13.00 
Susţinerea testului grilă la limba engleză - maiştri militari - - 20.08.2014 

(începând cu ora 9.00) 
 

- 

Afişarea rezultatelor la testul grilă la limba engleză- maiştri 
militari 

- - 20.08.2014 
(până la ora 18.00) 

 

- 

Test grilă de verificare a cunoştinţelor- maiştri militari - - 21.08.2014 
(începând cu ora 9.00) 

 

30.07.2014 
(ora 08.30-11.30) 

 
31.07.2014 
(ora 07.30) 

Afişarea rezultatelor testului grilă de verificare a 
cunoştinţelor - maiştri militari 

- - 21.08.2014 
(până la ora 20.00) 

 Depunere contestaţii 
Ora 08.00-09.00 

Afişarea rezultatelor finale admitere şcoli postliceale - 
maiştri militari 

- - 22.08.2014 
(până la ora 10.00) 

 

 
31.07.2014 
(ora 10.00) 

Repartizarea pe arme/specialităţi militare - - 
Etapa I – probe eliminatorii admitere postliceal (contravizita 
medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) 

08 –10.09.2014 
(conform graficului de 
concurs afişat  de şcoală) 

08 –10.09.2014 
(conform graficului de 
concurs afişat  de şcoală) 

Afişarea rezultatelor la probele elimatorii organizate în 
şcolile postliceale ale MAI 

conform graficului de 
concurs afişat  de şcoală 

conform graficului de 
concurs afişat  de şcoală 

Etapa a II-a - proba de verificare a cunoştinţelor în şcolile 
postliceale ale MAI 

 
11.09.2014 

 
11.09.2014 

Afişarea rezultatelor la proba de verificare a cunoştinţelor în 
şcolile postliceale ale MAI 

conform graficului de 
concurs afişat  de şcoală 

conform graficului de 
concurs afişat  de şcoală 

Afişarea rezultatelor finale admitere în şcolile postliceale ale 
MAI 

conform graficului de 
concurs afişat  de şcoală 

conform graficului de 
concurs afişat  de şcoală 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conform graficului de concurs 
afişat  de şcoală 

22.08.2014 
(până la ora 14.00) 

 
 

 
 

31.07.2014 
(ora 10.30-15.30) 

NOTĂ: Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr” Câmpina, Şcoala de Agenti de Politie “Septimiu Muresan” Cluj-Napoca, Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, Şcoala Militară de Maiştri 
Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” – Piteşti,  Şcoala Constanţa- Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” – Constanţa 
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PROBELE DE CONCURS ŞI PONDEREA ACESTORA ÎN MEDIA DE ADMITERE LA 
şcolile postliceale care pregătesc personal în beneficiul Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2014 

 
Nr. 
crt 

Unitatea de învăţământ militară Profilul/Calificarea Forma de 
învăţământ. 

Durata studiilor 

Probele de selecţie/concurs şi ponderea acestora în media de 
admitere 

1. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile 
Lascăr” Câmpina 

Agent de poliţie  Învăţământ cu 
frecvenţă 

2 ani 

• Contravizită medicală – probă eliminatorie (Apt/Inapt) 
• Verificare a aptitudinilor fizice - probă eliminatorie (Promovat/Nepromovat) 
• Limba română şi limbă străină (engleză sau franceză, potrivit opţiunii la 

înscriere) – test grilă din tematica de concurs 
2. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu 

Mureşan” Cluj-Napoca 
Agent de poliţie  Învăţământ cu 

frecvenţă 
2 ani 

• Contravizită medicală – probă eliminatorie (Apt/Inapt) 
• Verificare a aptitudinilor fizice - probă eliminatorie (Promovat/Nepromovat) 
• Limba română şi limbă străină (engleză sau franceză, potrivit opţiunii la 

înscriere) – test grilă din tematica de concurs 
3.  Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei 

de Frontieră „Avram Iancu” Oradea 
Agent de poliţie de 

frontieră 
Învăţământ cu 

frecvenţă 
2 ani 

• Contravizită medicală – probă eliminatorie (Apt/Inapt) 
• Verificare a aptitudinilor fizice - probă eliminatorie (Promovat/Nepromovat) 

Limba română şi limbă străină (engleză sau franceză, potrivit opţiunii la 
înscriere) – test grilă din tematica de concurs 

4. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi 
Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab 
I” – Piteşti 
 

Maiştri militari 
filiera directă 

Învăţământ cu 
frecvenţă 

2 ani 

• Evaluarea psihologică specială (testarea psihotehnică) – probă de selecţie 
eliminatorie (Apt/Inapt) 
• Limba engleză, test grilă – ponderea în calculul mediei de admitere – 10%. 

Nota minimă de admitere – 5,00 
• Matematică (algebră şi trigonometrie) şi Fizică (mecanică şi electricitate), 

test grilă; ponderea în calculul mediei de admitere – 80%. Nota minimă de 
admitere – 5,00 

5. Şcoala Militară de Maiştri Militari a 
Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu " 
Constanţa 
 

Maiştri militari 
filiera directă 

Învăţământ cu 
frecvenţă 

2 ani 

• Examinare psihotehnică (verificare privind răul de mare accentuat)– probă 
eliminatorie (Admis/Respins) 
• Matematică (algebră şi trigonometrie) şi Fizică (mecanică şi electricitate), 

test grilă. Nota minimă de admitere – 5,00 
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