MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE UMANE

ADMITEREA
LA ACADEMIA DE POLITIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

-

sesiunea de admitere organizată în 2020 -

NUMĂRUL DE LOCURI LA ACADEMIA DE POLIŢIE “ALEXANDRU IOAN CUZA”
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

Învăţământ superior – studii universitare de licenţă

Domeniul de
licenţă

Programul de studii
universitare de licenţă/
specializarea

FACULTATEA DE POLIŢIE
Ordine şi siguranţă publică Ştiinţe
frecvență
militare,
Ordine şi siguranţă publică informaţii şi
frecvență redusă (agenți,
ordine publică
subofițeri, maiștri militari MAI)
FACULTATEA DE POLIŢIE DE FRONTIERĂ
Ştiinţe
militare,
Ordine şi siguranţă publică informaţii şi
frecvență
ordine publică
FACULTATEA DE JANDARMI
Ştiinţe
militare,
Ordine şi siguranţă publică informaţii şi
frecvență
ordine publică

Nr. locuri
Durata
studiilor

Nr. locuri/ beneficiar

3 ani

50 IGPR, 40 ANP, 8 SIE

3 ani

34 IGPR, 3 IGPF, 3 IGJR

3 ani

23 IGPF, 2 SIE

1

1

1

25

3 ani

20 IGJR, 5 SIE

1

1

1

25

Dintre care
Romi

Maghiari

Alte
min.

7

5

3

Total

98

40

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE

Drept

Drept - frecvență

4 ani

130 IGPR, 15 IGPF, 15 DGA, 5 IGI,
4 DRPCIV, 4 DEPABD, 2 DGP,
4 DGJ, 2 DGAESRI, 1 DGL, 1 DGMRU, 1 DGF,
20 DGPI, 15 IGJR, 13 IGSU, 3 IGAv,
10 MApN, 5 SIE

Drept

Drept – distanță (personal MAI)

4 ani

100 taxă

250

100

FACULTATEA DE POMPIERI
Ingineria
instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii –
pompieri – frecvență
TOTAL GENERAL

4 ani

40 IGSU,
10 burse Palestina

1

-

-

50

488 buget + 100 taxă

10

7

5

588

Notă:
1. În funcţie de numărul solicitărilor aprobate în conformitate cu prevederile Ordinului m.a.i. nr. 35/2014 și ale Ordinului m.a.i nr.
108/2014, ambele cu modificările și completările ulterioare, pot surveni modificări ale cifrelor de şcolarizare prezentate.
2. Conform art. 205 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, la Academia de
Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” se acordă 10 locuri bugetate, în cadrul cifrei de şcolarizare aprobate, absolvenţilor cu diplomă de
bacalaureat proveniţi din sistemul de protecţie socială (câte două locuri la Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră,
Facultatea de Jandarmi, Facultatea de Ştiinţe Juridice și Administrative, Facultatea de Pompieri). În cazul în care locurile nu se
ocupă, acestea se redistribuie către ceilalţi candidaţi.

În funcție de cererile de înmatriculare aprobate potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 35/2014
privind măsurile de sprijin acordate polițiștilor încadrați într-un grad de invaliditate și familiilor
acestora, precum și familiilor polițiștilor decedați și ale Ordinului m.a.i. nr. 108/2014 privind
măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt
limitat pentru serviciul militar și familiilor acestora, precum și familiilor personalului militar
decedat, pot surveni modificări ale locurilor scoase la concursul de admitere.

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului
Afacerilor Interne şi pe locurile M.A.I. la alte instituţii de învăţământ, candidaţii trebuie să
îndeplinească, conform Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane
în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Ordinului m.a.i. nr. 177/2016 privind
activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne,
ambele cu modificările și completările ulterioare, următoarele condiţii legale şi criterii specifice:
a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris și vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă
la concursul de admitere;
f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor și cerințelor de conduită admise și practicate
în societate, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar, respectiv să
aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist, pentru candidaţii
pe locurile destinate formării iniţiale a polițiștilor;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă
pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe
locurile destinate formării iniţiale a personalului militar;
m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate, pe/
în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; criteriul specific nu se aplică pentru candidaţii pe
locurile repartizate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
n) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția
candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii
Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
o) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.
Notă:
Structuri beneficiare MAI:
IGPR - INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
IGPF - INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ
IGJR - INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI
IGSU - INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
IGI - INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI
IGAv - INSPECTORATUL GENERAL DE AVIAŢIE
DGMRU - DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE UMANE
DGL - DIRECŢIA GENERALĂ LOGISTICĂ
DGF - DIRECȚIA GENERALĂ FINANCIARĂ
DGJ - DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ
DGAESRI - DIRECŢIA GENERALĂ AFACERI EUROPENE, SCHENGEN ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE
DGP - DIRECŢIA GENERALĂ DE PAȘAPOARTE
DRPCIV - DIRECȚIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR
DEPABD - DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚĂ A PERSOANELOR ȘI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE
DGPI - DIRECȚIA GENERALĂ DE PROTECȚIE INTERNĂ
DGA - DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE

Beneficiari externi:
MApN – MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
SIE – SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE
ANP – ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR

Informaţii suplimentare se pot obţine la instituția de învățământ și la unitățile de recrutare

