
Anexa nr. 3 la Dispoziția directorului general al DGMRU nr. II/ 12526 din 22.06.2022                  

 
Instrucțiuni privind atribuirea codului unic de identificare candidaților înscriși la concursul de 

admitere organizat în anul 2022 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” 

 

 

1. Codul unic de identificare a candidaților înscriși la concursul de admitere organizat în anul 2022 

la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” se compune din: 

 

a) indicativul județului unității de recrutare (ex: Dolj = DJ, București = ATENȚIE - BU); 

b) abrevierea specialității/specializării pentru care optează candidatul: poliție = POL, poliție de 

frontieră = PFR, jandarmi = JAN, drept = DRP, Facultatea de Pompieri = ISU; 

c) locuri aprobate: locuri comune = LC, romi = RR, maghiari = MG, alte minorități = MN, candidați 

proveniți din sistemul de protecție socială = SSP; 

d) forma de învățământ: forma de învățământ cu frecvență = fără mențiune, forma de învățământ 

cu frecvență redusă = IFR; 

 

Poliție 
Poliție  

de Frontieră 
Jandarmi Drept  

Facultatea 

de Pompieri 

xx-POL-LC 

xx-POL-RR 

xx-POL-MG 

xx-POL-MN 

xx-POL-SSP 

xx-POL-IFR 

xx-POL-ANP 

xx-PFR-LC 

xx-PFR-RR 

xx-PFR-MG 

xx-PFR-MN 

xx-PFR-SSP 

xx-PFR-IFR 

xx-JAN-LC 

xx-JAN-RR 

xx-JAN-MG 

xx-JAN-MN 

xx-JAN-SSP 

xx-JAN-IFR 

xx-DRP-MAI 

xx-DRP-SSP 

xx-DRP-MAN 

xx-ISU-LC 

xx-ISU-SSP 

xx-ISU-RR 

 

e) numărul de înregistrare al cererii de înscriere sau, după caz, numărul curent din tabelul transmis 

de unitatea de recrutare pentru candidații recrutați de Administrația Națională a Penitenciarelor ori 

numărul curent din situația centralizatoare cu candidații înscriși pentru candidații recrutați de 

Ministerul Apărării Naționale (se vor menționa doar cifre, fără litere sau semne).  

 

Exemple:  

BZ-PFR-LC-568945 - candidat recrutat de o unitate de recrutare din jud. Buzău, pentru 

specialitatea frontieră, locuri comune, numărul de înregistrare al cererii de înscriere 568945; 

HR-ISU-RR-9078 - candidat recrutat de o unitate de recrutare din jud. Harghita pentru Facultatea 

de Pompieri - locuri pentru romi, și numărul de înregistrare al cererii de înscriere 9078; 

BU-POL-MG-26543 - candidat recrutat de o unitate de recrutare din mun. București pentru 

specialitatea poliție- locuri pentru maghiari, și numărul de înregistrare al cererii de înscriere 26543; 

TL-PFR-MN-61589 - candidat recrutat de o unitate de recrutare din jud. Tulcea pentru 

specialitatea poliție de frontieră - locuri pentru minorități, și numărul de înregistrare al cererii de înscriere 

61589; 

DJ-JAN-IFR-8956 - candidat recrutat de o unitate de recrutare din jud. Dolj, pentru specialitatea 

jandarmi, forma de învățământ cu frecvență redusă și numărul de înregistrare al cererii de înscriere 8956; 

GR-DRP-MAI-665231 - candidat recrutat de o unitate din jud. Giurgiu, pentru specializarea drept 

și numărul de înregistrare al cererii de înscriere 665231; 

BU-POL-ANP-001 – candidat recrutat de Administrația Națională a Penitenciarelor pentru 

Facultatea de Poliție, specialitatea penitenciare și numărul curent din tabelul transmis de unitatea de 

recrutare; 

BU-DRP-MAN-32 – candidat recrutat de Ministerul Apărării Naționale pentru Facultatea de 

Poliție, specializarea drept și numărul curent din situația centralizatoare cu candidații înscriși. 

2. Persoana cu sarcini de recrutare menționează în cererea de înscriere codul unic de identificare 

atribuit, precum și centrul zonal la care este arondat, o scanează și o comunică, la adresa de e-mail indicată, 

candidaților. 

 


