
 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE UMANE 

 

DISPOZIŢIA 

directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane 

Nr. II/12758 din 19.07.2022 

pentru modificarea Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management 

Resurse Umane nr.  II/ 12526 din 22.06.2022 

privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere organizat în 

anul 2022 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” 

 

În temeiul prevederilor art. 14 din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției 

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

directorul general al Direcției Generale Management Resurse Umane emite următoarea  

 

DISPOZIŢIE: 

 

ART. I  – Dispoziția directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane 

nr.  II/ 12526 din 22.06.2022 privind recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de 

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

completează, după cum urmează: 

 

1. După articolul 9 se introduc două noi articole, art. 91 și 92
, cu următorul cuprins: 

„Art. 91 – (1) Pentru susținerea traseului practic-aplicativ în cadrul concursului pentru admiterea 

la Facultatea de Poliție, la centrele zonale de selecție se constituie comisii pentru evaluarea 

performanței fizice, după parcurgerea următoarelor etape: 

a) pentru fiecare centru zonal de selecție, până la data de 05.08.2022, Academia de Poliție 

„Alexandru Ioan Cuza” stabilește, prin raportare la numărul de candidați recrutați și numărul de săli 

de sport, necesarul de personal pentru îndeplinirea atribuțiilor de responsabil de traseu, evaluator de 

traseu și personal desemnat să completeze borderourile de concurs și îl comunică inspectoratelor 

generale; 

b) până la data de 17.08.2022, inspectoratele generale stabilesc personalul care poate îndeplini 

atribuțiile responsabilului de traseu, evaluatorului de traseu și personalului desemnat să completeze 

borderourile de concurs și îl comunică Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. 

(2) Personalul comunicat în condițiile alin. (1) lit. b) poate face obiectul convocării de către 

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” la ședințe de instructaj organizate anterior desemnării 

ca membri în comisiile pentru evaluarea performanței fizice. 

(3) Nominalizarea membrilor în comisiile prevăzute la alin. (1) se realizează în urma tragerii la 

sorți de către Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din personalul comunicat în condițiile alin. 

(1) lit. b).  

(4) Rezultatele tragerii la sorți se comunică centrelor zonale de selecție și inspectoratelor 

generale în vederea informării personalului vizat. 

Art. 92 –Susținerea, în fiecare sală de sport, a traseului practic-aplicativ, se realizează în 

prezența a trei reprezentanți ai părinților, aleși prin tragere la sorți, zilnic, înainte de începerea probei, 

pentru fiecare serie în parte.” 

 

ART. II - Prezenta dispoziţie este adusă la cunoştinţa structurilor interesate prin grija Direcţiei 

Generale Management Resurse Umane. 

   

ÎMPUTERNICIT DIRECTOR GENERAL 

CHESTOR DE POLIȚIE 

 

MINOIU VALENTIN 


