MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE UMANE
DISPOZIŢIA
directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane
Nr. II/12794 din 20.07.2022
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”,
cu modificările și completările ulterioare
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”, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează,
după cum urmează:
1. După alineatul (1) al articolului 4 se introduc două noi alineate, alin. (11) și (12), cu următorul cuprins:
„(11) Prin excepție de la alin. (1), pentru candidații aflați în procedură de soluționare a contestațiilor formulate
cu privire la rezultatul evaluării psihologice, termenul de depunere a documentelor la unitățile de recrutare în vederea
constituirii dosarului de recrutare se prelungește până la data de 28 iulie 2022.
(12) Hotărârile comisiei de soluționare a contestațiilor se comunică unităților de recrutare pentru a fi aduse la
cunoștința contestatarilor cel târziu până la data de 27 iulie 2022.”
2. După alineatul (2) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:
„(21) Compartimentele de resurse umane introduc în dosarele de recrutare ale candidaților avizul psihologic
prevăzut la alin. (2) până la data de 28 iulie 2022.”
3. Alineatul (1) al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Taxa de înscriere la concurs se achită de către candidații declarați apt psihologic, în perioada 21 - 29 iulie
2022 (data operațiunii bancare), potrivit precizărilor publicate pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru
Ioan Cuza”, la secțiunea Admitere.”
4. Alineatul (1) al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Tabelele nominale cuprinzând candidații la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, completate
potrivit modelului din anexa nr. 4, inclusiv la rubrica cod unic, se transmit instituției de învățământ, până la data de
5 august 2022, în format electronic, la adresa de e-mail smru@academiadepolitie.ro, însoțite de cererea de înscriere,
diploma de bacalaureat (față/verso)/ adeverința eliberată de liceu în cazul în care nu i s-a eliberat candidatului diploma
de bacalaureat, foaia matricolă, precum și documentele justificative pentru scutirea de la plata taxei de înscriere, în
format scanat. Documentele vor fi transmise într-o arhivă cu numele candidatului, iar dimensiunea acesteia nu trebuie
să depășească 20MB.”
ART. II – Prezenta dispoziție este adusă la cunoştinţa structurilor interesate prin grija Direcţiei Generale
Management Resurse Umane.
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