
    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                        

   

INFORMARE 

Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în perioada 10 – 21 ianuarie 2019 
se va desfășura un nou concurs de admitere în școlile postliceale ale MAI (seria de elevi 

ianuarie - noiembrie 2019). 

 
1. Număr de locuri repartizate fiecărei instituții de învățământ  

 
2. Condiții de participare și criterii specifice 

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, 
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ambele cu modificările și completările ulterioare, următoarele condiţii 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;  
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 şi pe locurile MAI 
la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale și de până la 23 de ani 

împliniţi în cursul anului pentru candidaţii la Academia Națională de Informaţii „Mihai 

Viteazul”;  
m) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de 

vestimentație, în ținuta de vară, cu excepția candidaților la specialitatea pompieri;  
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.  
Locurile la instituţiile de învăţământ sunt comune pentru femei şi bărbaţi, cu 

excepţia celor aprobate la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel 
Zăgănescu” Boldeşti. 

 
3. Recrutarea candidaţilor  

 

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale 
MAI se realizează de către structurile centrale și teritoriale de resurse umane ale 

inspectoratelor generale care au locuri aprobate la aceste instituţii - Inspectoratul 
General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul 

General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în 
raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate/ reședință și sarcinile de 

recrutare stabilite. 
 

4. Principalele documente din dosarelor de recrutare 
 

Cererile de înscriere la concursul de admitere la la şcolile postliceale ale 
MAI se depun până la 23 noiembrie 2018 - pentru concursurile de admitere 

organizate în sesiunea ianuarie 2019, la unitățile care realizează recrutarea.  
 



    

Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt:  

1. Cererea de înscriere la concursul de admitere – anexele 1 - 3, în funcție de 
instituția de învățământ;  

2. Curriculum vitae - Europass (CV);  
3. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare – 

anexa 4;  
4. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a 

livretului militar;  

5. Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă; absolvenţii de liceu ai anului în curs 
vor prezenta actele de studii menţionate/ adeverința de bacalaureat la instituţia de 

învăţământ, cu ocazia înscrierii;  
6. Următoarele documente în copie: certificatul de naştere al candidatului, 

soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi ale hotărârilor 
judecătoreşti privind starea civilă;  

7. Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;  
8. Extrasul de pe cazierul judiciar al candidatului, care se solicită de către 

compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al 
candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termen de 

valabilitate, depus de candidat; 
9. Fişa medicală tip de încadrare în MAI;  

10. Certificatul de examinare psihologică;  
11. Trei fotografii 3x4 cm și o fotografie 9x12;  

12. Alte documente solicitate de către instituţiile de învăţământ/inspectoratele 

beneficiare  
 

Copiile documentelor se realizează de compartimentul cu sarcini de recrutare, se 
certifică pentru conformitate și se semnează de persoana desemnată și de candidat. 

Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului.  
 

Suplimentar documentelor prevăzute, candidaţii care se înscriu pentru locurile 
alocate distinct minorităţilor naţionale – romi, maghiari, alte minorități - depun la 

dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite 
potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de 

etnic. 
Pentru mai multe detalii cu privire la concursul de admitere sesiunea ianuarie 

2019 puteți vizualiza documentul editat de Direcția Generală Management Resurse 
Umane din Ministerul Afacerilor Interne - ADMITEREA ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE ŞI ÎN ALTE INSTITUŢII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

CARE PREGĂTESC PERSONAL PENTRU M.A.I. - 
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/Brosura_admitere_2018_si_ianuarie_2019.pdf. 
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