Anexa nr. 1
NUMĂRUL DE LOCURI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 LA ACADEMIA DE POLIŢIE “ALEXANDRU IOAN CUZA”

Programul de studii universitare
de licenţă/ specializarea

Domeniul de licenţă

Durata
studiilor

Nr. locuri propuse
Dintre care
Nr. locuri/ beneficiar
Romi
Maghiari

Alte
min.

Total

FACULTATEA DE POLIŢIE

Ştiinţe militare, informaţii şi
ordine publică

Ordine şi siguranţă publică frecvență

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

3 ani

238 IGPR, 2 DEPABD,
20 DGPI
45 ANP (din care 5
Republica Moldova)

3 ani

39 IGPR, 6 IGPF, 5 IGJR

3 ani

38 IGPF, 10 DGP, 12 IGI

2

2

2

60

3 ani

43 IGJR, 6 SPP, 1 SIE

2

2

2

50

8

6

4
305

-

50

FACULTATEA DE JANDARMI
Ştiinţe militare, informaţii şi
ordine publică

Ordine şi siguranţă publică frecvență

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE
65 IGPR, 20 IGPF, 1 DGL, 1 DEPABD, 3 DRPCIV,
10 IGJR, 10 IGSU, 5 DGPI

Drept

Drept - frecvență

4 ani

Drept

Drept – distanță (personal MAI)

4 ani

100 taxă

-

100

3 ani

100 taxă

-

100

4 ani

37 IGSU, 10 palestinieni*,
2 Republica Moldova,
1 SIE

1

3 ani

20 + 5 taxă

-

3

-

25

650 + 205 taxă

13

13

8

855

Administrație publică – frecvență
(personal civil)
FACULTATEA DE POMPIERI

Ştiinţe administrative

Ingineria instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii –
pompieri – frecvență

115

50

FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ
Istorie

Arhivistică – frecvență
TOTAL GENERAL

Notă:
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.
*conform HG 272/2012 privind oferta unilaterală a statului român de burse pentru Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei, care acţionează pentru Autoritatea Naţională Palestiniană, cu
modificările și completările ulterioare

Anexa nr. 2

NUMĂRUL DE LOCURI LA ŞCOLILE POSTLICEALE ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE,
sesiunea de admitere august-septembrie 2018
Învățământ postliceal pentru formarea agenților de poliție, subofițerilor, maiștrilor militari; învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor: 1 an
Nr. locuri
Unitatea de învăţământ

Şcoala de Agenţi de Poliţie
„Vasile Lascăr” - Câmpina
Şcoala de Agenţi de Poliţie
„Septimiu Mureşan”- Cluj-Napoca
Şcoala de Pregătire a Agenţilor
Poliţiei de Frontieră
„Avram Iancu” - Oradea
Şcoala Militară de Subofiţeri de
Jandarmi „Grigore Alexandru
Ghica” - Drăgăşani
Şcoala Militară de Subofiţeri de
Jandarmi „Petru Rareş” –
Fălticeni
Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi
Protecţie Civilă
„Pavel Zăgănescu” – Boldeşti

Specialitatea/
calificarea

Nr. total
locuri

Nr. locuri/ beneficiar

Romi

Minorităţi

1300

1279 IGPR,
5 DEPABD, 16 DRPCIV

30

10

300

290 IGPR, 10 DEPABD

10

3

280

260 IGPF, 20 IGI

8

3

350

350 IGJR

4

2

350

350 IGJR

4

2

2

-

25

-

-

2880

58

20

Agent de poliţie

Agent de poliţie de
frontieră

Dintre care

Subofiţer de
jandarmi

Subofiţer de
pompieri şi protecţie
civilă
Maistru militar auto

Total locuri – Învăţământ postliceal

265
300

2880

10 Republica Moldova

Notă:
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.

Anexa nr. 3

NUMĂRUL DE LOCURI APROBATE LA ALTE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
CARE ŞCOLARIZEAZĂ PERSONAL PENTRU M.A.I.
ÎN ANUL ŞCOLAR/UNIVERSITAR 2018 – 2019
A.

Învăţământ superior (ofiţeri) – studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă

Nr.
Instituţia de
Domeniul de licenţă
crt.
învăţământ
1.
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
Facultatea de Comandă şi
Ştiinţe militare, informaţii şi
Stat Major
ordine publică
Academia
Forţelor
Terestre
„Nicolae Bălcescu”
2.

Facultatea de Management
Militar

Ştiinţe militare, informaţii şi
ordine publică
Inginerie și management

Facultatea de Științe
Economice și Administrative
3.

Ştiinţe administrative

Logistică

Managementul organizației
Inginerie și management în domeniul
comunicațiilor militare
Contabilitate și informatică de
gestiune
Administrație publică

Artilerie și rachete
Geniu
Apărare CBRN
Auto
Comunicații și
informatică

Durata
studiilor

Nr. locuri

3 ani

2

3 ani

2
1
1
2

4 ani

2

Finanțe-contabilitate

21

5
3 ani

Logistică

8

Academia Tehnică Militară

Facultatea de Mecatronică și
Sisteme Integrate de
Armament

Facultatea de Sisteme
Electronice și Informatice
Militare

4.

Contabilitate

Programul de studii universitare de licență/ domeniul/ arma/
specialitatea militară

Institutul MedicoMilitar

Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a
focului

4

Materiale energetice și apărare CBRN

7

Muniții, rachete, explozivi și pulberi

2

Inginerie genistică

Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare

5

Ingineria autovehiculelor

Echipamente şi sisteme de comandă și control pentru
autovehicule

Inginerie de armament,
rachete şi muniţii

4 ani

3

Comunicații pentru apărare și securitate

4

Echipamente și sisteme electronice militare

3

Calculatoare şi tehnologia
informaţiei

Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate
națională

5

Sănătate

Medicină generală

Inginerie electronica,
telecomunicaţii și tehnologii
informaționale

6 ani

7 București
5 Târgu Mureș

33

12

Academia ForţelorAeriene „Henri Coandă”
Facultatea de
Management Aeronautic
Ştiinţe militare, informaţii şi
ordine publică
Facultatea de
Sisteme de Securitate Aeriană
6.
Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
5.

Inginerie marină şi navigaţie

Aviaţie piloţi

10
3 ani

Radiolocație

Electromecanică navală

Facultatea de Inginerie Marină

13
3

2
4 ani

Inginerie electrică

6

Electromecanică

4

Psihologie-informaţii

15

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”

7.

Facultatea de Informații
Facultatea de Studii de
Intelligence

Ştiinţe militare, informaţii şi
ordine publică

3 ani
Studii de securitate şi informaţii

35
20

Total număr de locuri – învăţământ universitar - licență

B.
Nr. crt.
1.

122

Învăţământ postliceal (maiştri militari) – învăţământ cu frecvenţă; durata studiilor: 2 ani
Instituţia de învăţământ/ specialitatea/ specializarea
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”

Auto
Tehnică de comunicaţii
Operare şi mentenanţă echipamente informatice
Administrare sisteme/ rețele de comunicații/ informatică
2.
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene ”Traian Vuia”
Aeronave și motoare de aviație
3.
Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”
Artilerie navală şi antiaeriană
Timonier și tehnică de navigație navală
Comunicații navale și observare semnalizare
Motoare și mașini navale
Motoare și instalații electrice navale
Total număr de locuri – învăţământ postliceal

Nr. locuri

Total

5
1
1
1

8

5

5

7
11
8
12
28

66

79

Anexa nr. 4
NUMĂRUL DE LOCURI APROBATE LA ŞCOLILE POSTLICEALE ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE,
sesiunea de admitere ianuarie 2019
Învățământ postliceal pentru formarea agenților de poliție, subofițerilor, maiștrilor militari; învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor: 1 an

Unitatea de învăţământ
Specialitatea/calificarea
Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile
Lascăr” - Câmpina
Şcoala de Agenţi de Poliţie
„Septimiu Mureşan” - Cluj-Napoca
Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei
de Frontieră „Avram Iancu” - Oradea
Şcoala Militară de Subofiţeri de
Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica”
- Drăgăşani
Şcoala Militară de Subofiţeri de
Jandarmi „Petru Rareş” – Fălticeni
Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi
Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” –
Boldeşti

Locuri/ beneficiar

Agent de poliţie

Agent de poliţie de
frontieră

Subofiţer de
jandarmi

1275 IGPR,
20 DGP, 5 SIE

1300

30

10

290 IGPR, 10 DGP

300

10

3

245 IGPF, 20 IGI, 15 DGP

280

8

3

317 IGJR,
25 SIE, 8 SPP

350

4

2

335 IGJR, 15 SIE

350

4

2

2

-

-

-

58

20

Subofiţer de
pompieri
şi protecţie civilă

275 IGSU

Maistru militar auto

10 IGSU, 7 DGL,
3 DGPI, 5 SIE

Total locuri - Învăţământ postliceal

Nr. locuri propuse
Dintre care
Total
Romi
Minorităţi

300

2880

Notă:
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.

Anexa nr. 5
Condiții suplimentare pentru candidații
la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

-

-

-

-

-

-

-

să aibă cetățenie română și domiciliu stabil în România;
să aibă vârsta de până la 23 ani, împliniți în cursul anului 2018;
să fie absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat/adeverință pentru promoția din anul
admiterii;
să aibă media minimă la examenul de bacalaureat de 7,00;
să cunoască foarte bine limba română și să aibă capacitatea de a se exprimare clar și corect în
limba română;
să nu fi repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulți ani de studiu, din motive imputabile;
să fie declarați apt medical și psihologic, conform reglementărilor MAI;
să aibă o conduită civică și morală corespunzătoare;
să nu fi fost condamnați penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o
infracțiune săvârșită cu intenție și să nu fi executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a
săvârșirii unei infracțiuni din culpă; să nu fie în curs de cercetare sau judecată;
în situația în care fac parte din partide, formațiuni sau organizații politice, să declare în scris că
după admitere renunță la calitatea de membru al acestora;
candidații care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei
organizații sau societăți comerciale, să declare sub semnătură că odată cu admiterea vor renunța
la aceste calități;
sunt dispuși ca, după finalizarea ciclului de formare profesională în cadrul Academiei Naționale
de Informaţii „Mihai Viteazul”, să desfăşoare activităţi, în calitate de ofiţeri de informaţii, în
orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor instituţiei, în conformitate cu
angajamentul încheiat;
acceptă, în situația în care vor fi declarați „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor
drepturi și libertăți cetățenești prevăzute de legislația în vigoare;
acceptă efectuarea de verificări asupra activității și comportamentului lor, precum şi verificările
de securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 pentru determinarea eventualelor elemente de
incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat;
în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea
cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 alin. (6) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, vor achita contravaloarea
serviciilor de școlarizare la instituția de învățământ superior de stat care a asigurat școlarizarea.
Cu ocazia înmatriculării, candidații vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează în
rate plata serviciilor de școlarizare.
De la condițiile de înscriere nu se acordă derogări.
Nu se pot înscrie la concursul de admitere:
tinerii care fac parte din organizații aflate în afara legii, precum și cei care nu dovedesc respect și
devotament față de valorile democrației, față de statul de drept și instituțiile sale;
adepții unor culte sau organizații religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a
ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de
militar;
cei cunoscuți ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui
ofițer;
tinerii care au consumat sau au desfășurat operațiuni cu plante, substanțe sau amestecuri de
substanțe stupefiante, psihotrope sau susceptibile de a avea efecte psihoactive, aflate sub control
național ori prevăzute în convențiile internaționale la care România este parte.

Anexa nr. 6
Lista candidaţilor recrutaţi pentru locurile M.A.I. la alte instituții de învățământ
Sesiunea 2018

Nr.
crt.

NUMELE (prenumele tatălui)
şi PRENUMELE candidatului

CNP

C.I.
seria și nr.

Unitatea de
recrutare

Alte opţiuni pentru
instituțiile care
școlarizează în
beneficiul MAI
(specificare)

Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul”
Specializarea Psihologie-informații
Specializarea Studii de securitate și informații
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu
Academia Tehnică Militară

Institutul Medico-Militar
București (Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București)
Târgu Mureș (Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș)
Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti
Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” Boboc
Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa

Anexa nr. 7
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Unitatea ____________________________
_____________________________________________

Nr. _____________din___________

ADEVERINŢĂ
Se adevereşte prin prezenta faptul că dl/dna (grad, nume, prenume)______________________
încadrat la (unitatea)__________________________________________________________________
(structura)__________________________________________________________________________
îndeplinește criteriile specifice de recrutare a candidaților, stabilite la art. 6 alin. (8) din Anexa nr. 2 la
Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale
Ministerului Afacerilor Interne (pentru agenții de poliție), respectiv la art. 7 alin. (3) din Anexa nr. 2 la
Ordinul m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale
Ministerului Afacerilor Interne (pentru subofițeri și maiștri militari), ambele cu modificările și
completările ulterioare.
S-a eliberat prezenta în vederea înscrierii la concursul de admitere în Academia de Poliție
„Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Poliție, programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi
siguranţă publică”, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.
ŞEFUL UNITĂŢII

RESURSE UMANE

