R O M Â N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN MUREŞ

Nr. B/29 din 28 aprilie 2015

POLIŢIA ROMÂNĂ

COMUNICAT DE PRESĂ
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN MUREŞ - recrutează candidaţi
pentru admiterea – 2015 în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti,
şcolile de agenţi de poliţie, precum şi pentru instituţiile de învăţământ ale
Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii, pe locurile
Ministerului Afacerilor Interne.
Activităţile de recrutare a candidaţilor se desfăşoară începând cu data publicării
anunţului şi se încheie la data de 29.05.2015 pentru instituţiile de învăţământ superior
(precum şi pentru toate instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N şi S.R.I.), respectiv la data
de 07.08.2015 pentru şcolile postliceale din cadrul M.A.I..Recrutarea se realizează, în
raport de locul de domiciliu al candidaţilor, înscris în cartea de identitate, potrivit
opţiunii acestora.
1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti
Facultatea de Poliţie:
- specializarea „Drept”: 65 locuri;
- specializarea „Ordine şi Siguranţă Publică” – 310 locuri ( 250 pentru Poliţie şi 60
pentru Poliţia de Frontieră), din care 5 locuri pentru romi, 3 locuri pentru maghiari şi 2
locuri pentru alte minorităţi/etnii;
2. Şcoala de Agenţi de Poliţie ,,Vasile Lascăr” Câmpina – 500 locuri, din care 5 locuri
pentru romi şi 3 locuri pentru alte minorităţi/etnii;
3. Şcoala de Agenţi de Poliţie ,,Septimiu Mureşan” Cluj Napoca – 125 de locuri, din
care 3 pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi/etnii;
4. Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – 4
locuri (numai pentru bărbaţi);
5. Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – 80 de
locuri, din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi;
6. Locuri pentru Ministerul Afacerilor Interne în instituţii de învăţământ ale Ministerului
Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii:
- Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 45 de locuri;
- Academia Tehnică Militară – 72 de locuri;
- Academia Naţională de InformaţiiCOMPARTIMENTUL
„Mihai Viteazul”INFORMARE
– 25 de locuri;
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- Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa – 2 locuri;
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- Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”
Constanţa – 3 locuri;
- Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti
– 38 de locuri;

POLIŢIA ROMÂNĂ

Condiţii legale pentru recrutarea candidaţilor : să aibă cetăţenia română şi
domiciliul în România, să cunoască limba română scris şi vorbit, să aibă capacitate
deplină de exerciţiu, să fie declaraţi „apt" din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care
participă la concurs; să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada
absolvirii se face cu diploma sau adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi
promovat examenul de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor
de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie
în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în
ultimii 7 ani; nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin
lege; îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 10 alin (3) din Legea nr. 360/2002 privind
Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; îndeplinesc criteriile
specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.
Criterii specifice pentru recrutarea candidaţilor: să aibă vârsta de până la 27 de ani,
împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile
destinate formării iniţiale a personalului militar (pentru instituţiile de învăţământ ale
M.Ap.N. şi pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel
Zăgănescu” Boldeşti); să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel
puţin 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel
liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin
notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri
disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ; să aibă înălţimea de minim 1,65 m
bărbaţii şi 1,60 m femeile, candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi
agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălţimea de
minimum 1,60 m..
Pentru înscriere, candidaţii se vor prezenta personal, având asupra lor cartea de
identitate, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, din municipiul Târgu
Mureş, strada Borsos Tamas, nr. 16, la Serviciul Resurse Umane, în zilele de luni –
vineri între orele 08.30 – 15.30.
Alte informaţii se pot obţine de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş - Serviciul
Resurse Umane, telefon 0265-202412 şi pe site-ul www.politiaromana.ro
http://ms.politiaromana.ro
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