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

NESECRET
Nr. 109854 din 11.06.2020

BIROUL ANALIZA ŞI PREVENIREA CRIMINALITĂŢII

Către,
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN TIMIȘ
- INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR -

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiș, cu sediul în municipiul Timișoara,
Bvd.Take Ionescu, nr. 44-46, judeţul Timiș, desfăşoară activităţi specifice de recrutare
şi selecţie a candidaţilor pentru concursurile de admitere în instituţiile de
învăţământ din structura M.A.P.N. şi la Academia Națională de Informații
”Mihai Viteazul”, care pregătesc personal în beneficiul M.A.I. – sesiunea 2020,
potrivit numărului de locuri aprobate în anul şcolar/universitar 2020-2021 la
instituţiile de învăţământ superior ale M.A.P.N. şi S.R.I. şi unităţile de învăţământ
postliceal ale M.A.P.N.
In acest sens, va rugam sa transmiteti elevilor claselor a XII-a, din cadrul
instituțiilor de învățământ preuniversitar, oferta de recrutare și selecție a candidaților
pentru participarea la concursurile de admitere - sesiunea 2020, în instituţiile de
învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne,
anexata alaturat.

Cu stimă,

ŞEFUL INSPECTORATULUI
Comisar șef de poliţie
PETECEL AURELIAN - ALIN

Î. ȘEFUL B.A.P.C.
Subcomisar de poliție
MILITARU ALINA - LUMINIȚA

a) Învăţământ superior (ofiţeri) – studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă
Nr.
crt.

Instituţia de
învăţământ

Domeniul de licenţă

Programul de studii
universitare de licenţă/
specialitatea militară

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
Ştiinţe militare,
Facultatea de Comandă şi
informaţii şi ordine
Logistică
Stat Major
publică
2. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” SIBIU
Științe militare,
informații
și ordine
Auto
Facultatea de
publică
Management Militar
Inginerie și management Comunicaţii şi informatică

Durata
studiilor

Total locuri

3 ani

8

1.

Facultatea de Științe
Economice și
Administrative

3.

Facultatea de Sisteme
Informatice și Securitate
Cibernetică

Facultatea de Sisteme
Integrate de Armament,
Geniu și Mecatronică

Facultatea de Aeronave și
Autovehicule Militare
Institutul
Medico-Militar

2

4 ani

2

Finanţe-contabilitate
3 ani

6
5
2
4 ani
7
5

2
2
1
7

*

Medicină generală - București

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” BRAȘOV *
Aviaţie piloţi
Facultatea de
Meteorologie
Management Aeronautic
Ştiinţe militare,
Aviație nenaviganți
informaţii şi ordine
Facultatea de
publică
Radiolocație
Sisteme de Securitate
Aeriană

48

3

5

Aeronave și motoare de aviație
Echipamente și sisteme de comandă
Ingineria autovehiculelor
și control pentru autovehicule

Sănătate

3
2

Echipamente şi sisteme
electronice militare
Inginerie electronică,
Comunicaţii pentru apărare şi
telecomunicaţii și
securitate
tehnologii informaționale
Echipamente și sisteme
electronice militare, electronica –
radioelectronică de aviație
Calculatoare şi sisteme
Calculatoare şi tehnologia
informatice pentru apărare şi
informaţiei
securitate naţională
Construcții și fortificații
Inginerie civilă
Topogeodezie și automatizarea
Inginerie geodezică
aisigurării topogeodezice
Sisteme pentru baraje de mine,
Inginerie genistică
distrugeri și mascare
Armament, aparatură artileristică şi
sisteme de conducere a focului
Inginerie de armament,
Muniții, rachete, explozivi și pulberi
rachete şi muniţii
Materiale energetice şi apărare
CBRN

Inginerie aerospațială

12

3

Ştiinţe administrative
Logistică
Ştiinţe militare,
informaţii şi ordine
Intendență
publică
Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I” BUCUREȘTI

Facultatea de
Comunicații și Sisteme
Electronice pentru
Apărare și Securitate

4.

Contabilitate

3 ani

3
6 ani

2

5.

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” CONSTANȚA
Inginerie marină şi
Navigație, hidrografie și
navigaţie
echipamente navale
Facultatea de Inginerie
Electromecanică navală
Marină

3 ani

5
2
2

10

1

6.

Inginerie electrică

Electromecanică

11
4 ani

8
2

21

7. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”
Facultatea de Informaţii
Psihologie-informaţii
Ştiinţe militare,
informaţii şi ordine
Facultatea de
Studii de securitate şi informaţii
publică
Studii de Intelligence
Total număr de locuri – învăţământ universitar

23
3 ani

12

35

136

b). Învăţământ postliceal (maiştri militari) – învăţământ cu frecvenţă – 2 ani
Nr. crt.

1.

Instituţia de învăţământ

Specialitatea/ specializarea

Nr.
locuri

Total

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Pitești
Armament și instalații de lasnsare
Aparatură artileristică, sisteme de conducere a focului, stabilizatoare
Echipament de apărare chimică, bacteriologică, radiologică și nucleară - CBRN
Intendență/bucătar
Auto
Construcții
Apărare CBRN - subofițeri

3
3
3
2
3
3
2

19

2. Şcoala Militară de Maiştri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia
Informației și Apărare Cibernetică – Sibiu
Tehnică de comunicații
Administrare sisteme/ rețele de comunicații/ informatică
Operare și mentenanță echipamente informatice
Administrare securitate sisteme/ rețele de comunicații/ informatică
Operare și mentenanță echipamente de comunicații

1
2
2
2
2

9

3. Şcoala Militară de Maiştri Militari și Subofițeri ai Forțelor Aeriene „Traian Vuia” - Boboc
Aviație: Aeronave și motoare de aviație
Aviație: Armament, rachete, muniții de aviație și sisteme de lansare
Aviație: Electromecanică și automatizare de bord de aviație
Aviație: Radioelectronică de bord de aviație
Radiolocație: Radiolocație

5
1
5
2
3

16

4. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” - Constanța
Marină: Artilerie navală şi antiaeriană
Timonier şi tehnică de navigaţie navală
Comunicaţii navale şi observare semnalizare
Radiolocație navală
Motoare și mașini navale
Motoare şi instalaţii electrice navale

1
3
3
3
4
4

Total număr de locuri – învăţământ postliceal

18

62

*Notă: Candidații la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” BRAȘOV, precum și candidații la Academia Tehnică
Militară ”Ferdinand I” BUCUREȘTI, specializarea aeronave și motoare de aviație, se prezintă pentru examinarea
medicală specifică la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială General doctor aviator Victor Anastasiu
București.

Locurile sunt comune pentru femei şi bărbaţi. Recrutarea candidaţilor se realizează în
raport de locul de domiciliu/reședinţă înscris în cartea de identitate.

CONDIŢII ŞI CRITERII SPECIFICE PRIVIND RECRUTAREA
CANDIDAȚILOR
Pentru a participa la concursul de admitere în instituţii de învăţământ superior ale
M.Ap.N şi unităţi de învăţământ postliceal ale M.Ap.N, candidaţii trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:
1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (îndeplinirea condiției se constată
de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică,
potrivit reglementărilor specifice în domeniu);
5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care
participă la concursul de admitere;
6. să aibă vârsta de până la 27 ani împliniți în anul 2020;
7. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau să prezinte adeverință care atestă că
au susținut/ vor susține examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2020;
8. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
9. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
10. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
11. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
12. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
13. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau
implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea îndeplinirii se
realizează cu ocazia examinării medicale);
14. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, 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;
15. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
16. nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter
politic odată declarați ADMIS.
17. să nu dețină în rezervă un grad militar mai mare de sergent major pentru subofițeri și un
grad militar mai mare de sublocotenet pentru ofițeri.
Suplimentar față de condițiile și criteriile de mai sus, candidații recrutați pentru admiterea
pe locurile rezervate M.A.I. la alte instituții de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică
și securitate națională trebuie să îndeplinească și criteriile specifice de recrutare și selecție impuse
de organizatori, după caz.
Suplimentar condiţiilor şi criteriilor prevăzute mai sus, persoanele care intenţionează să
candideze la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai
Viteazul” trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
2. să cunoască foarte bine și să aibă capacitatea de a se exprima clar și corect în limba
română;
3. să aibă capacitate deplină de exercițiu;
4. să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic (îndeplinirea condiției se
constată de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică,
potrivit reglementărilor specifice în domeniu);
5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care
participă la concursul de admitere;
6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau să prezinte adeverință care atestă
că au susținut/ vor susține examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2020;

7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
8. să aibă o conduită civică și morală corespunzătoare;
9. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
10. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
11. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual
de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
12. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
13. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau
implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea îndeplinirii se
realizează cu ocazia examinării medicale);
14. să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, 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 și media minimă la
examenul de bacalaureat 7,00;
15. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
16. candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei
organizaţii sau societăţi comerciale să declare sub semnătură că, odată declarați ADMIS, vor renunţa
la aceste calităţi;
17. să fie dispuși ca, după numirea în funcție, ca urmare a finalizării ciclului de studii
universitare de licență în cadrul Academiei Naționale de Informații ,,Mihai Viteazul” să
îndeplinească serviciul timp de 10 ani în unitățile la care vor fi încadrați sau mutați ulterior, în raport
de nevoile M.A.I.;
18. să accepte, în situaţia în care vor fi declaraţi ADMIS, interzicerea ori restrângerea
exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, conform dispozițiilor din legislaţia în vigoare;
19. să accepte efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi
verificările de securitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea
Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind
accesul la informaţii secrete de stat;
20. 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) - (63) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, achită contravaloarea serviciilor de
şcolarizare de care au beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat. Încasarea sumei
reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare se realizează de către instituţia de învăţământ
superior de stat care a asigurat şcolarizarea. Cu ocazia înmatriculării în cadrul Academiei Naţionale
de Informaţii „Mihai Viteazul”, candidaţii vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează
în rate plata serviciilor de şcolarizare.
De la condiţiile de înscriere stabilite pentru persoanele care vor să candideze la concursul
de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” nu se acordă
derogări.
Nu se pot înscrie la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii
„Mihai Viteazul”:
a) tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc
respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;
b) adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de
păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea
profesiei de militar;
c) cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al
unui ofiţer;
d) tinerii care au consumat sau desfășurat operațiuni cu plante, substanțe sau amestecuri de
substanțe stupefiante, psihotrope sau susceptibile a avea efecte psihoactive, aflate sub control
național ori prevăzute în convențiile internaționale la care România este parte.

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR
Înscrierea candidaților se realizează în perioada 09 - 16.06.2020, doar în zilele lucrătoare,
între orele 0900-1400, la sediul Inspectoratului de Poliţie Județean Timiș (mun. Timișoara, Bd. Take
Ionescu nr.44-46, jud. Timiș), Serviciul Resurse Umane.
Cererile de înscriere se vor descărca de pe site-ul http://tm.politiaromana.ro - secțiunea
Carieră, se vor completa de către candidat în mod lizibil (majuscule) și se depun la Serviciul
Resurse Umane din cadrul I.P.J. Timiș, alături de declarația de acceptare a condițiilor, până la data
de 16.06.2020
Data limită pentru completarea dosarelor de recrutare cu fișă medicală și aviz psihologic
pentru candiații înscrişi la instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N. şi S.R.I, precum şi pentru
unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N. este 23 iunie 2020.
Detaliile privind conținutul dosarului de recrutare, se regăsesc în anunțul postat la data de
09.06.2020 pe site-ul Inspectoratului de Poliţie Județean Timiș http://tm.politiaromana.ro - secțiunea
Carieră.
Alte deltalii suplimentare se pot obține și la nr. de tel. 0256/402120; 0256/402122;
0256/402124 și 0256/402129 în zilele lucrătoare, între orele 09:00 - 14:00.

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ ȘI EXAMINAREA MEDICALĂ
Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează la nivelul Inspectoratului Județean de
Poliție Timiș, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., conform unei
planificări întocmite de către Serviciul Resurse Umane și postată pe site-ul Inspectoratului Județean
de Poliție Timiș (tm.politiaromana.ro, secțiune Carieră). Pentru candidaţii care nu au promovat
testarea psihologică, activitatea de recrutare încetează.
Examinarea medicală se realizează doar de candidații declaraţi „Apt psihologic” şi se
realizează la Centrul Medical Județean Timiș deîndată ce vor fi afişate rezultatele la testarea
psihologică pe site-ul tm.politiaromana.ro sectiunea Carieră.Candidaţii declaraţi „Apt psihologic” se
vor prezenta în ziua afişării rezultatelor/ziua următoare la Centrul Medical Judeţean Timiș pentru
examinare medicală.
Examinarea medicală constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate a candidaților, conform
baremelor medicale în vigoare și se concretizează prin completarea fișei medicale-tip. Candidații
care nu îndeplinesc cerințele medicale de recrutare nu li se întocmește dosar de recrutare și sunt
apreciați ca fiind „nepromovați”, iar activitatea de recrutare încetează. Candidații care îndeplinesc
cumulativ toate criteriile medicale de recrutare li se încheie fișa medicală cu avizul „Apt pentru
instituții de învățământ ale M.A.I.”
Candidaţii înscrişi pentru concursul de admitere pe locurile M.A.I.la Academia Navală ”
Mircea cel Bătrân” Constanța și Şcoala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral
Ion Murgescu” efectuează examinarea medicală specială la Centrul de Medicină Navală Constanța,
prin grija Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Pentru acești candidați în dosarul de
recrutare este cuprinsă suplimentar, o copie a fișei medicale, conformă cu originalul, pentru
obținerea avizului de îmbarcare. Avizul eliberat de structurile specializate, cu mențiunea
apt/promovat se introduce în dosarul de recrutare sau se prezintă de candidat cu ocazia înscrierii la
instituția de învățământ în vederea admiterii, în funcție de planificarea candidaților pentru susținerea
acestor probe.
Examinarea medicală și evaluarea psihologică sunt gratuite, conform reglementărilor
legale în vigoare, cu excepția examinărilor suplimentare.
Detalii privind Admiterea 2020 – probele de admitere, tematica şi bibliografia de
concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursului pentru admiterea în instituţiile de învăţământ
superior/unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N. şi S.R.I precum şi alte elemente de interes
pentru candidaţi vor fi publicate pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ.

