
 
 

 

DEPUNEREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE 
ŞI CONSTITUIREA FIŞEI MEDICALE 

 
 

Cererile de înscriere ale candidaţilor pentru concursul de admitere, sesiunea ianuarie 2018, se depun la 

unităţile de recrutare, respectiv Serviciul Resurse Umane din cadrul inspectoratelor  judetene de politie 

pe raza cărora domiciliază, până la data de 5 decembrie 2017. 
 

Examinarea  medicală  a  candidaţilor  se realizează în baza planificării făcute de Serviciul 

Resurse Umane, la Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu sau Cabinetul Medical 

al inspectoratului judetean de politie pe raza caruia domiciliază şi constă în evaluarea detaliată a stării 

de sănătate, în conformitate cu baremele medicale şi dispoziţiile în vigoare. 
 

În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii susţin evaluarea psihologică şi examinarea 

medicală, potrivit prevederilor legale în vigoare. 
 
 

DOSARUL DE RECRUTARE A CANDIDAŢILOR PENTRU CONCURSUL 

DE ADMITERE, SE CONSTITUIE DIN URMĂTOARELE ACTE ŞI 
DOCUMENTE: 

 

a) cererea de înscriere; 

b) curriculum vitae – Europass (CV) ; 

c) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor absolvite, respectiv copie a 

diplomei de bacalaureat/diplomei echivalente cu aceasta şi a foii matricole (pentru candidaţii care provin 

din promoţiile anterioare anului 2017) sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ la care au 

susţinut examenul de bacalaureat, în care se menţionează notele obţinute la probele de examen, media 

generală de bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost 

eliberată diploma, precum şi copie după foaia matricolă. 

d)  copii ale următoarelor documente: 

● act de identitate şi certificat de naştere pentru candidat, 

şi, dacă este cazul, 
● carnet de muncă şi/sau alte acte doveditoare emise de angajator, potrivit prevederilor 

legale în vigoare; 

● livret militar; 

● certificat de căsătorie; 

● certificat de naştere soţie/soţ şi fiecare copil; 

●  hotărâri  judecătoreşti  privind  starea  civilă  sau  alte  documente  privind  schimbarea 

numelui. 

e) autobiografia; 

f) tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului; 

g)   un plic cu: 

● 3 fotografii color tip buletin de identitate ; 

●1 fotografii color 9x12; 

h) fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne; 

i) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare 


