
    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                         

  

INFORMARE 

31.08.2021 

 
Corpul Național al Polițiștilor vă informează că a fost publicată pe site-ul MAI - DISPOZIŢIA directorului 

general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/13357 din 30.08.2021 privind organizarea 

și desfășurarea, în sesiunea septembrie - octombrie 2021, a concursurilor de admitere în unitățile de 

învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne 

https://www.cnpromania.ro/upload/blog/Dispozitie-recrutare-si-selectie-admitere-scoli-S1.pdf și anexa cu 

NUMĂRUL DE LOCURI ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 Învățământ postliceal pentru formarea agenților de 

poliție, subofițerilor, maiștrilor militari https://www.cnpromania.ro/upload/blog/anexa-nr_-1-Locuri-scoli-

august-20211.pdf. 

 

Potrivit dispoziției au fost aprobate pentru ănvățământul postliceal 2668 de locuri repartizate 

astfel: 

 Specialitatea/calificarea: 

o agent de poliție  

 Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” – Câmpina - 1292 locuri 

 Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”- Cluj-Napoca – 300 locuri 

 

o agent de poliție de frontieră 

 Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” - Oradea - 225 locuri 

 

o subofițer de jandarmi 

 Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” - Drăgăşani - 288 

locuri 

 Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” – Fălticeni – 263 locuri 

 

o subofițer de de pompieri şi protecţie civilă 

 Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti - 275 

locuri 

o maistru militar auto 

 Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti - 25 

locuri 

 

Calendarul activităților de recrutare și selecție a candidaților: 

 

 depunerea on –line a cererii tip de înscriere: în perioada 02-14 septembrie 2021, inclusiv în 

zilele de sâmbătă și duminică; 

 evaluarea psihologică a candidaților : până la data de 20 septembrie 2021, de specialiști din 

cadrul MAI; 

 constituirea dosarelor de recrutare: până la data de 22 septembrie 2021; 

 transmiterea în format electronic a tabelelor nominale ale candidaților la instituția de 

învățământ însoțite de documentația specifică : până la data de 27 septembrie 2021; 

 transmiterea dosarelor de recrutare ale candidaților exceptați de la proba de verificare a 

cunoștințelor la unitatea de învățământ: până la data de 27 septembrie 2021; 

 susținerea probei de evaluare a performanței fizice: în perioada 29 septembrie – 5 

octombrie 2021, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, în centrele 

zonale de selecție; 

 susținerea probei de verificare a cunoștințelor: e în data de 9 octombrie 2021; 

 transmiterea on – line a contestațiilor la proba de verificare a cunoștințelor;  

 examinarea medicală: în perioada 11 - 31 octombrie 2021; 

 afișarea rezultatelor finale: până la data de 3 noiembrie 2021; 

 transmiterea dosarelor de candidat, în volum complet, unității de învățământ cu propunere de 

înmatriculare/ neînmatriculare/ exmatriculare până la data de 8 noiembrie 2021. 
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