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ADMITEREA 2011 

ÎN ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 
„AVRAM IANCU" - ORADEA 

 
Recrutarea în vederea participării la concursul de admitere - sesiunea 2011 se realizează de către 

structurile de resurse umane ale inspectoratelor judeţene ale poliţiei de frontieră, respectiv Inspectoratul General 
al Poliţiei de Frontieră pentru municipiul Bucureşti, potrivit procedurilor în vigoare, opţiunii şi locului de domiciliu al 
candidatului. 

Candidaţii din judeţele în care nu există unităţi ale Poliţiei de Frontieră, se adresează celui mai apropiat 
Inspectorat Judeţean al Poliţiei de Frontieră. 

Personalul desemnat cu recrutarea candidaţilor va pune la dispoziţia solicitanţilor toate informaţiile 
necesare, asigurând totodată şi consilierea în vederea participării acestora la concursurile de admitere. 

În cazul în care sunt candidaţi pentru admiterea la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” care 
optează şi pentru Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” - Oradea, personalul din 
structurile de resurse umane aplică toată procedura de înscriere (fişă de înscriere, autobiografie, tabelul cu rudele, 
copia fişei medicale după ce a fost concluzionată, separat de documentele depuse în dosarul de concurs pentru 
Academie). 

Candidaţii aflaţi în condiţiile alin.(1) sunt atenţionaţi că reiau întreaga procedură stabilită pentru 
concursul de admitere - taxa de participare, înscrierea în concurs, susţinerea probelor eliminatorii (contravizita 
medicală şi probele sportive) şi a testului de cunoştinţe. 

În cadrul unităţilor cu sarcini de recrutare se va pune la dispoziţia candidaţilor formularele de înscriere, 
fişele medicale, ghidul privind întocmirea autobiografiei, tabelul cu rude şi se vor oferi toate informaţiile cu privire 
la: 

– condiţiile cumulative de participare la concursul de admitere (conform O.M.A.I. nr. 
665/28.11.2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I);  

– efectuarea analizelor medicale; 

– modalitatea de anunţare a datei şi a locului de efectuare a examinării psihologice (avizierul 
instituţiei, site-ul instituţiei sau un număr de contact de la structurile de resurse umane; 

– tematica şi bibliografia de concurs; 

– data limită de predare a cererilor de înscriere şi de completare a dosarului cu copia actului 
de identitate, a autobiografiei şi tabelul cu rude; 

– data prezentării la examen şi materialele necesare; 
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Candidaţii de alte etnii depun la dosarul de recrutare, pe lângă documentele solicitate, şi o adeverinţă 
din partea unei organizaţii legal constituite a minorităţii, din care să rezulte faptul că respectivul candidat face parte 
din acea etnie (adeverinţa nu atestă calitatea de membru al respectivei organizaţii, ci calitatea de etnic).  

Candidaţii de etnie maghiară pentru locurile proprii alocate dovedesc prin adeverinţă/diplomă de 
bacalaureat/foaie matricolă faptul că urmează/au absolvit un liceu/secţie cu limba de predare maghiară. 

 
Pentru a participa la concursul de admitere în Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră 

„Avram Iancu” - Oradea, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii legale şi criterii 
specifice: 

– 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 minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care 
participă la concurs; 

– să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat sau cu adeverinţe din care să rezulte 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 când a intervenit reabilitarea; 

– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; 

– nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum sunt definite de lege; 

– nu trebuie sa aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter 
politic; 

– persoanele care au grade militare în rezervă pot fi recrutate numai în situaţiile în care prin 
încadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobândesc grade militare mai mici decât cele avute 
în rezervă; 

– să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere 
pentru formare profesională iniţială ca poliţist (OMAI nr. 45 din 07.04.2009); 

– să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00; 

– să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ; 

– să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile. 
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Perioada limită de depunere a documentelor la dosar este 15.07.2011 
Dosarele de recrutare pentru candidaţii care îndeplinesc condiţiile şi criteriile specifice stabile potrivit 

prevederilor legale în vigoare, precum şi tabelele nominale cu aceştia se transmit pe suport hârtie şi pe suport 
magnetic de către structurile de resurse umane care le-au constituit, la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de 
Frontieră "Avram Iancu" Oradea până la 29 iulie 2011. 

Testarea psihologică a tuturor candidaţilor se efectuează la inspectoratele judeţene care au făcut 
înscrierile, în următoarele perioade 30.05 – 18.06.2011 şi  04.07 – 15.07.2011 de către specialişti din cadrul 
Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu fiecare inspectorat judeţean. În urma 
stabilirii datelor, candidaţii se vor informa asupra perioadei de examinare psihologică (data şi ora Ia care au fost 
planificaţi pentru susţinerea testării psihologice, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare) la 
avizierul structurii care a efectuat recrutarea, telefonic sau pe site-urile acestora.  

Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică, precum şi cei concluzionaţi de medic „Inapt 
medical", activitatea de recrutare încetează. 

Admiterea în Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” -Oradea se desfăşoară 
în perioada 20.08 - 02.09.2011, conform graficului stabilit de către instituţie. Candidaţii se prezintă la sediul Şcolii 
în perioada 20.08 - 21.08.2011, zilnic între orele 08.00 - 13.00. 

La prezentarea în vederea înscrierii Ia concurs la sediul şcolii, candidaţii vor avea asupra lor pe lângă 
suma stabilită pentru achitarea taxei (150 lei)  şi actul de identitate. 

Sunt scutiţi de la plata taxei de concurs candidaţii care probează cu acte justificative, că se află în una 
din următoarele situaţii: 

– sunt orfani de ambii părinţi; 

– provin din casele de copii sau din plasament familial; 

– sunt copii ai eroilor martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989; 
– sunt copii ai cadrelor militare sau soldaţilor şi gradaţilor voluntari, decedate/decedaţi în 

timpul sau din cauza serviciului, ca urmare a unei acţiuni militare, catastrofe sau a unor acte 
de devotament excepţional ori a unor misiuni în cadrul forţelor internaţionale destinate 
menţinerii păcii ori constituite în scopuri umanitare; 

– au venitul lunar net pe membru de familie, calculate în luna anterioară celei în care se 
desfăşoară concursul de admitere, care nu depăşesc salariul minim net pe economie, 
calculat prin deducerea din salariul minim brut a impozitului. 

La prezentarea pentru susţinerea probelor eliminatorii (examinarea medicală şi verificarea aptitudinilor 
fizice), candidaţii vor avea asupra lor legitimaţia de concurs, cartea de identitate (paşaportul) şi echipament sportiv 
adecvat susţinerii probelor de evaluare a aptitudinilor fizice. Fiecare probă are caracter eliminatoriu, participarea la 
următoarea fiind condiţionată de promovarea celei anterioare. Indiferent de cauzele şi motivele invocate nu se 
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admit contestaţii, repetări sau reexaminări. Candidaţii care promovează probele eliminatorii susţin probele de 
evaluare a cunoştinţelor. 

Probele de evaluare a cunoştinţelor cuprind: limba română - test grilă şi limba modernă (franceză, 
engleză) - test grilă (disciplinele de concurs din tematica şi bibliografia stabilite pentru admitere sesiunea 2011 - 
Anexa nr. 2). Probele se susţin concomitent, acordându-se un singur punctaj. 

Candidaţii declaraţi „ADMIS" au obligaţia să depună în vederea înmatriculării, la prezentarea începerii 
cursurilor în şcoală, următoarele documente: 

– diploma de bacalaureat - în original; 
– foaia matricolă - în original. 
Pe durata concursului de admitere în şcoală nu se asigură cazarea, masa şi transportul candidaţilor. 
Date suplimentare privind ADMITEREA 2011 în Şcoala de Pregătire a Agenţilor P.F. „Avram Iancu”- 

Oradea se pot obţine telefonic la numărul 0259-419-520. 
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SITUAŢIA 
PRIVIND LOCURILE CE URMEAZĂ A FI SCOASE LA CONCURS LA ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR 

POLIŢIEI DE FRONTIERĂ „AVRAM IANCU' ORADEA pentru POLIŢIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ 
 

Nr. 
crt.  

Instituţia de învăţământ 
Număr locuri aprobate în vederea 

scoaterii Ia concurs 
Specializarea  Obs. 

1 

Şcoala de Pregătire a 
Agenţilor Poliţiei de 

Frontieră „AVRAM IANCU" 
Oradea 

60 * 
(bărbaţi şi femei, fără discriminare) 

Poliţie de frontieră  

 
* Din cele 60 de locuri, se alocă 1 loc pentru cetăţenii români de etnie romă, respectiv 1 loc pentru 

cetăţenii români aparţinând altor minorităţi naţionale.  
 

Dovada apartenenţei la etnici maghiari, romi şi alte minorităţi naţionale se realizează după cum 
urmează: 

 pentru candidaţii de etnie maghiară – recrutarea acestora se va face exclusiv pentru cei care 
au absolvit un liceu/secţie cu limba de predare maghiară, fapt ce va fi atestat prin adeverinţă/ 
diplomă de bacalaureat/foaie matricolă;  

 pentru candidaţii de alte etnii, inclusiv romi, depun la dosarul de recrutare, pe lângă 
documentele solicitate, şi o adeverinţă din partea unei organizaţii legal constituite a minorităţii, din 
care să rezulte faptul că respectivul candidat face parte din acea etnie (adeverinţa nu atestă 
calitatea de membru al respectivei organizaţii, ci calitatea de etnic).  
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PROBELE ŞI BAREMELE 
pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la admiterea în instituţiile de învăţământ proprii, cât 

şi în cele ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc specialişti pentru nevoile  
Ministerului Administraţiei şi Internelor 

 
1. În cadrul admiterii, verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminatoriu; 
2. Toate probele sunt obligatorii. Nesusţinerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din 

concurs a candidatului; 
3. Probele se susţin în aceeaşi zi, în următoarea ordine: alergare - viteză, aruncarea mingii 

medicinale şi alergare – rezistenţă; 
4. Probele se execută în ţinută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi 

sau trening); 
5. Este declarat „Promovat" candidatul care îndeplineşte baremul minim stabilit pentru fiecare probă. 

Candidatul care nu promovează o probă este eliminat din concurs, iar în funcţie de momentul în care intervine 

aceasta, nu mai parcurge celelalte probe; 
6. Indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii; 
7. Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul acordat se consemnează în borderoul de examen; 
8. Verificarea aptitudinilor la probele fizice se efectuează cu respectarea prevederilor art.100 alin.(1), 

lit.g) din OMAI nr. 154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în MAI.; 
9. Problemele organizatorice se stabilesc la nivelul comisiilor de admitere din cadrul instituţiilor de 

învăţământ.; 
10. Probele şi baremele minime de promovare sunt următoarele: 

BAREME MINIME 
Nr. 
crt.  

PROBELE DE VERIFICARE BAREME 
MINIME 

 
BĂRBAŢI FEMEI 

1. Alergare de viteză - 50 m plat 7" 2 8" 1 

2. 
Aruncarea mingii medicinale de pe loc (4 kg bărbaţi şi 
2 kg femei) 

7m 7m 

3. Alergare de rezistenţă - 1000 m 3' 45" 4' 10" 

 
11 .Precizări tehnice şi metodice privind efectuarea probelor: 
A. Proba de alergare - viteză 
a) se execută cu startul din picioare, câte doi candidaţi; 
b) cronometrul porneşte la mişcarea primului candidat; 
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c) startul greşit (plecarea înaintea semnalului acustic) se reia. La al doilea start greşit candidatul este 
declarat „Nepromovat"; 

d) candidaţii care se ciocnesc în timpul alergării şi cad sau care se împiedică ori alunecă din cauza 
suprafeţei de alergare se consideră că nu au parcurs traseul şi vor relua proba. 

B. Proba de aruncarea mingii medicinale (4 kg bărbaţi si 2 kg — femei) 
a) se execută de pe loc, cu ambele braţe, pe deasupra capului, spre înainte, într-un sector cu lăţime de 

3 metri şi lungimea de cel puţin 10 metri, câte un candidat; 
b) poziţia iniţială a picioarelor poate fi în sprijin apropiat sau depărtat (lateral sau înainte); 
c) în care execuţia se efectuează din poziţia stând sau stând-depărat, candidatul poate să se ridice pe 

vârfuri fără a se desprinde de pe sol. La aruncarea din poziţia stând depărtat anterio-posterior candidatul poate 
ridica piciorul din spate cu condiţia ca piciorul din faţă să menţină permanent contactul cu solul; în ambele cazuri 
nu se va călca sau depăşi linia sectorului de aruncare, inclusiv după aterizarea mingii; 

d) candidatul are dreptul la două încercări, comisia apreciind performanţa celei mai bune dintre acestea; 
e) măsurarea aruncării se efectuează de la linia sectorului de aruncare până la urma lăsată de minge, 

înspre locul de aruncare; 
f) scăparea mingii de către candidat (înainte sau înapoi) este considerată aruncare nereuşită (pentru 

prima încercare); 
g) dacă situaţia prevăzută Ia lit f) are loc la a doua încercare, candidatul este declarat „Nepromovat", iar 

în borderou este consemnată performanţa celei mai bune aruncări. 
C. Proba de alergare - rezistenţă 
a) se execută cu startul din picioare, în serii de 15 - 25 candidaţi/ cronometru; 
b) trecerea de Ia alergare la mers se consideră abandon. 
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TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA  
STABILITĂ PENTRU PROBA DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DIN CADRUL CONCURSULUI 

DE ADMITERE ÎN ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ „AVRAM IANCU” 
ORADEA SESIUNEA 2011 

 
LIMBA ROMÂNĂ 
I. LEXIC 

– Vocabularul limbii române. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului; 
– Cuvântul. Forma şi conţinutul. Cuvântul de bază. Sensul cuvintelor în context. Sensul propriu (de 

bază şi secundar) şi sensul figurat; 
– Mijloacele interne de îmbogăţire ale vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii 

gramaticale (conversiunea). Familia lexicală; 
– Mijloace externe de îmbogăţire ale vocabularului. Împrumuturile. Neologismele; 
– Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Paronimele; 
– Regionalismele. Arhaismele; 
– Cuvintele polisemantice; 
– Unităţile frazeologice (locuţiuni, expresii); 
– Pleonasmul. 

 
II. NOŢIUNI DE FONETICĂ 

– Vocalele. Consoanele. Semivocalele. Diftongul. Triftongul. Hiatul; 
– Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe; 
– Folosirea corectă a accentului în limba română. 

 
III. NIVELUL STILISTICO-TEXTUAL 

– Registre stilistice (standard, colocvial, specializat etc.) adecvate situaţiei de comunicare; 
– Stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare; 
– Limbaj standard, limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj popular, limbaj regional, limbaj arhaic; argou, 

jargon; 
– Stil direct, stil indirect, stil indirect liber; 

 
IV. MORFOSINTAXA 

– Părţile de vorbire flexibile. Clasificare/fel: articol, substantiv, pronume, numeral, adjectiv, verb. 
Locuţiunile. Categorii morfologice: gen, număr, caz, persoană, grad de comparaţie, diateză, 
conjugare, mod, timp. Funcţii sintactice; 

 
– Părţile de vorbire neflexibile. Clasificare/fel: adverb, prepoziţie, conjuncţie, interjecţie. Locuţiunile. 

Funcţii sintactice: adverb, interjecţie. 
 
V. NOŢIUNI DE SINTAXĂ. SINTAXA PROPOZIŢIEI 

– Cuvintele şi construcţiile incidente. Punctuaţia lor; 
– Relaţii sintactice în frază (coordonare şi subordonare). Mijloacele de realizare a relaţiilor sintactice 

în frază: joncţiunea, juxtapunerea, topica; 
– Fraza. Propoziţia principală şi secundară/subordonată. Elementele de relaţie în frază; Propoziţia 

regentă şi propoziţia subordonată. Elementul regent; 
– Propoziţia şi părţile de propoziţie. Tipurile de propoziţie; 
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– Predicatul, subiectul, atributul, complementul. Complementele circumstanţiale şi necircumstanţiale. 
Complementele circumstanţiale de loc, de timp. de mod, complementul circumstanţial de cauză şi 
de scop. Complementul direct şi indirect. 

 
NOTA: Programa de admitere este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. 
Subiectele pentru examenul de admitere 2011 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe. Conform 
Adreselor M.Ed.C. nr. 48.871/ 23 noiembrie 2005 şi nr. 31.641/ 3 mai 2006, începând cu anul şcolar 2006-2007, 
„respectarea normelor prevăzute în ediţia a II-a a Dicţionarului ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române 
(DOOM2) este obligatorie [...] la examenele în cadrul cărora elevii vor face dovada cunoaşterii acestora, fiind 
evaluaţi ca atare” 
 
 
LIMBA ENGLEZĂ 

 
I. ELEMENTE DE GRAMATICĂ 
1. Morfologie: 

– Articolul: hotărât, nehotărât, zero; 
– Substantivul: substantive nenumărabile; substantive colective, genitivul sintetic, genitivul 

analitic; pluralul substantivelor, substantive defective de singular, substantive defective de plural 
– Adjectivul: tipuri, gradele de comparaţie; 
– Pronumele: tipuri; 
– Numeralul: cardinal;ordinal 
– Verbul: verbele auxiliare verbele modale, verbele regulate, verbele neregulate; modurile 

personale, moduri nepersonale 
– Adverbul: tipuri, gradele de comparaţie; 
– Cuvinte de legătură: prepoziţii, conjuncţii. 

 
2. Sintaxă: 

– Tipuri de propoziţii (enunţiative, interogative, negative); 
– Propoziţii condiţionale (IF1, IF2, IF3); 
– Corespondenţa timpurilor; 
– Vorbirea directă/indirectă; 
– Întrebări disjunctive. 

 
3. Lexic: 

– Cuvinte şi expresii, sinonime, antonime, paronime, omonime, familii de cuvinte, cuvinte cu 
mai multe sensuri. 

 
 
LIMBA FRANCEZĂ 

 
I. Elemente fonetice şi lexicale 

– Cuvinte, sintagme corespunzând domeniilor tematice şi funcţiilor comunicative studiate în şcoală; 
– Câmpuri lexicale;  conotaţie / denotaţie; 
– Relaţii semantice: antonimie, sinonimie, omonimie; familii de cuvinte; 
– Particularităţi ortografice ale verbelor. 

 
II. Elemente de morfologie şi sintaxă 
Articolul şi substantivul 

– Articolul hotărât şi nehotărât; 
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– Articolul partitiv; cazuri de substituire; 
– Substantivul - gen, număr (inclusiv cazuri particulare). 

Adjectivul  
– Adjectivul calificativ : acordul şi gradele de comparaţie; 
– Adjective pronominale (posesive, demonstrative şi nehotărâte). 

Numeralul 
– Numeralul cardinal şi ordinal. 

 
Pronumele 

– Pronumele personal subiect (forme accentuate şi neaccentuate); 
– Pronumele personal complement direct şi indirect (locul lor în fraza asertivă şi imperativă); 
– Pronumele posesiv; 
– Pronumele demonstrativ; 
– Pronumele relativ simplu şi compus; 
– Pronumele nehotărât (forme frecvente); 
– Pronumele adverbiale en şi y. 

 
Verbul  

– Modul indicativ: prezent, imperfect, perfect compus, perfectul simplu (recunoaştere), mai mult ca 
perfect, viitor; 

– Modul imperativ; 
– Modul condiţional (prezent şi trecut); 
– Modul subjonctiv: subjonctivul prezent: formare (verbe regulate şi neregulate frecvente); 

subjonctivul trecut formare; contexte de utilizare de mare frecvenţă; 
– Modul participiu (prezent, trecut); acordul participiului trecut; cazuri de non-acord al participiului 

trecut la verbele conjugate cu auxiliarul être; 
– Modul infinitiv (prezent, trecut); construcţiile V + Inf., V + à+ Inf., V + de+ Inf; 
– Gerunziul; 
– Forme verbale perifrastice (aller,…. venir de,…… être en train de + infinitiv); 
– Construcţii impersonale; 
– Discurs direct şi indirect; 

 
Adverbul  

– Adverbe de mod, de cantitate, de timp, de loc, de afirmaţie şi de negaţie; 
– Adverbe cu grade comparaţie neregulate (bien, mal). 

 
Prepoziţia, conjuncţia 

– Prepoziţii şi conjuncţii cu mare frecvenţă în comunicare. 
 

Sintaxa propoziţiei 
– Subiectul, inversiunea subiectului;  
– Predicatul, acordul subiectului cu predicatul;  
– Atributul; 
– Complementul (direct, indirect), complementele circumstanţiale. 

 
Sintaxa frazei 

– Concordanţa timpurilor la modul indicativ; 
– Folosirea subjonctivului după verbe care exprimă voinţa, ordinul, îndoiala, sentimente şi stări 

emoţionale 
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– Exprimarea cauzei, scopului, ipotezei (si condiţional: I, II, III), consecinţei, concesiei (bien que...., 
quoique..., malgré..., en dépit de...); 

 
Tipuri şi forme de fraze 

– Asertivă (afirmativă şi negativă), interogativă, imperativă, emfatică (principalele procedee ale 
emfazei). 

 
BIBLIOGRAFIE: 
Sunt recomandate toate manualele şcolare alternative, elaborate si aprobate prin Ordinele M.E.C.T.S. şi aflate în 
vigoare în anul şcolar 2010 - 2011, din materia cărora se stabilesc subiectele de concurs. 


