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Către: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

În atenţia: Preşedintelui Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării 

Data: 12 iunie 2012 

DOMNULE PREŞEDINTE, 

Prin prezenta, Asociaţia Front cu sediul în str. Orzari nr. 67, et. 1, ap 4., sector 2, Bucureşti vă 
supune atenţiei următoarea: 

PLÂNGERE 

Împotriva Ministerului Administraţiei şi Internelor în legătură cu segregarea pe sexe a locurilor scoase la 
concurs în cadrul procesului de admitere în instituţiile de învăţământ proprii şi  prevederea unui număr 
de locuri considerabil mai mic pentru femei în raport cu numărul de locuri rezervate bărbaţilor. 

Conform informaţiilor oficiale publicate de Ministerul Administraţiei şi Internelor, de Poliţia Română şi 
de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”din  Bucureşti, în anul 2012, planul de şcolarizare prevăzut 
în unităţile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor cuprinde următoarele locuri 
scoase la concurs: 

1. ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” BUCUREŞTI1 

Facultatea Programul de 
studii  

Specialitatea Bărbaţi Femei Minorităţi 
etnice 

Total 

 
 
 
 
 
Facultatea 
de Poliţie 

„Drept” 
 

Poliţie 20 5 - 25 

 
 
 
„Ordine şi 
siguranţă 
publică” 

Poliţie 42 5 3 
(1 rom, 1 

maghiar, 1 alte 
minorităţi) 

50 

Poliţie de 
Frontieră 

15 2 3 
(1 rom, 1 

maghiar, 1 alte 
minorităţi) 

20 

Jandarmi 40 3 2 
(1 rom, 1 
maghiar) 

45 

Penitenciare 50 50* 
Facultatea de Pompieri 
„Instalaţii pentru construcţii  

Pompieri 50 
(10 

- 
 

- 
 

50** 

                                                           
1 Site-ul Academiei de Poliţie: 

http://www.academiadepolitie.ro/root/studii/admitere/2012/documente/admitere2012_numar_locuri.pdf 

 

http://www.academiadepolitie.ro/root/studii/admitere/2012/documente/admitere2012_numar_locuri.pdf
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-pompieri palestinieni, 
5 R. 

Moldova) 

 
 
 

Facultatea de Arhivistică Arhivistică 13 2 
(maghiari) 

15** 
 

Total număr de locuri - învăţământ universitar M.A.I 255 
 
*5 locuri pentru Republica Moldova 
**15 locuri pentru alţi beneficiari (10 Autoritatea Naţională Palestiniană şi 5 Republica Moldova) 
*** locuri cu taxă 
Locurile pentru minorităţi sunt scoase la comun (bărbaţi şi femei). 
 

2. ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE "VASILE LASCĂR" CÂMPINA 

Calificarea: Agent de poliţie 
Nivelul studiilor: postliceal (3 avansat); durata: 2 ani 
50 locuri - 43 bărbaţi şi 5 femei; 2 locuri pentru minorităţi: 1 rom, 1 alte minorităţi 
Beneficiar: IGPR 
 

3. ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE „SEPTIMIU MUREŞAN” CLUJ-NAPOCA 

Calificarea: Agent de poliţie 
Nivelul studiilor: postliceal (3 avansat); durata: 2 ani 
50 locuri - 43 bărbaţi şi 5 femei; 2 locuri pentru minorităţi: 1 rom, 1 alte minorităţi 
Beneficiar: IGPR 
  

4. ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ „AVRAM IANCU” - ORADEA 

Calificarea: Agent de poliţie de frontieră 
Nivelul studiilor: postliceal (3 avansat); durata: 2 ani 
50 locuri - 43 bărbaţi şi 5 femei; 2 locuri pentru minorităţi: 1 rom, 1 alte minorităţi 
Beneficiar: IGPF 
  

5. ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI „GRIGORE ALEXANDRU GHICA” DRĂGĂŞANI 

Calificarea: Subofiţer de jandarmi 
Nivelul studiilor: postliceal (3 avansat); durata: 2 ani 
56 locuri - 51 bărbaţi din care 6 locuri pentru SPP şi 5 femei 
Beneficiar: IGJR 
 

6. ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI JANDARMI FĂLTICENI 

Calificarea: Subofiţer de jandarmi 
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Nivelul studiilor: postliceal (3 avansat); durata: 2 ani 
50 locuri (45 bărbaţi şi 5 femei) 
Beneficiar: IGJR 
 

7. ŞCOALA DE SUBOFIŢERI DE POMPIERI ŞI PROTECŢIE CIVILĂ „PAVEL ZĂGĂNESCU” BOLDEŞTI2 

Subofiţer de pompieri şi protecţie civilă 
Nivelul studiilor: postliceal (3 avansat); durata: 2 ani 
50 locuri (bărbaţi) 
Beneficiar: IGSU 
 
Notă: 
Locurile pentru minorităţi sunt comune pentru bărbaţi şi femei 
 
Împărţirea inegală pe sexe a locurilor scoase la concurs în cadrul unităţilor de învăţământ ale M.A.I. este 
diferită de anii precedenţi în care, exceptând unele specializări, admiterea s-a făcut fără distincţie pentru 
femei şi bărbaţi. 
 
Spre exemplificare, în anul 2011, locurile de admitere aprobate oficial în instituţiile de învăţământ ale 
M.A.I., conform Dispoziţiei Directorului General al DGMRU nr. II/480/2011, au fost următoarele: 
 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE ÎN ANUL 20113 

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR 
 
 Instituţia de 

învăţământ/specializarea/specialitatea 
Beneficiar Bărbaţi 

+ 
Femei 

Nr. de locuri Locuri 
bugetate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Facultatea 
de Poliţie 

Specializarea 
„Drept” 
 
 

 Poliţie IGPR B+F 50  
60 Poliţie de 

Frontieră 
IGPR B+F 10 

 
 
 
„Ordine şi 
siguranţă 
publică” 

Poliţie IGPR B+F 200 203 

SPP 3 
Poliţie de 
Frontieră 

IGPF B+F 50 50 

Jandarmi IGJR 
 

 
B+F 

100  
103 

SPP 3 

                                                           
2 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR,  DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE UMANE.  
http://www.mai.gov.ro/Documente/Prima%20Pagina/Admitere%202012.pdf 
 
3 Anexa nr. 1 la Dispoziţia Directorului General al DGMRU nr. II/480/2011: 
http://www.academiadepolitie.ro/old/Facdearh/admitere/2011/documente/admitere2011_numar_locuri.pdf 
 

http://www.mai.gov.ro/Documente/Prima%20Pagina/Admitere%202012.pdf
http://www.academiadepolitie.ro/old/Facdearh/admitere/2011/documente/admitere2011_numar_locuri.pdf
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1. Penitenciare  Ministerul 
Justiţiei -ANP 
 

  
B+F 

 
45 

 
50 

R. Moldova 5 

Facultatea de Pompieri 
„Instalaţii pentru construcţii  
-pompieri 

Pompieri IGSU B 40  
55 Palestiniei B 10 

R. Moldova B 5 
 Facultatea de Arhivistică Arhivistică  B+F 30 25 
 

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL 
 Instituţia de 

învăţământ/specializarea/specialitatea 
Beneficiar Bărbaţi 

+ 
Femei 

Nr. de locuri Locuri 
bugetate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 

Agenţi  

Poliţie 
 

Câmpina IGPR B+F 650 650 

Cluj IGPR B+F 150 150 
Poliţie de 
frontieră 

Oradea  IGPF B+F 60 60 

Subofiţeri  Jandarmi Drăgăşani  IGJR B+F 150  
156 

Fălticeni  SPP B+F 6 

  
 
Pompieri 

 
 
Boldeşti 

Subofiţeri 
IGSU 

B 100  
104 

IGPR B 4 

Maiştri 
militari 
auto 

Maiştri 
minilari auto 

IGSU 

B 7  
16 

IGPR B 4 
IGJR b 5 

 
 
Accesul liber pentru femei şi bărbaţi la concursul de admitere în unităţile de învăţământ ale M.A.I. a fost 
permis în mod continuu din anul 2006, fiind considerată o măsură foarte bună de a oferi drepturi egale 
fetelor şi băieţilor, după cum declara în anul 2006 rectorul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan 
Cuza”din  Bucureşti4. 

 
Art. 14, alin. (1) din Legea nr. 202/2002 (republicată) privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 
prevede interzicerea oricărei forme de discriminare după criteriul de sex în ceea ce priveşte accesul 
femeilor şi bărbaţilor la toate nivelurile de instruire şi de formare profesională, la perfecţionare şi, în 
general, la educaţia continuă. Pe de altă parte, art. 5 din respectiva lege prevede faptul că nu constituie 
discriminare o diferenţă de tratament bazată pe o caracteristică de sex atunci când, datorită naturii 

                                                           
4 Conform cotidianului online 9 am, ediţia din 26 martie 2006: http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Social/29602/Academia-
de-Politie-scoate-restrictiile-la-fuste.html 

http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Social/29602/Academia-de-Politie-scoate-restrictiile-la-fuste.html
http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Social/29602/Academia-de-Politie-scoate-restrictiile-la-fuste.html
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activităţilor profesionale specifice avute în vedere sau a cadrului în care acestea se desfășoară, 
constituie o cerinţă  profesională autentică şi determinată, atât timp cât obiectivul este legitim şi cerinţa 
proporţională. 

Cu toate acestea, Ministerul Administraţiei şi Internelor nu a indicat cerinţa profesională autentică care 
a determinat schimbarea condiţiilor anterioare de admitere în unităţile de învăţământ şi reintroducerea 
segregării în funcţie de sex, după 6 ani în care accesul la majoritatea specializărilor s-a făcut fără 
diferenţiere.  

Măsura nu poate fi considerată o acţiune pozitivă în sensul prevăzut de art. 4, alin. e) din citata lege 
întrucât numărul locurilor rezervate femeilor este net inferior în raport cu cel al bărbaţilor şi reprezintă 
un prag maximal, nu minimal pentru femei pentru ocuparea locurilor în unităţile de învăţământ. Femeile 
nu pot concura pe locurile rezervate bărbaţilor. 

În lipsa justificării obiective, măsura reprezintă o restricţionare a accesului femeilor la educaţie şi o 
abatere gravă de la principiul egalităţii de şanse şi tratament. 

Solicităm Consiliului să constate săvârşirea faptei de discriminare pe criteriul sex şi să sancţioneze 
corespunzător Ministerul Administraţiei şi Internelor. Solicităm totodată să se facă în mod expres 
recomandarea schimbării criteriilor de admitere la unităţilor de învăţământ din cadrul M.A.I. şi revenirea 
la condiţiile nediscriminatorii din anii precedenţi. 

  Cu consideraţie, 
 

Tudorina Mihai 

Asociaţia Front 

Tel. 0741.731.424 

Email: 
dorina_mihai123@yahoo.com 
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