MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

NESECRET
Ex.nr. 1
Anexa la nr. 77930

ADMITEREA 2012
La concursul de admitere - sesiunea 2012, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului
Administraţiei şi Internelor, pentru nevoile unităţilor subordonate Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă, vor fi scoase la concurs 85 locuri, astfel:
- Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Bucureşti, Facultatea de Pompieri:
35 locuri – bărbaţi;
- Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” - Boldeşti,
judeţul Prahova: 50 locuri subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă – bărbaţi.
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Pentru toate locurile scoase la concurs vor fi recrutaţi bărbaţi.
Durata studiilor la Facultatea de Pompieri este de 4 ani.
Durata studiilor la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”
Boldeşti este de 2 ani.
Activitatea de recrutare a candidaţilor se realizează la sediile inspectoratelor pentru situaţii
de urgenţă judeţene / al Municipiului Bucureşti.
Cererile de participare/înscriere la concursurile de admitere la Facultatea de Pompieri se
primesc de către stucturile de resurse umane până la data de 22 iunie 2012, iar pentru Şcoala de
Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti până la data de 10 august
2012.
Personalul desemnat cu recrutarea candidaţilor are obligaţia să prezinte solicitanţilor toate
informaţiile necesare asigurând şi consilierea în vederea participării acestora la concursurile de
admitere.
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

♦ Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii:
- 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; verificările privind
starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de
specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;
- 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; dovada absolvirii se face cu
diplomă sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul 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 în care a intervenit reabilitarea;
- să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
- să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
- să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
- 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 minimum 1,70 m.
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CONŢINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE
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♦ Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a
inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene / al Municipiului Bucureşti un dosar plic
cuprinzând următoarele documente:
- Cererea de înscriere;
- Diploma de bacalaureat (copie legalizată) – pentru absolvenţii din seriile
anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de
bacalaureat ( în care se menţionează media generală obţinută la examenul de
bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi
faptul că nu a fost eliberată diploma) pentru candidaţii care au absolvit în anul
2012;
- Foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie legalizată);
- Copii ale actului de identitate (C.I./B.I.), carnetului de muncă şi, dacă este cazul,
livretului militar;
- Copii legalizate ale certificatului de naştere pentru candidat, soţie şi fiecare
copil, a certificatului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind
starea civilă;
- Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
- Cazierul judiciar al candidatului;
- Caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ
în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
- Trei fotografii 3/4 şi două fotografii color 9x12 cm. Fiecare fotografie va avea
înscris pe verso cu majuscule următoarele date: NUMELE, Prenumele tatălui,
PRENUMELE şi codul numeric personal.
- Fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Administraţiei şi Internelor;
- Pentru candidaţii la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel
Zăgănescu” Boldeşti - copie a permisului de conducere categoriile B şi C sau
copie a permisului de conducere şi/sau psiho-testul auto (testarea psihotehnică)
pentru categoriile care nu sunt deţinute de candidat (dintre cele enumerate
anterior), care trebuie să ateste capacitatea de a conduce autovehicule din
categoriile B şi C;
- Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare.
♦ Testarea psihologică a tuturor candidaţilor, indiferent de instituţia de învăţământ pentru
care au fost recrutaţi, se efectuează la unităţile teritoriale, de către specialişti din cadrul
Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu
inspectoratele judeţene.
Testarea psihotehnică a candidaţilor pentru Şcoala Boldeşti se realizează la centrele
teritoriale specializate.
Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică/psihotehnică sau au fost declaraţi
„inapt medical” recrutarea încetează.

PROBELE ŞI BAREMELE pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la
admiterea în instituţiile de învăţământ ale 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).
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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:

PROBELE DE VERIFICARE
Alergare de viteză - 50 m plat
Aruncarea mingii medicinale de pe loc (4 kg bărbaţi)
Alergare de rezistenţă - 1000 m

BAREME MINIME
BĂRBAŢI
7” 2
7m
3` 45”

.U
.

Nr.
crt.
1.
2.
3.

I.G
.S

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;
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 o singură dată, la sfârşitul seriei din care face parte.
B. Proba de aruncarea mingii medicinale (4 kg bărbaţi):
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 cazul în care execuţia se efectuează din poziţia stând sau stând-depărtat,
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;
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 la 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 la alergare la mers se consideră abandon.
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I. ADMITEREA ÎN ŞCOALA DE SUBOFIŢERI DE
POMPIERI ŞI PROTECŢIE CIVILĂ „Pavel Zăgănescu” BOLDEŞTI

.U
.

DATE DE PREZENTARE:
Concursul de admitere se organizează şi se desfăşoară într-o singură sesiune. Detalii privind
tematica şi bibliografia, perioada de înscriere, perioada de desfăşurare a concursului de admitere, şi
alte informaţii necesare sunt publicate la adresa www.scoaladepompieri.ro
La prezentarea pentru înscrierea la concursul de admitere în instituţia de învăţământ,
candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul, diploma de bacalaureat în
original sau în copie legalizată (pentru candidaţii din seriile anterioare) sau adeverinţă eliberată
de liceu (numai pentru absolvenţii promoţiei 2012) în care se menţionează media generală
obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi
faptul că nu a fost eliberată diploma, foaia matricolă a studiilor liceale în original sau copie
legalizată, contravaloarea taxei de înscriere, respectiv documentele doveditoare pentru
exceptarea de la plata taxei de înscriere (dacă este cazul), precum şi permisul de conducere (cei
care deţin) original.

I.G
.S

Se exceptează de la plata taxei de înscriere candidaţii care dovedesc, cu acte, că
îndeplinesc una din următoarele condiţii:
– sunt absolvenţi ai colegiilor/liceelor militare aparţinând Ministerului Apărării
Naţionale, promoţia 2012;
– sunt orfani de ambii părinţi;
– provin din casele de copii sau din plasament familial;
– sunt copii ai cadrelor didactice aflate în activitate – art.277 din L1/2011
– sunt copii ai eroilor martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989 sau ai celor care au fost
răniţi în lupta pentru victoria Revoluţiei din 1989;
– au venituri nete lunare 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.

Candidaţilor li se vor aduce la cunoştinţă că prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte
conform legii şi atrage după sine eliminarea din concurs a acestora. În cazul în care
descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidaţii respectivi vor pierde locul
obţinut prin fraudă.
ETAPE ŞI PROBE DE CONCURS
♦
Se concurează pe numărul total de locuri, iar ocuparea acestora se va face în
ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obţinute, candidaţii putând alege
ulterior beneficiarul pentru care se pregătesc.
♦
Concursul de admitere se desfăşoară în două etape:
A. ETAPA PROBELOR DE APTITUDINI
B. ETAPA PROBEI DE CUNOŞTINŢE
A. ETAPA PROBELOR DE APTITUDINI:
A.1. Proba nr. 1 – examinarea medicală constând în validarea/invalidarea fişei medicale
constituită la centrele medicale.
Aprecierea se face prin calificativ: „Apt” / „Inapt”.
A.2. Proba nr. 2 – verificarea aptitudinilor fizice.
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B. ETAPA PROBEI DE CUNOŞTINŢE:
♦ La etapa probei de cunoştinţe vor participa candidaţii care au promovat etapa probelor
de aptitudini.
♦ Proba constă în susţinerea unei lucrări scrise, tip grilă, la disciplinele de concurs,
matematică-algebră şi fizică.

.U
.

♦ ADMITEREA în Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel
Zăgănescu” Boldeşti se face în limita numărului de locuri aprobat pentru sesiunea de
admitere 2012, în baza opţiunilor candidaţilor, în ordinea strict descrescătoare a
punctajului obţinut. Punctajul de admitere nu poate fi inferior valorii de minim 50 de
puncte din 100 posibile.
Aprecierea se face prin calificativ: „Admis” / „Neadmis”.
În cazul existenţei pe ultimul loc a mai multor candidaţi cu punctaje egale,
departajarea lor se realizează folosind, în ordine, următoarele criterii:
a) media generală obţinută la examenul de bacalaureat;
b) media generală a anilor de şcolaritate din perioada învăţământului liceal;
c) nota obţinută la Limba şi literatura română în cadrul examenului de bacalaureat.

II. ADMITEREA ÎN ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza” FACULTATEA DE POMPIERI

I.G
.S

Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, valoarea taxei de înscriere,
etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia vor fi putea fi accesate pe site-ul
academiei www.academiadepolitie.ro
RECRUTAREA CANDIDAŢILOR pentru Facultatea de Pompieri se realizează potrivit
opţiunii candidaţilor pentru ofiţer pompier de către structurile de resurse umane din cadrul
inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene / al Municipiului Bucureşti.
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