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NNEESSEECCRREETT  
Exemplar nr. 1 
Nr. 2614145 
Baia Mare 07.04.2016 
  
 

 
ADMITEREA 2016 

 
La concursul de admitere - sesiunea 2016, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului 

Afacerilor Interne (MAI) şi ale Ministerului Apărării Naţionale (MApN), pentru nevoile 
unităţilor subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,  vor fi scoase la 
concurs 278 locuri, astfel: 

 Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” - Facultatea de Pompieri - bărbaţi -   
50 locuri  (35 IGSU, 5 RM, 10 palestinieni) din care 1 rom. 

 Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti 
- subofiţer de pompieri şi protecţie civilă bărbaţi - 225 locuri (224 IGSU, 1 IGPR) din 
care 2 romi) 
 Universitatea Națională de Apărare “Carol I” București – Logistică – 1 loc 
 Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – 4 locuri: 

- Finanţe-contabilitate – 2 locuri. 
- Intendență – 2 locuri 

 Academia Tehnică Militară – 7 locuri: 
- Transmisiuni – 1 loc 
- Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională – 1 loc 
- Inginerie genistică – 3 locuri 
- Ingineria autovehiculelor – 1 loc 
- Ingineria civilă – 1 loc 

 Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” 
Pitești- 7 loc: 
-     Tehnică de comunicații – 2 locuri 
-     Construcții – 4 locuri 
-     Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii - 2 locuri 
-     Intendență – 1 loc 
 

Durata studiilor la Facultatea de Pompieri este de 4 ani. 
Durata studiilor la Facultatea de Poliţie, specializarea drept, este de 4 ani. 
Durata studiilor la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” 

Boldeşti este de 2 ani. 
Durata studiilor la Academia Tehnică Militară este de 4 ani. 
Durata studiilor la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” este de 3 ani. 
Durata studiilor la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre 

„Basarab I” este de 2 ani. 
Activitatea de recrutare a candidaţilor se realizează la sediul Inspectoratului pentru Situații 

de Urgență “Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș. 
Cererile de participare / înscriere la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ 

superior MAI / MApN şi la şcolile postliceale ale MApN se primesc de către stucturile de resurse 
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umane până la data de 27 mai 2016, iar pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie 
Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti până la data de 29 iulie 2016. 

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli 
postliceale, în măsura în care graficele / calendarele concursurilor de admitere permit participarea 
la probele de concurs. 

Copiii aflaţi în întreţinerea militarilor / poliţiştilor răniţi sau decedaţi în timpul şi în 
legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, pot solicita în scris ministrului afacerilor interne 
înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale MAI, în anul I de studii / studii universitare de 
licenţă, fără susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor, în conformitate cu prevederile OMAI 
nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de 
invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi 
familiilor personalului militar decedat, precum şi OMAI nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin 
acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi 
familiilor poliţiştilor decedaţi.  

Pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii, candidaţii declaraţi «admis» în instituţiile de 
învăţământ superior ale Ministerului Afacerilor Interne, cu excepţia celor care au absolvit studiile 
liceale în anul participării la concursul de admitere în instituţia de învăţământ superior, trebuie să 
depună la secretariatul instituţiei de învăţământ superior, odată cu cererea de înmatriculare, 
dovada achitării contravalorii studiilor superioare de lungă durată, studiilor universitare de 
licenţă sau echivalente acestora, în situaţia în care au beneficiat gratuit de şcolarizare în cadrul 
unui astfel de program de studii universitare finanţate de la bugetul de stat, sau, după caz, o 
declaraţie din care să rezulte că nu au beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt 
program de studii universitare de licenţă sau echivalent. 

 
I. 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 apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de 

structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi 
subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii 
criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de 
vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării 
psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile; 

- 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;  
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- 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 de cel puţin 8,00, cu 

excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state 
membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă / punctaj / 
calificativ purtarea elevului; 

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

- să aibă înălţimea minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile. 
 

II. CONŢINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE 
 
Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență “Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș, 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 
2016;  

- Foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie legalizată); 
- Copii ale următoarelor documente: - act de identitate și certificat de naștere 

pentru candidat  și, dacă este cazul, carnet de muncă și/sau alte acte doveditoare 
emise de angajator, potrivit prevederilor legale în vigoare, livret militar, 
certificat de naștere soție / soț și fiecare copil, precum și ale hotărârilor 
judecătorești privind starea civilă; 

- Curriculum vitae – Europass (CV), autobiografia şi tabelul nominal cu rudele și 
soțul / soția candidatului;  

- Cazierul judiciar al candidatului; 
- Avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane/personal, în 

cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel 
nominal; 

- Fişa medicală tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne; 
- Caracterizarea de la ultimul loc de muncă (respectiv de la ultima instituţie de 

învăţământ absolvită); 
- 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. 

- 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. 
Dosarele de recrutare ale candidaților pentru Facultatea de Pompieri se depun până la data 

de 22 iunie 2016, iar pentru Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă până la data de 
17 august 2016. 
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III. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT  
 
(1) Înscrierea la concursul de admitere la instituţiile de învăţământ ale MAI a candidaţilor 

care au fost declaraţi „apt” psihologic şi medical în etapa I de selecţie se realizează la sediile 
instituţiilor de învăţământ, potrivit calendarului concursului de admitere stabilit de fiecare 
instituţie de învăţământ. 

(2) În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidaţii prezintă următoarele 
documente: 

a) cartea de identitate sau paşaportul, în termen de valabilitate; 
b) diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original / copie legalizată; absolvenţii 

promoţiei 2016 cărora nu li s-a eliberat diploma de bacalaureat prezintă adeverinţă eliberată de 
liceu, cu precizarea mediei generale şi a notelor obţinute la examenul de bacalaureat, mediilor 
obţinute în anii de studiu, termenului de valabilitate a adeverinţei şi a faptului că nu a fost 
eliberată diploma;  

c) contravaloarea taxei de înscriere sau, pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de 
înscriere, acte doveditoare care să ateste una din situaţiile enumerate în Regulamentul privind 
organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă în 
facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2016/metodologiile de admitere;  

d) alte documente solicitate prin dispoziţiile de recrutare ale inspectorilor generali şi / sau 
metodologiile de admitere sau, după caz, prin Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului de admitere la studii universitare de licenţă în facultăţile Academiei de Poliţie 
„Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2016. 

(3) Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de 
bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente: 

a) atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice; 

b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu acesta, în copie, tradusă şi legalizată; 
c) foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată. 
 
IV. ETAPE ŞI PROBE DE CONCURS 

 
 Etapa I de selecţie: 

- examinarea medicală; 
- evaluarea psihologică. 

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale ale MAI 
şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. 
Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale de încadrare tip MAI. 

Evaluarea psihologică a candidaţilor, se realizează la unităţile teritoriale care asigură 
recrutarea, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării 
întocmite împreună cu inspectoratele judeţene. 

Pentru admiterea la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel 
Zăgănescu” Boldeşti este necesară şi testarea psihotehnică a candidaţilor. Aceasta se realizează 
la centrele teritoriale specializate.  

Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică/psihotehnică sau au fost 
declaraţi „inapt medical” recrutarea încetează. 

 Etapa a II-a de selecţie: 
- contravizita medicală 
- verificarea aptitudinilor fizice 
 Etapa a III-a de selecţie: 
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- probele de verificare a cunoştinţelor 
Etapa a doua de selecţie (probele eliminatorii) se desfăşoară potrivit calendarului admiterii 

stabilit de fiecare instituţie de învăţământ, astfel: 
- Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”: 27-29 iulie 2016; 
- Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti: 03–

10.09.2016. 
- Etapele de desfăşurare a probelor eliminatorii pentru instituţiile de învăţământ ale MApN 

pe locurile MAI sunt afişate pe site-ul oficial al fiecărei instituţii. Contravizita medicală şi 
verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor MApN pe locurile MAI se realizează la data de 14-
15 iulie 2016, ora 07.30, la sediul central a Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”. 

Etapa a III-a de selecție (verificarea cunoștințelor) se desfășoară potrivit Graficului / 
calendarului activităților stabilit de către fiecare instituție de învățământ, după cum urmează: 

 - Facultatea de Pompieri: 01 august 2016. 
 - Școlile postliceale: 07-12 septembrie 2016.  

 
 Contravizita medicală a candidaţilor la instituţiile de învăţământ ale MAI se 

realizează la sediul unităţii de învăţământ de către subcomisia medicală şi constă în evaluarea 
sumară a candidaţilor pe baza fişei medicale tip MAI, precum şi în verificarea îndeplinirii 
criteriului privind înălţimea minimă şi observarea directă  a existenţei semnelor particulare sau 
tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. 

 Probele şi baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la 
concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale 
Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc specialişti pentru MAI: 

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 de viteză, aruncarea 

mingii medicinale şi alergare de 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 BĂRBAŢI FEMEI 
1. Alergare de viteză - 50 m plat 7” 2 8”1 

2. Aruncarea mingii medicinale de pe loc (4 kg bărbaţi, 
2 kg femei) 7 m 7 m 

3. Alergare de rezistenţă - 1000 m  3` 45” 4`10” 

http://www.isumm.ro/


NESECRET 

 6/7 NESECRET 
Adresa: Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 87, RO-430401, Tel: 0262.211212, 0262.211213, Fax: 0262.214921, 0262.214981, 

www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro 
 

 
11.  Precizări tehnice şi metodice privind efectuarea probelor: 
A. Proba - alergare de 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, 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 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 – alergare de 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. 

 
V. DISPOZIŢII FINALE 

 
Candidaţilor li se va 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. 

Informaţii privind graficul admiterii în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor 
Interne (MAI) şi ale Ministerului Apărării Naţionale (MApN), pentru nevoile unităţilor 
subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, datele de prezentare, 
valoarea taxei de înscriere, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia vor putea fi 
accesate la adresele web ale instituţiilor de învăţământ, www.academiadepoliție.ro, 
www.scoaladepompieri.ro, www.armyacademy.ro, www.mta.ro, www.mapn.ro și 
www.ncoacademy.ro  

 

http://www.academia/
http://www.armyacademy.ro/
http://www.mta.ro/
http://www.mapn.ro/
http://www.ncoacademy.ro/
http://www.isumm.ro/
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Adresa: Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 87, RO-430401, Tel: 0262.211212, 0262.211213, Fax: 0262.214921, 0262.214981, 

www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro 
 

 
În vederea înscrierii, candidaţii se vor adresa Biroului Resurse Umane al I.S.U. 

Maramureş, Baia Mare, str.Vasile Lucaciu, nr.87, de luni până joi, între orele 0800-1500 și 
vineri între orele 0800- 1300 

Informaţii suplimentare pe sitte-ul unității www.isumm.ro și la tel: 0262/211212, 
int.27010, 27106.  
 
 
 
 

INSPECTOR ȘEF 
AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

“Gheorghe Pop de Băsești” AL JUDEȚULUI MARAMUREȘ 
Locotenent-colonel 

 
MUREȘAN IOAN-DANIEL 

 
 

http://www.isumm.ro/
http://www.isumm.ro/

