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ADMITERE 
  ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ 

sesiunea II-a, septembrie 2017 
 

În conformitate cu Dispoziția directorului general al Direcției Generale 
Management Resurse Umane nr. II/18546 din 31.07.2017 privind recrutarea și selecția 
candidaților pentru admiterea pe locurile MAI rămase neocupate la Academia Tehnică 
Militară, sesiunea a II-a de admitere, septembrie 2017 și Ordinul inspectorului general 
al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 116677 din 04.08.2017, în 
perioada 18.09 - 26.09.2017, urmează să se desfășoare sesiunea a II-a de admitere la 
Academia Tehnică Militară. 

 
Oferta educațională 
În urma desfășurării concursului de admitere la Academia Tehnică Militară, 

sesiunea iulie 2017, au rămas neocupate 8 (opt) locuri bugetate dintre cele alocate 
Ministerului Afacerilor Interne. 

Locurile rămase neocupate sunt comune – femei și bărbați. 
 
Organizarea și desfășurarea activităților de recrutare a candidaților 
Activitatea de recrutare a candidaţilor se realizează la sediul Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență “Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș, Baia 
Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 87. 

 
Depunerea cererilor de înscriere și constituirea fișei medicale 
Cererea tip de înscriere la sesiunea a II-a de admitere se depune la sediul 

inspectoratului – Serviciul Resurse Umane până la data de 25 august 2017. 
Candidații care au participat pe locurile MAI în prima sesiune de admitere 2017 

și au dosarele deja constituite – inclusiv fișa medicală încheiată cu concluzia “apt” le 
depun la sediul inspectoratului până la data de 25 august 2017. 

 
Testarea psihologică 
Candidații care au participat pe locurile MAI în prima sesiune de admitere 2017 

și au fost declarați “Apt” sunt exceptați de la susținerea testării psihologice. 
Candidații care și-au constituit dosar nou în vederea participării la concursul de 

admitere pe locurile MAI la Academia Tehnică Militară, în a doua sesiune de admitere 
2017, susțin testarea psihologică la Centrul de Psihosociologie al MAI în perioada 
29.08 – 30.08.2017. 

Afișarea rezultatelor la testarea psihologică va avea loc în data de 01 septembrie. 
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Transmiterea dosarelor candidaților 
Dosarele de recrutare ale candidaților se depun până la data de 01.09.2017. 
 
Susținerea probelor fizice și contravizita medicală 
Candidații care au participat pe locurile MAI în prima sesiune de admitere 2017 

și care au promovat probele fizice, fiind declarați “Apt” la contravizita medicală sunt 
exceptați de la susținerea acestor probe. 

Candidații care și-au constituit dosar nou în vederea participării la concursul de 
admitere vor susține contravizita medicală și verificarea aptitudinilor fizice la 
Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, în data de 13 septembrie, ora 07:00. 

Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate / pașaportul și echipamentul 
sportiv necesar desfășurării probelor de verificare a aptitudinilor fizice, potrivit 
baremelor și criteriilor prevăzute pentru candidații la instituțiile de învățământ ale MAI. 

 
Înscrierea candidaților la Academia Tehnică Militară și organizarea 

concursului de admitere 
Înscrierea și participarea la probele concursului de admitere la Academia Tehnică 

Militară, sesiunea a II-a de admitere, sunt stabilite de organizatori prin regulamentul / 
metodologia de admitere. 

 
Detalii organizatorice, listele cu candidații, precum și rezultatele probelor 

eliminatorii, vor fi afișate în timp util pe site-ul oficial al instituției www.mai.gov.ro la 
secțiunea Carieră / Instituții de învățământ / Formare profesională. 
 

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