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ANUNȚ
ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL MILITAR

Ing.
BOGDĂNESC
U IOAN
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Vasile Goldiş” al judeţului Arad recrutează candidaţi
–
numai bărbaţi – pentru a participa la concursul de admitere organizat în sesiunea ianuarie 2019 de către
ŞCOALA DE SUBOFIŢERI DE POMPIERI ŞI PROTECŢIE CIVILĂ ,,PAVEL ZĂGĂNESCU”
BOLDEŞTI / PRAHOVA:
ŞCOALA DE SUBOFIŢERI DE POMPIERI ŞI PROTECŢIE CIVILĂ ,,PAVEL ZĂGĂNESCU”
BOLDEŞTI / PRAHOVA este o instituţie de învăţământ militar postliceal, aflată în structura Ministerului
Afacerilor Interne. Procesul instructiv-educativ se realizează pe parcursul unui an, forma de învăţământ cu
frecvenţă. Asigură absolvenţilor pregătirea în următoarele calificările:
Ing.
- subofiţer de pompieri şi protecţie civilă;
BOGDĂNESC
- maistru militar auto.
U IOAN
În perioada 10.01 – 21.01.2019 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel
Zăgănescu” Boldeşti se organizează concurs de admitere pentru următoarele calificări:
- specialitatea Subofiţer de pompier şi protecţie civilă = 275 locuri I.G.S.U. (din care 2 pentru
etnia romă);
- specialitatea Maistru militar auto = 25 locuri din care 10 pentru I.G.S.U., 7 pentru D.G.L., 3
pentru D.G.P.I. și 5 pentru S.I.E.
Ing.
Etapa I : RECRUTAREA CANDIDAŢILOR:
BOGDĂNESC
- Cererile-tip de înscriere (Anexa nr. 1 ) se depun de către candidaţi la Sediul InspectoratuluiUpentru
IOAN
Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad, Str. Andrei Şaguna Nr. 66-72:
- până la data de 23.11.2018
- Termenul pentru depunerea dosarului de candidat este:
- până la data de 21.12.2018
- examinare medicală – 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 – se realizează de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie Ing.
al
MAI potrivit planificării;
BOGDĂNESC
U IOAN
Etapa II: SELECŢIA CANDIDAŢILOR RECRUTAŢI ŞI ORGANIZAREA CONCURSURILOR DE
ADMITERE:
- Şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne organizează concursurile de admitere în perioada:
 10.01.2019 – 21.01.2019, conform graficelor/calendarelor mediatizate de unitatea de
învăţământ, precum şi a tematicii şi bibliografiei de concurs afişate pe site-ul oficial al
instituţiei de învăţământ (www.scoaladepompieri.ro);
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probele eliminatorii sunt: contravizita medicală şi evaluarea performanţei fizice a candidaţilor la
instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, care se realizează prin susţinerea probei
unice „traseu practic aplicativ” (conform anexei nr. 3). La probele eliminatorii de concurs nu se admit
contestaţii, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.
recrutarea candidaţilor se asigură de către structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă”Vasile Goldiş” al judeţului Arad doar pentru persoanele care au domiciliul / reşedinţa
înscrisă în cartea de identitate în judeţul Arad;

Etapa III: PROBA DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR:
- Se va realiza la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, şi
vă consta în aplicarea unui test grilă la disciplina matematică.
Condiţiile legale de recrutare pentru persoanele (bărbaţii) care intenţionează să susţină
examen de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne sunt următoarele:
- să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România ;
- să cunoască limba română scris şi vorbit ;
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu ;
- să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea/ inaptitudinea se constată
de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne printr-o examinare medicală şi
evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată
inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul
respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
- să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului participării la
concursul de admitere;
- să aibă vârsta de până la 27 ani împliniţi în cursul anului participării la concursul de admitere;
- să fie absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;
- să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
- să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
- să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul de muncă pe motive
disciplinare în ultimii 7 ani;
- să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite de lege;
- să fi obţinut la purtare în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia
candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în statele membre ale Uniunii
Europene în care nu se evaluează prin notă / punctaj / calificativ purtarea elevului ;
- să nu fi fost exmatriculat, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
Candidaţii care optează pentru înscrierea candidaturilor pe locurile alocate distinct ( ex. locuri
rezervate etniei rome) declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia respectivă şi depun o adeverinţă
emisă de organizaţia etnică, constituită potrivit legii, care să ateste apartenenţa la etnie.
Actele solicitate candidaţilor :
a) dosar plic;
b) cererea tip de înscriere la concursul de admitere, înregistrată la secretariatul unităţii cu atribuţii de
recrutare ( anexa nr. 1) şi CV ( anexa nr. 6);
c) documentele care atestă absolvirea nivelului de studii liceale: diploma de bacalaureat / diploma
echivalentă cu aceasta şi foaia matricolă a studiilor liceale (candidații care au absolvit studiile liceale în afara
României, au obligația de a prezenta următoarele documente: atestatul de recunoaștere a studiilor emis de
către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale; diploma de bacalaureat sau
echivalentă cu aceasta tradusă şi legalizată precum și foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie,
tradusă și legalizată).
d) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și / sau altor
documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă și, dacă este cazul, ale livretului militar;
e) copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului/soției și fiecărui copil, ale certificatului de
căsătorie , precum și după caz, ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă;
f) autobiografia ( anexa nr. 5) și tabelul nominal cu rudele candidatului și soțul / soția candidatului (anexa
nr.4);
g) cazierul judiciar / extrasul de pe cazierul judiciar solicitat pe baza consimţământului expres al
candidatului;
h) o fotografie color 9x12 cm şi 3 fotografii 3x4 cm;
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i) fişa medicală tip de încadrare în MAI;
j) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (anexa nr. 2);
ATENŢIE:
La înscrierea pentru concursul de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor
Interne, participă doar candidaţii care au promovat evaluarea psihologică şi au fost declaraţi „apt medical”.
Înscrierile se realizează la sediul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel
Zăgănescu” Boldeşti potrivit calendarului concursului de admitere stabilit.
În vederea înscrierii candidaţii vor avea asupra lor, în mod obligatoriu următoarele:
- cartea de identitate sau paşaportul, în original;
- diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată;
- foaia matricolă a studiilor liceale în original sau copie legalizată;
Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare la sediul instituţiei de învăţământ
pentru susţinerea concursului de admitere, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia vor
putea fi accesate la adresa web a Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu”
Boldeşti.
Persoanele îndreptăţite să beneficieze de prevederile ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr.
35/2014 şi ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr.108/2014 (copiii aflaţi în întreţinerea militarului /
poliţistului decedat sau rănit sau copiii personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul
militar, de către comisiile de expertiză medico-militară ori, după caz, în timpul şi în legătură cu exercitarea
atribuţiilor de serviciu) solicită în scris ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituţiile de
învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, în anul I de studii, fără susţinerea probei de verificare a
cunoştinţelor. În situaţia în care solicitarea a fost aprobată până la susţinerea probelor eliminatorii,
constituirea dosarului de recrutare, examinarea medicală şi evaluarea psihologică a candidatului se realizează
potrivit procedurilor de recrutare şi selecţie, similar celorlalţi candidaţi.
Situaţii care determină încetarea activităţii de recrutare şi selecţie:
- Candidaţii nu depun în termenul limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;
- Încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare;
- Nu îndeplineşte în mod cumulativ condiţiile si criteriile de recrutare;
În situaţia în care identificarea situaţiilor menţionate mai sus se face după încheierea admiterii,
candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii din Arad, str. Andrei Şaguna , nr 66-72 –
Serviciul Resurse Umane, telefon 0257/251212, ori accesând site-ul www.isuarad.ro.
Anexele 1 - 6 fac parte integrantă din prezentul anunţ.
- Anexa nr. 1 - Cererea de înscriere la concursul de admitere la Şcoala de Subofiţeri Pompieri
şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti;
- Anexa nr. 2 - Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
- Anexa nr. 3 – Probele şi baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la
concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii, cât şi în cele ale Ministerului
Apărării Naţionale care pregătesc specialişti pentru Ministerul Afacerilor Interne;
- Anexa nr. 4 - Tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
- Anexa nr. 5 – Îndrumar pentru întocmirea autobiografie;.
- Anexa nr. 6 – CV.

VERIFICAT
d. Şef Serviciu Resurse Umane
Cpt.
Andreea HAŞ

ÎNTOCMIT
Subofiţer tehnic principal
Plt. maj.
Tiberiu CIACÂRU
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