MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„BANAT” AL JUDEŢULUI TIMIŞ

din 05.06.2013

ADMITEREA ÎN INSTITUŢIILE MILITARE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
SESIUNEA 2013
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş recrutează candidaţi pentru instituţiile
militare de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.
La concursul de admitere - sesiunea 2013, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi
Internelor, pentru nevoile unităţilor subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, vor fi
scoase la concurs 135 locuri, astfel:
- Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Bucureşti, Facultatea de Pompieri:
34 locuri + un loc pentru romi – bărbaţi ;
- Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” - Boldeşti, judeţul Prahova:
96 + 2 locuri romi + 2 locuri alte minorităţi - subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă şi 8 locuri
pentru maiştri militari – bărbaţi
Pentru instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi pregătiţi pentru nevoile
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă la concursul de admitere - sesiunea 2013 vor fi scoase la
concurs 6 locuri, astfel:
Academia Tehnică Militară
Specializarea : - Ingineria Autovehiculelor – Blindate, automobile şi tractoare - 2 locuri;
- Inginerie Civilă – Construcţii şi fortificaţii – 2 locuri;
- Inginerie electronică şi telecomunicaţii – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate
naţională – 2 locuri.
Durata studiilor la Facultatea de Pompieri este de 4 ani, iar la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie
Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti este de 2 ani.
Cererile de participare/înscriere la concursurile de admitere la Facultatea de Pompieri/MAN se primesc de
către Biroul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş din
municipiul Timişoara, strada Cluj, nr. 14, până la data de 19.06.2013, iar pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi
Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti până la data de 06.08.2013.
Evaluarea psihologică se realizează la unităţile teritoriale, de către specialişti din cadrul Centrului de
Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele judeţene.
Data depunerii dosarelor de recrutrare: până la 23.06.2013 pentru candidaţii înscrişi la concursul de
admitere la Facultatea de Pompieri/MAN, respectiv până la 12.08.2013 pentru candidaţii înscrişi la Şcoala de
Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE
♦ Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii:
o să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
o să cunoască limba română scris şi vorbit;
o să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
o 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 M.A.I.;
o să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2013;
o 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;
o să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
o 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;
o să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
o să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
o să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
o să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00;
o să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
o să aibă înălţimea minimum 1,70 m.
NESECRET
Timişoara, str. Înfrăţirii, nr. 13, cod: 300126
Telefon: 0256 – 434 870, 0256 – 434 871; Fax: 0256 – 430 615; E-mail: office@isutimis.ro

♦ Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la Biroul Resurse Umane din Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, strada Cluj, nr. 14, Timişoara, (telefon 0256494045; 0256494046) un dosar plic,
cuprinzând următoarele documente:
- Cererea de înscriere;
- Diploma de bacalaureat (copie legalizată) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă (copie
legalizată) care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (trebuie menţionate media generală de la
bacalaureat, mediile obţinute pe fiecare an de studiu, media la purtare, termenul de valabilitate şi faptul că nu a
fost eliberată diploma) pentru candidaţii care au absolvit în anul 2013;
- 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 ale candidatului, soţiei şi fiecărui 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.
- Fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Administraţiei şi Internelor (copie pentru candidaţii la Şcoala de
Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti care au prima opţiune Facultatea de
Pompieri);
- 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 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 (pentru candidaţii care nu deţin permis de
conducere);
- Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare.
♦ PROBELE ŞI BAREMELE pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la admiterea în
instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor/MAN:
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).
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:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

PROBELE DE VERIFICARE

BAREME MINIME
BĂRBAŢI
7” 2
7m
3` 45”

Alergare de viteză - 50 m plat
Aruncarea mingii medicinale de pe loc (4 kg bărbaţi)
Alergare de rezistenţă - 1000 m
♦ Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, valoarea taxei de înscriere, etapele şi probele de concurs,

tematica şi bibliografia vor putea fi accesate la adresele de web: www.academiadepolitie.ro, www.scoaladepompieri.ro
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