MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„SEMENIC” AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN

Nesecret
Ex. unic
Nr. 2103165
Reşiţa, 25.04.2018

ANUNŢ
Privind recrutarea candidaţilor pentru participarea la sesiunile de admitere organizate în anul
2018 şi ianuarie 2019 în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
Pentru sesiunile de admitere 2018 şi ianuarie 2019 la Academia de Poliţie „Alexandru
Ioan Cuza” Bucureşti şi la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel
Zăgănescu” Boldeşti, sunt scoase la concurs următoarele locuri:
Sesiunea 2018
Din care
Număr total
locuri*

Nr.
crt.

Instituţia de învăţământ

1.

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” –
Facultatea de Pompieri

2.

40
(din care
1 pentru romi)
300
Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie
(din care
Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti
2 pentru romi)
Sesiunea ianuarie 2019
Număr total
locuri*

Nr.
crt.

Instituţia de învăţământ

1.

Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie
Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti

300
(din care
2 pentru romi)

IGSU

Republica
Moldova şi
alte
instituţii

37

3

290

10

Din care
IGSU

Alte
instituţii

285

15

* Locurile

scoase la concursul de admitere sunt prevăzute exclusiv pentru bărbaţi.
DURATA STUDIILOR:
Facultatea de Pompieri - 4 ANI
Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti - 1 AN
Deasemenea, se desfăşoară activitatea de recrutare şi pentru Facultatea de Ştiinţe Juridice şi
Administrative – specializarea Drept (140 locuri IGSU) din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru
Ioan Cuza” Bucureşti, precum şi pentru instituţii de învăţământ militare aparţinând Ministerului
Apărării Naţionale, care formează personal pentru nevoile I.G.S.U. (Universitatea Naţională de
Apărare „Carol I”; Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”; Academia Tehnică Militară;
Institutul Medico-Militar; Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”; Academia Navală „Mircea cel
Bătrân”, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”).
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PERIOADELE DE ÎNSCRIERE ŞI DE DEPUNERE A DOSARELOR DE RECRUTARE:
Termenul-limită de
Termenul-limită de
Instituţia
Sesiunea
depunere a dosarului
înscriere
de recrutare
Academia de Poliţie
2018
„Alexandru Ioan
(Perioada 31 iulie25 MAI 2018
15 IUNIE 2018
Cuza” – Facultatea de
24 august 2018)
Pompieri
2018
Şcoala de Subofiţeri
(Perioada 24 august15 IUNIE 2018
27 IULIE 2018
de Pompieri şi
04 septembrie 2018)
Protecţie Civilă
Ianuarie 2019
„Pavel Zăgănescu”
(Perioada 10 ianuarie23 NOIEMBRIE 2018 21 DECEMBRIE 2018
Boldeşti
21 ianuarie 2019)
ETAPELE DE CONCURS:
În cadrul concursului de admitere, se organizează următoarele etape:
a) etapa I: recrutarea candidaţilor - se realizează prin intermediul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin, în cadrul acesteia desfăşurându-se
următoarele activităţi:
• Depunerea cererii de înscriere şi a documentelor dosarului de recrutare;
Formularele necesare înscrierii la concursul de admitere vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor de
către Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic”
al judeţului Caraş-Severin.
• Evaluarea psihologică la date şi locaţii care vor fi comunicate candidaţilor în timp util;
• Examinarea medicală realizată prin intermediul Centrului Medical al M.A.I. CaraşSeverin.
b) etapa a II-a: înscrierea candidaţilor recrutaţi şi desfăşurarea probelor eliminatorii - se
realizează în cadrul instituţiilor de învăţământ şi cuprinde:
• înscrierea candidaţilor la probele de concurs, aceştia fiind obligaţi să prezinte
următoarele:
o cartea de identitate sau paşaportul, în original;
o diploma de bacalaureat în original/copie legalizată; absolvenţii promoţiei
2018 pot prezenta o adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează
media generală de la bacalaureat, notele obţinute la probele susţinute în
cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu,
media la purtare, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată
diploma;
o foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată;
o contravaloarea taxei de înscriere sau, pentru candidaţii care solicită
scutirea de taxă, acte doveditoare în acest sens, pentru facultăţile
Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti;
o alte documente solicitate prin metodologiile/regulamentele de admitere.
• contravizita medicală;
• evaluarea performanţei fizice – susţinerea unei probe unice, care constă în parcurgerea
Traseului practic-aplicativ compus din 10 segmente, în limita de timp de 1 minut şi 05
secunde.
c) etapa a III-a: susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor – se prezintă sub forma
unui test-grilă şi se realizează în cadrul instituţiilor de învăţământ, după cum urmează:
1. La Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”,
proba se susţine din disciplinele MATEMATICĂ (Algebră şi Elemente de analiză
matematică) şi FIZICĂ (Mecanică, Fizică moleculară şi Termodinamică, Electricitate);
2. La Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti,
proba se susţine doar din disciplina MATEMATICĂ.
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Activităţile de recrutare şi selecţie încetează pentru candidaţii aflaţi în următoarele situaţii:
- nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recutare în volum complet;
- fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recutare;
- nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de recrutare.
Etapele de concurs sunt obligatorii, succesive şi eliminatorii în condiţiile actelor normative în
domeniul de referinţă.
CONDIŢIILE LEGALE ŞI CRITERIILE SPECIFICE PENTRU ADMITERE:
Condiţiile şi criteriile specifice de recrutare a candidaţilor sunt cele prevăzute de O.M.A.I. nr.
177/2016, privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu
modificările şi completările ulterioare:
CONDIŢIILE LEGALE
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care
participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în
societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la lit. d) se constată de structurile de specialitate ale MAI,
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.
Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care
îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de
bacalaureat.
CRITERIILE SPECIFICE
A) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de
admitere;
B) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în
ţinuta de vară – ACEST CRITERIU NU SE APLICĂ PENTRU I.G.S.U.;
C) 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 state membre ale
Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
D) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.
DOSARUL DE RECRUTARE CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
a) Cererea de înscriere;
b) Curriculum vitae – format Europass;
c) Diploma de bacalaureat sau adeverinţă (eliberată de liceu), care atestă absolvirea liceului cu
diplomă de bacalaureat, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele
obţinute la probele susţinute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de
studiu, media la purtare, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
d) Foaia matricolă pentru anii de studiu;
e) Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau
altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale
livretului militar;
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f) Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale
certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea
civilă;
g) Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
h) Cazierul judiciar;
i) O fotografie color 9x12 cm şi 3 fotografii 3/4:
j) Fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I.;
k) Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.
Copiile documentelor prevăzute la lit. c, d, e şi f se realizează de compartimentul cu sarcini de
recrutare, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat.
Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor.
Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe
propria răspundere apartenenţa la etnia/minoritatea respectivă şi depun o adeverinţă emisă de o
organizaţie etnică/minoritară constituită potrivit legii.
RECRUTAREA CANDIDAŢILOR SE ASIGURĂ DE CĂTRE SERVICIUL RESURSE
UMANE DIN CADRUL I.S.U. „SEMENIC” CARAŞ-SEVERIN, SITUAT ÎN REŞIŢA, STR.
CASTANILOR, NR. 123, JUD. CARAŞ-SEVERIN. DATE SUPLIMENTARE SE POT OBŢINE
LA NUMĂRUL DE TELEFON 0255/211213, 0255/211214, INTERIOR 27009, 27102, 27103.
Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, etapele şi probele de concurs,
tematica şi bibliografia vor putea fi accesate la următoarele adrese de internet:
www.academiadepolitie.ro
www.scoaladepompieri.ro
INSPECTOR ŞEF
Locotenent colonel
CONERU CRISTINEL
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