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Bistriţa, 03.10.2018

ANUNŢ ADMITERE
SESIUNEA IANUARIE 2019
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bistriţa” al judeţului Bistriţa – Năsăud recrutează candidaţi
în vederea participării la concursul de admitere – sesiunea IANUARIE - 2019, pentru Şcoala de Subofiţeri
de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, astfel:
STUDII POSTLICEALE:
Instituţia de învăţământ/specialitatea/
beneficiar

Specializarea

Număr de locuri

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

Subofiţer de
pompieri şi
protecţie civilă

275 IGSU (2 Romi)

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

Maistru militar
auto

10 IGSU, 7 DGL,
3 DGPI, 5 SIE

Total
locuri

300

Pentru toate locurile scoase la concurs vor fi recrutaţi doar bărbaţi.
Durata studiilor:
 La Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie “Pavel Zăgănescu” Boldeşti este de 1 an.
Cererile de participare/fişele de înscriere la concursul de admitere pentru:
 Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti se vor depune
până la data de 23 noiembrie 2018 pentru sesiunea de admitere planificată în perioada
10.01-21.01.2019.
Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, etapele şi probele de concurs, tematica şi
bibliografia vor putea fi accesate pe paginile de internet: www.scoaladepompieri.ro şi www.igsu.ro.
Recrutarea, consilierea şi înscrierea candidaţilor se face la Serviciul Resurse Umane al
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Bistriţa” al judeţului Bistriţa – Năsăud, situat în municipiul
Bistriţa, str. Sigmirului, nr. 16.
CONDIŢII ŞI CRITERII SPECIFICE DE RECRUTARE:
Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului
Afacerilor Interne persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba romană scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie „apţi” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
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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 fost 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;
l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
m) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie în ţinuta de vară;
criteriul specific nu se aplică pentru candidaţii pe locurile repartizate I.G.S.U.
n) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 9,00;
o) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
CONŢINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE:
Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la Serviciul Resurse Umane a Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Bistriţa” un dosar plic cuprinzând următoarele documente:
- Cererea de înscriere/ Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare.
- Diploma de bacalaureat (copie legalizată);
- Foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie legalizată);
- Copie a 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;
- Trei fotografii 3/4 şi două fotografii color 9/12.
- Fişa medicală de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
- copie a permisului de conducere (pentru cei care deţin).
ETAPE ŞI PROBE DE CONCURS:
Admiterea la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti se
desfăşoară în perioada 10.01-21.01.2019 conform graficului stabilit de către Comisia de admitere a şcolii.
A. Candidaţii parcurg următoarele probe eliminatorii la unităţile teritoriale:
(1) Examinarea medicală
(2) Evaluarea psihologică
 Candidaţii recrutaţi se vor informa asupra perioadei de examinare psihologică (data şi ora la care au
fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice, documentele şi materialele necesare, locul
de desfăşurare) telefonic sau pe site - ul inspectoratului.
B. Probele de concurs organizate la instituţiile de învăţământ din structura M.A.I. constau în probe
eliminatorii şi probe de verificare a cunoştinţelor.
Probele eliminatorii desfăşurate la instituţiile de învăţământ sunt:
a) contravizita medicală;
b) verificarea aptitudinilor fizice;
La probele eliminatorii nu se admit contestaţii.
La probele de verificare a cunoştinţelor vor participa candidaţii care au promovat probele eliminatorii.
Proba de verificare a cunoştinţelor la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel
Zăgănescu” Boldeşti, constă în susţinerea unei lucrări scrise, tip grilă, la disciplinele de concurs,
matematică-algebră.
La Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti se concurează pe
numărul total de locuri, iar ocuparea acestora se face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.
Punctajul de admitere nu poate fi inferior valorii de minim 50 de puncte din 100 posibile. Aprecierea se face
prin calificativ: „Admis” / „Neadmis”. În cazul existenţei pe ultimul loc a mai multor candidaţi cu punctaje
egale, departajarea lor se realizează folosind, în ordine, următoarele criterii:
a) media generală obţinută la examenul de bacalaureat;
b) media generală a anilor de şcolaritate din perioada învăţământului liceal;
c) nota obţinută la Limba şi literatura română în cadrul examenului de bacalaureat.
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În momentul prezentării la instituţia de învăţământ pentru participarea la concursul de admitere,
candidaţii vor avea asupra lor:
- actul de identitate;
- diploma de bacalaureat în original/copie legalizată;
- foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată;
- contravaloarea taxei de înscriere (pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de înscriere, acte
doveditoare că se află într-una din situaţiile enumerate în Regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea concursului de admitere 2018;
- permisul de conducere (pentru cei care deţin).
Candidaţii declaraţi „admis” încheie angajamente prin care se obligă ca, după absolvirea şcolii, să
îndeplinească serviciul timp de minimum 10 ani în unităţile în care vor fi încadraţi sau mutaţi ulterior, în
raport de nevoile M.A.I. De asemenea, se obligă să restituie cheltuielile de întreţinere efectuate de M.A.I.
pe timpul şcolarizării, în cazul în care sunt îndepărtaţi din instituţia de învăţământ pentru lipsă de interes
la învăţătură sau pentru abateri disciplinare, ori încetează şcolarizarea la cerere, precum şi în
eventualitatea că nu-şi respectă obligaţia de a îndeplini serviciul în condiţiile de mai sus.
Date suplimentare pot fi obţinute de pe site-urile www.isu-bistrita.ro şi www.scoaladepompieri.ro,
la sediul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Bistriţa" al judeţului Bistriţa – Năsăud sau la telefon
0263/239404, int. 27010 – Serviciul Resurse Umane.

INSPECTOR ŞEF
Colonel
dr. ing. FLOREA Constantin
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