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ARAD, 19.04.2016

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş”
al Judeţului Arad

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,, Vasile Goldiş ,, al jud. Arad recrutează candidaţi – numai
bărbaţi – pentru a participa la concursurile de admitere organizate în anul 201
2016 de către următoarele instituţii
de învăţământ militare ale Ministerului Afacerilor Interne :
FACULTATEA DE POMPIERI Bucureşti = 35 de locuri ( din care 1 loc ptr. etnia romă)
-

-

-

-

curs de zi cu frecvenţă, durata studiilor de 4 ani (240 credite)
Studiile Facultăţii de Pompieri se finalizează cu: diplomă de inginer în domeniul fundamental ştiinţe
inginereşti, domeniul studiilor unive
universitare de licenţă: „Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii
„Instalaţi
pentru construcţii-pompieri” şi diplomă de ofiţer care le conferă absolvenţilor dreptul de a activa ca
ofiţeri activi
tivi în M.A.I. respectiv I.G.S.U.
Etapa I : RECRUTAREA CANDIDAŢILOR
CANDIDAŢILOR:
înscrierea
nscrierea candidaţilor la Sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului
Arad, Str. Andrei Şaguna Nr. 66-72
72 din municipiul Arad, în perioada: 21.04.216 – 27.05.2016;
termenul pentru depunerea dosarului de candidat ::15 iunie 2016;
examinare medicală – Fişa medicală tip MAI;
evaluarea psihologică – se realizează de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al
MAI potrivit planificării;
Etapa II : SELECŢIA CANDIDAŢILOR RECRUTAŢI:
înscrierea la sediul Academiei : 24-25 iulie 2016;
probele eliminatorii (contravizita medicală şi susţinerea probelor fizice - Aceste probe se desfăşoară la
sediul Academiei de Poliţie - situat în Bucureşti, sectorul 1, Aleea Privighetorilor Nr.1A.):
Nr.1A. 27 – 29 iulie
2016;
Etapa III: SUSŢINEREA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR:
susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor (Algebră şi analiză matematică şi Fizică sub formă de
teste grilă): 01 august 2016;

Informaţii detaliate referitoare la : numărul de locuri, condiţii de admitere, cerinţe, probe, criterii de
departajare vor fi publicate în timp util pe site
site-ul
ul facultăţii, respectiv al Academiei de Poliţie „Alexandru
Ioan Cuza”- www.academiadepoliţie.r
www.academiadepoliţie.ro .
Înscrierea
nscrierea şi depunerea dosarelor se face la sediul unităţii Inspectoratulu
Inspectoratuluii pentru Situaţii de Urgenţă
,,Vasile Goldiş”, al jud. Arad ( candidaţii înscrişi pentru admitere la Faculta
Facultatea de Pompieri
ompieri pot opta şi
pentru admitere la Şcoala de Subofiţeri Pompieri
P
şi Protecţie Civilă „Boldeşti”, deoarece perioadele de
admitere sunt diferite.. În acest sens candidaţii cu 2 opţiuni vor depune 2 dosare distincte
distincte).
).
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ŞCOALA DE SUBOFIŢERI DE POMPIERI ŞI PROTECŢIE CIVILĂ ,, P. ZĂGĂNESCU ,,
BOLDEŞTI / PRAHOVA
- Subofiţer de pompier şi protecţie civilă = 224 locuri (din care 2 loc ptr. etnia romă);
- instituţie de învăţământ militar postliceal, aflată în structura Ministerului Afacerilor Interne. Procesul
instructiv-educativ se realizează pe parcursul a 2 ani, prin învăţământ la zi.
- asigură absolvenţilor pregătirea în calificările: „subofiţer de pompieri şi protecţie civilă” .

-

-

-

Etapa I : RECRUTAREA CANDIDAŢILOR:
înscrierea candidaţilor la Sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului
Arad, Str. Andrei Şaguna Nr. 66-72 din municipiul Arad, în perioada: 21.04.216 – 29.07.2016;
termenul pentru depunerea dosarului de candidat :19 august 2016;
examinare medicală – Fişa medicală tip MAI;
evaluarea psihologică – se realizează de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al
MAI potrivit planificării;
Etapa II : SELECŢIA CANDIDAŢILOR RECRUTAŢI:
înscrierea şi desfăşurarea activităţilor specifice probelor eliminatorii se va face la sediul instituţiei în
perioada : 03 – 10 septembrie 2016, conform graficelor stabilite de unitatea de înăţământ;
Etapa III: SUSŢINEREA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR:
susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor: 07 – 12 septembrie 2016;

Condiţiile de admitere, recrutare şi modul de desfăşurare a concursului de admitere sunt stabilite
anual, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, prin reglementări interne şi vor fi făcute publice în timp
util pe site-ul şcolii: www.scoaladepompieri.ro .
- înscrierea şi depunerea dosarelor se face la sediul unităţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
,,Vasile Goldiş ,, al Judeţului Arad.
Condiţiile legale de recrutare pentru persoanele 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 psihic; aptitudinea se constată de structurile de
specialitate ale MAI/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale ,
verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de
vestimentaţie în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi respectiv, evaluării psihologice,
potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
- să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniţi 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 ( se pot înscrie şi elevii din ultimul an de
liceu, cu condiţia promovării examenului de bacalaureat până la data concursului la care
s-au înscris. Dovada absolvirii se face cu adeverinţa din care să rezulte faptul că au
susţinut şi promovat examenul de bacalaureat);
- să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
- 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;
- să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică 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 8,00, 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;
- să aibă înălţimea de minim 1, 65 m;
- candidaţii care optează pentru înscrierea candidaturilor pe locurile alocate distinct etniei rome,
depun o adeverinţă din partea organizaţiei etnice, constituită potrivit legii, care să ateste
apartenenţa la etnie.
Actele solicitate candidaţilor:
a) cererea de înscriere, înregistrată la secretariatul unităţii cu atribuţii de recrutare;
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b) documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor absolvite, respectiv: copii legalizate ale
diplomei de bacalaureat/diplomei echivalente cu aceasta, ale foii matricole sau ale adeverinţei care
atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru candidaţii care au absolvit în anul în curs, precum
şi documente care atestă absolvirea altor studii;
c) copii ale următoarelor documente: act de identitate şi certificat de naştere pentru candidat şi, dacă este
cazul, carnet de muncă şi/sau alte acte doveditoare emise de angajator, potrivit prevederilor legale în
vigoare, livret militar, certificat de căsătorie, certificat de naştere soţie/soţ şi fiecare copil, precum şi ale
hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
d) curriculum vitae - Europass (CV), autobiografia şi tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia
candidatului;
e) cazierul judiciar al candidatului;
f) avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane/personal, în cazul în care rezultatele
examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;
g) fişa medicală tip de încadrare în MAI;
h) caracterizarea de la ultimul loc de muncă (respectiv de la ultima instituţie de învăţământ absolvită);
i) trei fotografii tip bulletin de identitate;
j) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
k) copie a permisului de conducere categoriile B şi C sau 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.
ATENŢIE:
Candidaţii care optează pentru o instituţie de învăţământ superior declaraţi admişi, vor depune la
instituţia de învăţământ dovada achitării contravalorii studiilor sau după caz, o declaraţie din care să rezulte
că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru alt program de studii universitare de licenţă.
Tematica şi bibliografia pentru concursurile de admitere sunt publicate pe site-ul fiecărei instituţii
de învăţământ.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii din Arad, str Andrei Şaguna , nr 66-72 –
biroul management resurse umane, telefon 0257/ 251212 sau 0257 / 230450, ori accesând site-urile
www.isuarad.ro sau www.academiadepolitie.ro sau www.scoaladepompieri.ro.
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