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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI  
 

                                  

 
 
 
 

A N U N Ţ   
 

ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL MILITAR  
 

           Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SOMEŞ” al judeţului Satu Mare, cu 
sediul în Municipiul Satu Mare, str.Fabricii nr.35, recrutează candidaţi pentru  
concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor 
Interne şi Ministerului Apărării Naţionale pentru nevoile Inspectoratului General 
pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţilor subordonate. 
               Sunt scoase la concurs  următoarele locuri: 
 
A. NUMĂRUL DE LOCURI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018 – 2019 LA 

ACADEMIA DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” 
 1.Facultatea de Pompieri –Ingineria instalaţiilor – Instalaţii pentru construcţii - 50 
locuri din care 37 IGSU (1 loc romi);10 palestinieni; 2 Republica Moldova; 1 loc 
S.I.E.; 

Durata studiilor: 4 ani 
      2.Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative  

- Drept – 10 locuri; 
Durata studiilor: 4 ani 

3.Facultatea de Arhivistică 
- Arhivistică – 25 locuri; 
Durata studiilor: 3 ani 

 
B. ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR (OFIŢERI) – STUDII UNIVERSITARE DE 

LICENŢĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ 
      1.Facultatea de Comandă şi Stat Major  din cadrul Universităţii Naţionale de 
Apărare „Carol I”  
      - Logistică – 2 locuri;  
       Durata studiilor: 3 ani 
 
   2. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu .  

-  Artilerie şi rachete 2 locuri; 
- Geniu 1 loc; 
- Apărare CBRN 1 loc; 
- Auto 2 locuri; 
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Durata studiilor: 3 ani 
 - Comunicaţii şi informatică – 2 locuri; 

Durata studiilor: 4 ani 
 - Finanţe- contabilitate - 5 locuri;  
- Logistică – 8 locuri; 

           Durata studiilor: 3 ani 
 

  3. Academia Tehnică Militară Bucureşti.  
         - Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului – 4 locuri; 

- Materiale energetice şi apărare CBRN – 7 locuri; 
- Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi – 2 locuri; 
- Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi masacre: 5 locuri; 
- Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule - 3 locuri; 
- Comunicaţii pentru apărare şi securitate – 4 locuri; 
- Echipamente şi sisteme electronice militare – 3 locuri; 

               - Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate  naţională-  
5 locuri;  

    Durata studiilor: 4 ani 
 
4. Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa  

- Electromecanică navală – 2 locuri; 
- Electromecanică – 4 locuri; 

Durata studiilor: 4 ani 
 
C. ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL (MAIŞTRI MILITARI)-ÎNVĂŢĂMÂNT CU 
FRECVENŢĂ – Durata studiilor – 2 ani 

          1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre            
„Basarab I”  Piteşti :  

             - Auto – 5 locuri; 
        - Tehnică de comunicaţii – 1 loc; 
        - Operare şi mentenanţă echipamente informatice – 1 loc. 
        - Administare sisteme/reţele de comunicaţii/informatică – 1 loc. 
      

       2. Şcoala Militară  de Maiştrii Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion 
Mungescu”- Constanţa 
         - Artilerie navală şi antiaeriană – 7 locuri; 
                 - Timonier şi tehnică de comunicaţii navală – 11 locuri; 
        - Comunicaţii navale şi observare semnalizare – 8 locuri; 
        - Motoare şi maşini navale – 12  locuri; 
        - Motoare şi instalaţii electrice navale – 28 locuri. 
      3. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian 
Vuia” – loc. Boboc, comuna Cochirleanca, jud. Bihor 
         - Aeronave şi motoare de aviaţie – 5 locuri; 
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C. NUMĂRUL DE LOCURI  LA ŞCOLILE POSTLICEALE  

– DURATA STUDIILOR 1 AN 
     Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” - Boldeşti,             
     judeţul Prahova.  

- Subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă - 275 locuri (2 locuri pentru romi) 
I.G.S.U. ; 
- Maistru militar auto – 25 locuri. 

 

             Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă „Someş” al judeţului Satu Mare, telefon 711212 int.27103, 27007 şi de pe 
siteurile :www.isusatumare.ro.,www.mai.gov.ro,www.igsu.ro ,www.anmb.ro;www.armyacademy.ro 
www.mta.ro, www.igsu.ro , www.ncoacademy.ro şi   www.scoaladepompieri.ro .  
 

Înscrierea candidaţilor se face la I.S.U „SOMEŞ” al judeţului Satu Mare până la 
data de: 
- 25 mai 2018 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie – august 
2018 la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”şi la instituţiile de învăţământ 
care pregătesc personal pentru Inspectoratul General pentru Situaţii şi Ministerul 
Afacerilor Interne. 
- 15 iunie 2018 – pentru sesiunea de admitere planificată în perioda 24 august – 
 4 septembrie 2018 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel 
Zăgănescu” Boldeşti; 
- 23 noiembrie 2018 – pentru sesiunea de admitere planificată în perioada 10-21 
ianuarie 2019 la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel 
Zăgănescu” Boldeşti. 
 
  CONDITIILE DE INSCRIERE : 
 

- sã aibã cetãţenia românã şi domiciliul în România; 
- sã cunoascã limba românã scris şi vorbit; 
-  sã aibã capacitate deplinã de exerciţiu; 
- sã fie declarate "apt" din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se 

constată de către structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor 
Interne/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. În 
situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare  dintre situaţii, procedura de 
recrutare încetează pentru candidatul resectiv. Evaluarea psihlogică se susţine 
înaintea examinării medicale. 

- sã aibã vârsta de minimum 18 ani împliniţi,iar în cazul candidaţilor la examenele de 
admitere în instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care 
participă la concursul de admitere; 

- să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; 
- sã aibã un comportament corespunzãtor cerinţelor de conduitã admise şi practicate 

în societate; 
-  sã nu aibã antecedente penale cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 
-  sã nu fie în curs de urmãrire penalã ori de judecatã pentru sãvârşirea de infracţiuni; 
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- 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; 

- să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; 
- să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs; 
- sã 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; 

- sã nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învãţãmânt; 
 

 


