
Anexă
la Ordinul inspectorului general

Nr. 26327 / IG din 20.04.2015

Metodologia-cadru 
de recrutare şi selecţionare a candidaţilor pentru participarea la concursurile de admitere

în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru
nevoile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă 

şi ale Ministerului Afacerilor Interne

Capitolul I
Dispoziţii generale

Art.1 (1) Recrutarea se realizează potrivit  procedurilor,  condiţiilor şi criteriilor stabilite de
prevederile O.m.i.r.a. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile
MIRA, cu modificările şi completările ulterioare, în raport cu opţiunea candidatului. 

(2)  Recrutarea  candidaţilor  se  asigură  de  către  structurile  de  resurse  umane  ale
inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, strict în raport cu domiciliul înscris în cartea de identitate a
candidatului.

(3)  Pentru  Facultatea  de  Pompieri  şi  Şcoala  de  Subofiţeri  de  Pompieri  şi  Protecţie
Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti sunt recrutaţi exclusiv bărbaţi.

Art.2 (1)  Pentru Facultatea de Pompieri se stabileşte sarcină de recrutare minim 3 candidaţi /
inspectorat.

(2)  Pentru  Şcoala  de  Subofiţeri  de  Pompieri  şi  Protecţie  Civilă  „Pavel  Zăgănescu”
Boldeşti se stabileşte sarcină de recrutare minim 8 candidaţi / inspectorat.

(3) Pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe
locurile MAI recrutarea candidaţilor se realizează în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de
identitate  de  către  structurile  teritoriale  de  resurse  umane  ale  inspectoratului  general,  atât  pentru
locurile  proprii  cât  şi  pentru  locurile  altor  beneficiari  ai  MAI,  iar  repartizarea  pe  beneficiar  se
realizează ulterior admiterii, în funcţie de media la admitere şi opţiune.

Capitolul II
Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de recrutare a candidaţilor şi a etapei I de selecţie

Art.3  (1) Modelul  cererii  de participare  la concursul  de admitere  la Academia  de Poliţie
„Alexandru  Ioan Cuza”  este  prevăzut  la  anexa  nr.2a (forma  de  învăţământ  cu frecvenţă)  şi  nr.2b
(învăţământ fără frecvenţă), modelul cererii de participare la concursul de admitere la şcoli postliceale
şi alte instituţii de învăţământ care şcolarizează personal pentru MAI este prevăzut la Anexa nr.2c, sub
denumirea „Fişă de înscriere”.

(2)  La  nivelul  inspectoratelor  pentru  situaţii  de  urgenţă  se  vor  lua  toate  măsurile
necesare  pentru  respectarea  condiţiilor  de  recrutare,  întocmirea  dosarelor  de  recrutare,  certificarea
conform cu originalul a copiilor documentelor, respectarea prevederilor legale cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
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Art.4 Personalul desemnat cu recrutarea candidaţilor are obligaţia de a respecta regulile de

protecţie  a  informaţiilor  confidenţiale,  să  consilieze  solicitanţii  în  vederea  participării  acestora  la
concursurile de admitere şi să prezinte informaţiile necesare cu privire la : 

a)  condiţiile  legale  şi  criteriile  specifice  de  recrutare,  precum  şi  modalitatea  de  dovedire  a
îndeplinirii acestora;

b) necesitatea declarării datelor complete şi exacte cu privire la propria persoană şi a confirmării
cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

c) prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor;
d) respectarea prevederilor art.  142 alin. (6), (61), (62) şi (63) din Legea educaţiei  naţionale nr.

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru candidaţii care optează pentru o instituţie de
învăţământ superior; pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii la instituţiile de învăţământ superior,
candidaţii declaraţi „admis” care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanţat de la
bugetul de stat, integral sau parţial, vor face dovada achitării contravalorii studiilor, sau, după caz, vor
depune la instituţia de învăţământ o declaraţie din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie
de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă. Absolvenţii de liceu ai
promoţiei 2015 nu au obligaţia depunerii declaraţiei din care să rezulte că nu au mai beneficiat de
subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă;

e) componenţa dosarului de recrutare şi etapele de constituire a acestuia;
f) documentele necesare pentru înscrierea la sediul instituţiei de învăţământ;
g) organizarea şi  desfăşurarea etapei  I  de selecţie,  realizată  la unităţile  teritoriale  de recrutare

(examinarea medicală, evaluarea psihologică);
h)  organizarea  şi  desfăşurarea  etapei  a  II-a  de  selecţie,  realizată  la  instituţiile  de  învăţământ:

respectiv a contravizitei medicale, a probei de verificare a aptitudinilor fizice şi a probei de verificare
a cunoştinţelor (disciplinele de concurs), cu indicarea adreselor site-urilor oficiale ale instituţiilor de
învăţământ  unde  sunt  postate  tematica  şi  bibliografia  de  concurs,  graficul/calendarul  desfăşurării
concursului, precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi;

i) posibilitatea prezentării la înscriere a unei adeverinţe eliberate de către instituţia de învăţământ,
în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi
faptul  că  nu  a  fost  eliberată  diploma,  aspect  valabil  doar  pentru  candidaţii  care  au  promovat
examenul de bacalaureat în anul participării la concurs;

j)  examinarea  medicală,  evaluarea  psihologică  şi  contravizita  medicală  sunt  gratuite,  conform
reglementărilor legale în vigoare;

k) pedepsirea conform legii şi eliminarea din concurs a candidaţilor care prezintă înscrisuri false,
precum şi neînmatricularea/exmatricularea acestora în situaţia descoperirii falsului ulterior încheierii
sesiunii de admitere;

l)  neînmatricularea  /  exmatricularea  candidaţilor  în  situaţia  în  care,  urmare  a  verificărilor
desfăşurate,  se  constată  că  au  avut  un  comportament  neconform cerinţelor  de  conduită  admise  şi
practicate în societate;

m) obligativitatea candidaţilor de a depune în vederea înmatriculării, diploma de bacalaureat în
original  la  instituţia  de  învăţământ  la  care  au  fost  declaraţi  admişi,  până  la  începerea  anului
şcolar/universitar.  Neprezentarea,  în  termenul  stabilit,  a  diplomei  în  original,  din  vina  exclusivă  a
candidatului admis, duce la  neînmatricularea acestuia;

n) acceptarea candidaţilor care au efectuat studii liceale în statele membre ale Uniunii Europene în
instituţii  de  învăţământ  în  care  nu se evaluează  prin  notă/punctaj/calificativ  purtarea  elevului  fără
media la purtare;

o) numărul de locuri destinat minorităţilor.
Art.5  (1) Toate  solicitările  de participare  la  concursurile  de admitere  -  sesiunea 2015 se

consemnează în  Registrul de recrutări, pe instituţii,  arme/specialităţi de lucrătorul care efectuează
recrutarea şi acordă consilierea necesară. 

 (2) Candidaţii vor fi informaţi despre obligativitatea încheierii unui angajament potrivit
Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 665/2008. Un model de angajament va fi afişat la avizierul
unităţii.
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 (3)  Admiterea  sau respingerea  cererilor  de  participare  la  concurs  a  candidaţilor  se

aduce la cunoştinţa acestora, argumentat, pe bază de semnătură.

Art.6  (1)  Dosarele  candidaţilor  se  constituie  în  conformitate  cu  prevederile  O.m.i.r.a
nr.665/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

 (2) Candidaţii care optează pentru admiterea în Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi
Protecţie  Civilă  “Pavel Zăgănescu” Boldeşti  vor depune la dosar copie a permisului  de conducere
categoriile  B  şi  C sau  copie  a  permisului  de  conducere şi / 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.

(3) Pentru înscrierea pe locurile alocate distinct minorităţilor naţionale, candidaţii depun
la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care
să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.

(4) Pe coperta exterioară a dosarului de recrutare se înscriu următoarele date: unitatea
care a efectuat recrutarea,  numele, prenumele tatălui şi prenumele candidatului, opţiunile de admitere
(denumirea  instituţiei  de  învăţământ  şi  specializarea/specialitatea,  dacă  este  cazul);  limba  străină
(engleză, doar pentru instituţiile de învăţământ ale MApN).

Art.7 (1) Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau
şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către
instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.

(2)  Candidaţii  care  au  mai  multe  opţiuni  sunt  informaţi  cu  privire  la  reluarea
procedurilor stabilite pentru recrutare şi selecţie, respectiv cu faptul că se constituie dosare de recrutare
distincte pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat.

(3) În cazul candidaţilor prevăzuţi la alin. (2), fişa medicală se depune în dosarele de
recrutare suplimentare în copie, certificată pentru conformitate cu originalul de către personalul cu
atribuţii de recrutare.

Art.8 Cererile de participare / fişele de înscriere la concursurile de admitere în instituţii de
învăţământ superior MAI şi instituţii de învăţământ  MApN se primesc de către structurile de resurse
umane până la data de 29 mai 2015, iar pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă
„Pavel Zăgănescu” Boldeşti, până la data de 07 august 2015.

Art.9 Prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  ale  candidaţilor  obţinute  pe  parcursul
procesului de recrutare se efectuează în sistemul informatic  e-Management Resurse Umane – Modul
unic admitere şcoli – e-Admitere.

Art.10 Candidaţii recrutaţi parcurg următoarele evaluări la unităţile teritoriale:
(1) Examinarea medicală constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform

baremelor  medicale  în vigoare şi se concretizează prin completarea fişei  medicale,  cu următoarele
precizări:

a) Fişa medicală de încadrare se eliberează personal candidaţilor în baza adresei structurii de
resurse umane a unităţii de recrutare;

b) După examinarea generală şi măsurarea indicilor antropometrici, în situaţia în care înălţimea
nu corespunde criteriului minim de 1,60 m pentru femei, respectiv de 1,65 m pentru bărbaţi,  fişa se
transmite, cu adresă, structurii de resurse umane, iar candidatului nu i se întocmeşte dosar de recrutare;

c) Fişa medicală se încheie pentru cei care îndeplinesc cumulativ toate criteriile medicale, prin
acordarea avizului „apt” pentru admiterea în instituţiile de formare a personalului MAI; 

d)  fişele  medicale  cu  menţiunea  „inapt”  pentru  admiterea  în  instituţiile  de  formare  a
personalului MAI se păstrează/arhivează la nivelul centrelor medicale judeţene/centrelor medicale de
diagnostic şi tratament ambulatoriu, iar structura de resurse umane este informată cu privire la acest
aspect.
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(2) 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 pentru situaţii de urgenţă. 

 
Art.11 Activitatea  de  recrutare  încetează  pentru  candidaţii  care  nu  au  promovat  testarea

psihologică sau au fost declaraţi „inapt medical”.

Art.12 (1)  Dosarele  de  recrutare  ale  candidaţilor  la  Facultatea  de  Pompieri rămân  la
structurile de resurse umane teritoriale. La Direcţia Resurse Umane a Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă se transmit tabelele nominale ale candidaţilor, atât în format letric cât şi electronic,
până  la  data  de 24  iunie  2015  şi  un  dosar  plic,  pentru  fiecare  candidat,  conţinând  documentele
prevăzute  în  Regulamentul  privind  organizarea  şi  desfăşurarea  concursului  de  admitere  2015  în
facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. 

(2)  Dosarele  de  recrutare,  în  volum  complet,  ale  candidaţilor  recrutaţi  pentru
concursurile  de  admitere  în  instituţiile  de  învăţământ  ale  Ministerului  Apărării  Naţionale  vor  fi
transmise la Direcţia Resurse Umane a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă până la data
de 24 iunie 2015, însoţite de tabelele nominale în format letric şi electronic.

(3) Dosarele de recrutare ale candidaţilor pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi
Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti şi tabelele nominale cu aceştia se transmit la instituţia de
învăţământ  până  la  data  de 28.08.2015. De asemenea,  până  la  această  dată,  tabelele  nominale  se
transmit prin poşta electronică şi la Direcţia Resurse Umane.

(4)  Expedierea  prin poşta  electronică  a  tabelelor  de la  alin.  (1) -  (3) se va face cu
înştiinţarea  telefonică  a  Serviciului  Formare  Profesională  şi  Dezvoltarea  Carierei  (interMI  27265;
interC 13741).

(5) Tabelele nominale cu candidaţii, prevăzute la alin. (1) – (3), cuprind următoarele
date: numele şi prenumele candidatului, numele anterior căsătoriei (dacă este cazul), prenumele tatălui,
data şi locul naşterii, CNP-ul, adresa de domiciliu şi numărul de telefon, instituţia de învăţământ pentru
care optează şi, după caz, specializarea/specialitatea, unitatea care a realizat recrutarea candidatului,
alte observaţii relevante

Capitolul III
Organizarea şi desfăşurarea etapei a II-a de selecţie a candidaţilor (concursul de admitere)

Art.13 (1)  Etapa  a  II-a  de  selecţie  a  candidaţilor  la  Academia  de  Poliţie  „Alexandru  Ioan
Cuza”,  respectiv concursul de admitere,  se desfăşoară potrivit  calendarului admiterii  stabilit  pentru
fiecare facultate, în perioada 19 iulie – 02 august 2015.

(2)  Concursul  de  admitere  a  candidaţilor  la  Şcoala  de  Subofiţeri  de  Pompieri  şi
Protecţie  Civilă  „Pavel Zăgănescu” Boldeşti  se desfăşoară potrivit  graficului admiterii,  în perioada
05 –13 septembrie 2015.

(2)  Etapele  de  desfăşurare  a  probelor  de  concurs  pentru  admiterea  la  instituţiile  de
învăţământ  ale  Ministerului  Apărării  Naţionale  pe  locurile  MAI,  sunt  afişate  pe  site-ul  oficial  al
fiecărei instituţii de învăţământ.

Art.14 Probele de concurs constau în probe eliminatorii şi probe de verificare a cunoştinţelor.
La probele de verificare a cunoştinţelor vor participa candidaţii care au promovat probele eliminatorii. 

(1) Contravizita medicală a candidaţilor la instituţiile de învăţământ ale MAI se realizează la
sediul unităţii de învăţământ de către subcomisia medicală şi constă în evaluarea sumară a candidaţilor,
pe baza fişei medicale tip MAI, şi se finalizează prin emiterea unui aviz medical de tipul „apt”/„inapt”,
precum şi în verificarea îndeplinirii  criteriului  privind înălţimea minimă şi  în  observarea directă  a
existenţei la candidaţi a diverselor semne particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta
de vară, în urma cărora candidaţii vor fi declaraţi „promovat” sau, după caz, „nepromovat”.
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(2) Verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor la instituţiile de învăţământ ale MAI şi pentru

locurile MAI la MApN se realizează conform probelor şi baremelor prevăzute în Anexa nr.3.
(3) Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor recrutaţi pentru toate

instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile alocate M.A.I. se realizează în
ziua  de  07  iulie  2015,  ora  08.00,  la  sediul  Inspectoratului  General  al  Jandarmeriei  Române,  str.
Jandarmeriei nr.9-11, sector 1, Bucureşti.

(4) La contravizita  medicală  şi  la  verificarea  aptitudinilor  fizice  a  candidaţilor  nu se admit
contestaţii.

Art.15 (1) La înscrierea pentru concursul de admitere la instituţiile de învăţământ ale M.A.I.,
participă doar candidaţii care au promovat evaluarea psihologică şi au fost declaraţi „apt medical”.

(2) Înscrierea candidaţilor se realizează la sediile instituţiilor de învăţământ,  potrivit
calendarului concursului de admitere stabilit de fiecare instituţie de învăţământ.

(3) În vederea înscrierii, candidaţii prezintă următoarele documente:
a) cartea de identitate sau paşaportul;
b) diploma de bacalaureat în  original/copie  legalizată  sau  adeverinţă eliberată  de liceu,

numai pentru absolvenţii promoţiei 2015, 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, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

c) foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată;
d) contravaloarea taxei de înscriere sau, pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de

înscriere,  acte  doveditoare care  să  ateste  una  din  situaţiile  enumerate  în  Regulamentul  privind
organizarea  şi  desfăşurarea  concursului  de  admitere  2015  în  facultăţile  Academiei  de  Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza” / metodologia de admitere;

(4)  Candidaţii  care  au  absolvit  studiile  liceale  în  afara  României,  cu  diplomă  de
bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:

a)  atestatul  de  recunoaştere  a  studiilor  emis  de  către  direcţia  de  specialitate  din  cadrul
Ministerului Educaţiei Naţionale;

b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie, tradusă şi legalizată;
c) foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.

(5) Gestionarea documentelor de studii în original/copie legalizată se reglementează de
instituţiile de învăţământ prin dispoziţie a preşedintelui Comisiei de admitere.

Art.16  Proba  de  verificare  a  cunoştinţelor  la  Facultatea  de  Pompieri  este  stabilită  prin
Regulamentul  privind  organizarea  şi  desfăşurarea  concursului  de  admitere  2015  în  facultăţile
Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. 

Art.17 Candidaţii  care  promovează  probele  eliminatorii  se  înscriu  la  sediul  instituţiilor  de
învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale prezentând documentele solicitate de organizatori şi
participă  la  probele  de  concurs  potrivit  prevederilor  regulamentelor  /  metodologiilor  de  admitere
proprii fiecărei instituţii.

Capitolul IV
Organizarea şi desfăşurarea recrutării şi selecţiei candidaţilor pentru admitere la Academia de

Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă

Art.18  (1)  Recrutarea  personalului  MAI pentru  admiterea  la  forma  cu  frecvenţă  redusă  a
programului de studii universitare de licenţă „ordine şi siguranţă publică”, organizat de Facultatea de
Poliţie a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, se realizează de către structurile de resurse
umane ale inspectoratelor generale beneficiare, respectiv ale IGPR, IGPF şi IGJR.

(2) Pentru locurile repartizate Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se pot
înscrie exclusiv candidaţi care deţin statutul de subofiţer sau maistru militar în MAI, iar pentru locurile
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repartizate  Inspectoratului  General  al  Poliţiei  Române  sau  Inspectoratului  General  la  Poliţiei  de
Frontieră, exclusiv candidaţi  care deţin statutul de agent de poliţie.  Candidaţii pe locurile destinate
formării iniţiale a personalului militar au vârsta de până la 40 de ani, împliniţi în anul participării la
concurs.

(3) În vederea participării la concursul de admitere la programul de studii universitare
de licenţă „ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ frecvenţă redusă, candidaţii se adresează
structurilor  care  realizează  recrutarea  din  judeţul  de  domiciliu/reşedinţă  (flotant)  şi  completează
cererea de participare prevăzută la Anexa nr.1c). Cererea de participare este avizată de şeful unităţii de
încadrare şi aprobată de şeful unităţii de recrutare. 

(4) Proba de verificare a aptitudinilor fizice se susţine de candidaţi la unitatea în care
sunt  încadraţi,  anterior  susţinerii  probei  de  verificare  a  cunoştinţelor,  potrivit  prevederilor  OMAI
nr.154/2004  privind activităţile  de educaţie  fizică şi  sport  în  MAI,  cu modificările  şi  completările
ulterioare, pentru categoria de solicitare fizică „normală” în raport de grupa de vârstă, distinct pentru
bărbaţi şi femei. Candidaţii sunt evaluaţi de o comisie constituită prin ordin la nivelul unităţii. În cazul
candidaţilor declaraţi „promovat” o copie a borderoului, conformă cu originalul, se transmite structurii
de recrutare şi se introduce în dosarul candidatului.

(5) Structurile de resurse umane ale unităţilor unde sunt încadraţi candidaţii eliberează
o adeverinţă privind îndeplinirea criteriilor de recrutare al cărei model este prezentat la Anexa nr.4.

(6)  Dosarele  candidaţilor  la  forma  de  învăţământ  cu  frecvenţă  redusă  cuprinzând
documentele solicitate prin Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere
la studii universitare de licenţă în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în anul
2015, se transmit de către structurile care realizează recrutarea candidaţilor instituţiei de învăţământ
superior până la data de 01.07.2015.

(7) Candidaţii pentru locurile la frecvenţă redusă susţin probele prevăzute în etapa I de
selecţie, respectiv  examinarea medicală şi  evaluarea psihologică la structurile teritoriale, iar etapa a
II-a de selecţie, respectiv contravizita medicală şi proba de verificare a cunoştinţelor, la Academia de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în aceleaşi condiţii, la aceleaşi date şi potrivit aceloraşi criterii aplicate
candidaţilor înscrişi la forma cu frecvenţă a programului de studii universitare de licenţă „Ordine şi
siguranţă publică”.

Capitolul V 
Recrutarea şi selecţia copiilor aflaţi în întreţinerea militarilor/poliţiştilor 

răniţi sau decedaţi ca urmare a rănirii într-un accident de muncă 

Art.19  (1) Copiii aflaţi în întreţinerea militarilor/poliţiştilor răniţi sau decedaţi  ca urmare a
rănirii într-un accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare, pot solicita în
scris ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale MAI, în anul I de
studii/studii universitare de licenţă, fără susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor, în conformitate
cu prevederile O.m.a.i. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un
grad  de  invaliditate  şi  familiilor  acestora,  precum  şi  familiilor  poliţiştilor  decedaţi  respectiv  ale
O.m.a.i. nr.108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad
de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiile acestora, precum şi familiile
personalului militar decedat.. 

(2) Prin copil aflat în întreţinerea militarului/poliţistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii
într-un accident de muncă se înţelege, potrivit art. 499 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, copilul minor, precum şi copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până
la  terminarea  acestora,  dar  fără  a  depăşi  vârsta  de  26  de  ani.  Copilul  major  aflat  în  întreţinerea
militarului/poliţistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă va depune la
unitatea de recrutare o adeverinţă care să ateste faptul că este în continuarea studiilor.

(3) Condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare a candidaţilor sunt cele prevăzute de
O.m.i.r.a. nr.665/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
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(4)  Verificarea  îndeplinirii  condiţiilor  generale  şi  a  criteriilor  specifice  de  admitere  este  în

competenţa  unităţii  de  recrutare,  care  transmite  la  IGSU propunerea  privind  aprobarea  cererii  de
înmatriculare şi documentaţia care fundamentează propunerea, în copie. În acelaşi timp, unitatea de
recrutare  demarează  activităţile  de  recrutare  şi  selecţie  pentru  candidatul  respectiv,  conform
prevederilor legale în vigoare. 

(5) Cererea de înmatriculare aprobată se aprobă de către ministrul afacerilor interne, în urma
analizei  realizată  la  nivelul  Direcţiei  Generale  Management  Resurse  Umane.  Răspunsul  privind
aprobarea  solicitării  se  transmite  Comisiei  centrale  de  admitere  pentru  concursul  de  admitere  în
instituţiile  de  învăţământ  ale  M.A.I.,  sesiunea  2015,  în  vederea  rezervării  locului  la  admitere,
petentului, unităţii de recrutare şi instituţiei de învăţământ pentru care optează candidatul.

(6) Dosarul de recrutare al candidatului beneficiar al O.m.a.i.  35/2014, respectiv al O.m.a.i.
nr.108/2014,  întocmit  conform prevederilor  legale  în  vigoare,  se constituie  potrivit  calendarului  şi
procedurii  de  recrutare  şi  selecţie  similar  celorlalţi  candidaţi  şi  este  transmis  de  către  unitatea  de
recrutare instituţiei de învăţământ pentru care optează, în vederea participării la probele eliminatorii de
selecţie – contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice. 

(7) Candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare, au dosarul de
recrutare  complet  constituit,  au  fost  declaraţi  „apt”  din  punct  de  vedere  medical  şi  psihologic,
„promovat”  la  proba  de  evaluare  a  aptitudinilor  fizice  şi  „promovat”  la  verificarea  îndeplinirii
criteriului privind înălţimea minimă şi la observarea directă a existenţei unor semne particulare sau
tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, sunt declaraţi „admis” la instituţia de învăţământ
a M.A.I./ programul de studii la care au solicitat înmatricularea.

(8)  În situaţia  în  care cererea  a  fost  aprobată  de ministrul  afacerilor  interne după perioada
planificată  pentru  susţinerea  probelor  de  selecţie  (contravizita  medicală  şi  verificarea  aptitudinilor
fizice),  DGMRU va informa solicitantul  cu privire  la  rezervarea  locului  în  sesiunea următoare  de
admitere, respectiv înmatricularea în instituţia de învăţământ a M.A.I., dacă sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute  de actele  normative în vigoare,  unitatea  de recrutare,  precum şi instituţia  de învăţământ
pentru care a optat.

Capitolul VI
Dispoziţii finale

Art.20 Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, valoarea taxei de înscriere,
etapele  şi  probele de concurs,  tematica  şi  bibliografia  vor fi  putea fi  accesate  la  adresele  web ale
instituţiilor de învăţământ. 

Art.21 Structurile de resurse umane ale inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă vor trimite
Direcţiei  Resurse Umane a Inspectoratului  General  pentru Situaţii  de Urgenţă,  la  sfârşitul  fiecărei
perioade de recrutare, informări în format electronic cu privire la numărul total al recrutărilor efectuate
pe instituţii de învăţământ (specialităţi/specializări) pentru locurile aprobate (cu frecvenţă /cu frecvenţă
redusă, bărbaţi/femei şi locuri pentru minorităţile naţionale).

Art.22 În funcţie de rezultatul verificărilor efectuate pentru candidaţii declaraţi „ADMIS”,
unităţile teritoriale aplică prevederile art. 19 alin. (2) şi (3) din O.m.i.r.a. nr. 665/2008, iar instituţiile
de învăţământ procedează conform prevederilor art. 19 alin. (1) din acelaşi act normativ.

Art.23 Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
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