
 
    

  
 

 

A N U N Ţ 
 

 
 În baza Dispoziției-cadru a directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane nr. 
II/17.953 din 06.05.2019 privind recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc 
personal pentru nevoile M.A.I. și ale Dispoziţiei directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse 
Umane cu nr. II/17.954/2019 privind recrutarea candidaţilor pentru participarea la sesiunile de admitere organizate 
în 2019 și ianuarie 2020 în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I. 
INSPECTORATUL GENERAL DE AVIAŢIE AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE, alături de alte 
structuri ale M.A.I. organizează activitatea de recrutare a candidaţilor, pentru admiterea 2019, în instituţiile 
de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale. 
 Pentru sesiunea de admitere 2019, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, 
inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne i-au fost alocate următoarele locuri: 
 

Instituţia de învăţământ Domeniul de licenţă Specialitatea militară Nr. locuri 

Academia Forţelor 
Aeriene „Henri Coandă” 
Braşov – Facultatea de 

Management Aeronautic 

Ştiinţe militare, informaţii 
şi ordine publică 

Aviaţie piloţi (elicopter) 10 

Controlor trafic aerian 5 

Academia Tehnică Militară 
”Ferdinand I” 

Inginerie electronică, 
telecomunicații și 

tehnologii informaționale 

Echipamente și sisteme  
electronice militare  

1 

Inginerie aerospațială Echipamente și instalații de aviație 1 

Școala Militară de Maiștri 
Militari și Subofițeri a 

Forțelor Aeriene  
”Traian Vuia” 

Aeronave și motoare de aviație  10 

Armament rachete, muniții de aviație și sisteme de lansare 1 

Electromecanică și automatizare de bord de aviație 5 

Radioelectronică de bord de aviație 2 

Școala Militară de Maiștri 
Militari și Subofițeri a 

Forțelor Terestre  
”Basarab I” 

Administrare sisteme/rețele de comunicații/informatică 3 

Administrare securitate sisteme/rețele de comunicații/informatică 1 

Operare și mentenanță echipamente informatice 1 

Operare și mentenanță echipamente de comunicații 1 

 
 

 CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI CRITERII DE RECRUTARE 
 

Pentru a participa la concursurile de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului 
ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale 
M.A.I., cu modificările și completările ulterioare în mod cumulativ, următoarele condiţii generale: 

- să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; 
- să cunoască limba română, scris şi vorbit; 
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
-  să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea /inaptitudinea se constată de structurile de 

specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit 
reglementărilor specifice în domeniu; în situația în care se constată oricare dintre situații, procedura de recrutare 
încetează pentru candidatul respectiv; 

- să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs; 



- să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverinţă 
care îndeplinește condițiile de valabilitate, 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, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 
- să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni,; 

      - să nu fi fost destituiți 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 în lege. 
 
Criterii specifice pentru recrutarea candidaţilor: 
- să aibă vârsta de până la 27 ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere;  
- să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, 

neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; verificarea se realizează cu ocazia examinării medicale; 
- 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;  

- să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ. 
 

Candidaţii vor fi recrutaţi de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al 
Jandarmeriei Române, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate, iar pentru municipiul Bucureşti 
de către structura de resurse umane a Inspectoratului General de Aviaţie, cu sediul în Calea Ion Zăvoi nr.14, sector 
1, Bucureşti.  

Pentru candidaţii recrutaţi la sediul Inspectoratului General de Aviaţie din Bucureşti, cererile de înscriere 
la concursul de admitere se vor depune până la data de 24 mai 2019, iar dosarele de candidat vor fi depuse 
până la data de 26 iunie 2019. 

Pentru candidaţii recrutaţi de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al 
Jandarmeriei Române, termenele vor fi cele stabilite prin dispoziţiile proprii emise la nivelul acestei instituţii. 

Modelul cererii de înscriere este prezentat în anexa nr.1. 
 

 PRECIZĂRI GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE RECRUTARE 
 

 Pot fi recrutaţi numai absolvenţi de liceu care au promovat examenul naţional de bacalaureat şi 
care prezintă la recrutare diploma de bacalaureat ori diplomă echivalentă cu aceasta. 

 Excepţie de la prezentarea actului de studii la recrutare fac candidaţii promoţiei 2019, care depun 
adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ la care au susţinut examenul de bacalaureat.  

 Încetează activitatea de recrutare și selecţie pentru candidaţii aflaţi în următoarele situaţii: 
a) nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet; 
b) încearcă sau fraudează, prin orice mijloace activitatea de recrutare și selecție; 
c) nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de recrutare și selecție.  

 În cazul în care identificarea situaţiilor mai sus prezentate, se face după încheierea admiterii, 
candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află. 

 
 EXAMINAREA MEDICALĂ 

 
Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale ale M.A.I. şi constă în 

evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Aceasta se concretizează prin 
completarea fişei medicale-tip. Fişa medicală-tip de încadrare se eliberează personal candidaţilor în baza adresei 
structurii de resurse umane a unităţii de recrutare. 

Candidaţii trebuie să îndeplinească şi baremele medicale ale probelor la care vor fi supuşi în cadrul 
Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator VICTOR ANASTASIU”, 
examinare a cărei contravaloare o vor suporta. Candidaţii vor avea în vedere faptul că evaluarea în cadrul 
institutului respectiv durează 4-5 zile. Avizul eliberat va fi depus personal la sediul unităților de recrutare, cu 
încadrarea în termenul limită de depunere a dosarelor sau se va prezenta de candidat cu ocazia înscrierii la 
instituția de învățământ în vederea admiterii. 



Pentru candidaţii care au fost declaraţi „inapt medical” recrutarea încetează. 
 

 EVALUAREA PSIHOLOGICĂ 
 

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează la unităţile teritoriale, de către specialişti din cadrul 
Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificărilor ulterioare. 

Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică recrutarea încetează. 
 

 SUSŢINEREA PROBELOR ELIMINATORII 
 

Candidaţii vor susţine probele eliminatorii (contravizita medicală şi evaluarea performanței fizice) în 
mod centralizat, la sediul central al Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” situat în Bucureşti, sectorul 
1, Aleea Privighetorilor nr. 1A, în perioada 10-14 iulie 2019, ora 07.00, potrivit planificării Direcției Generale 
Management Resurse Umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor în 
timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI, la secțiunea carieră/instituții de învățământ. Candidaţii vor avea 
asupra lor cartea de identitate şi echipamentul sportiv necesar desfăşurării probelor eliminatorii.       

Probele şi baremele pentru evaluarea performanței fizice se realizează potrivit prevederilor Anexei                     
nr. 31 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în 
unităţile militare ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare și sunt prezentate în anexa nr. 2. 

 
Contravizita medicală a candidaților se realizează de către subcomisii medicale constituite din specialiști 

desemnați de Direcția Medicală a MAI, care examinează candidații, verifică înscrisurile fișei medicale tip MAI și 
finalizează examenul medical prin emiterea unui aviz medical cu mențiunea apt sau inapt, după caz. Rezultatul 
verificării îndeplinirii criteriului privind existența unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, 
inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, se comunică comisiei de 
concurs în vederea dispunerii măsurilor necesare, potrivit competențelor.  

 Lista nominală cu candidații declarați inapt pentru admitere și/sau nepromovat la contravizita medicală 
efectuată la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” se transmite Direcției Medicale a MAI prin grija comisiei de 
concurs constituite la nivelul instituției de învățământ.  

La probele eliminatorii de concurs – contravizita medicală și verificarea aptitudinilor fizice -  nu se 
admit contestații, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive. 

 

 
 DOSARUL DE RECRUTARE 

 
Dosarul de recrutare al candidatului se constituie la nivelul structurilor de resurse umane cu sarcini de 

recrutare în conformitate cu prevederile Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de 
management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare. 

 
Dosarele de candidat vor conţine următoarele documente: 

- cerere de înscriere, conform anexei nr. 1; 
- curriculum vitae – model Europass; 
- diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă sau adeverinţă din care să reiasă că este înmatriculat în ultimul 

an de liceu (candidatul va prezenta pentru conformitate şi documentele în original); 
- copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului de stagiu de cotizare și/sau altor documente 

doveditoare care să teste vechimea în muncă și, dacă este cazul, ale livretului militar; 
- copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului/soției și fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, 

precum și, după caz,ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă1; 
- autobiografie şi tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului; 
- cazierul judiciar; 
- declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare; 
- fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I.; 

                                                 
1 Copiile documentelor se certifică pentru conformitate și se semnează de persoana desemnată cu sarcini de recrutare și de către 
candidat. Originalul documentelor prezentate de restituie candidatului. Documentele pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care nu 
mai este necesară prezentare documentelor în original. 



- o fotografie color 9 x 12 cm (tip portret). 
 

 
 PRECIZĂRI PRIVIND PREZENTAREA LA SEDIILE INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

 
 Candidaţii care promovează probele eliminatorii vor susţine probele de cunoştinţe la sediile instituțiilor 
de învățământ, potrivit calendarului concursului de admitere stabilit de către acestea prin 
regulamente/dispoziții/metodologii proprii. În acest sens, candidații vor consulta site-urile instituţiilor de învăţământ. 

Candidații care au dosarele de recrutare corect și complet întocmite prezintă la sediul instituției de 
învățământ pentru care au optat, în vederea înscrierii la concursul de admitere, următoarele documente: 

a) cartea de identitate sau paşaportul, în original; 
b) diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează notele obținute la 

probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi 
faptul că nu a fost eliberată diploma, precum și foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau în copii legalizate 
(numai pentru absolvenţii promoţiei anului în curs); 

c) alte documente solicitate prin metodologiile/ regulamentele de admitere (ex.: acte de studii în original, 
dovada achitării contravalorii taxei de înscriere la concurs sau a scutirii de plata acesteia, avize pentru dovedirea 
unor aptitudini etc.). 

Copiile documentelor prevăzute se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi 
de candidat. Documentele pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare nu se mai 
realizează. 

Gestionarea documentelor de studii în original/copie legalizată/copie se reglementează de fiecare instituţie 
de învăţământ prin dispoziţie a preşedintelui comisiei de concurs. 

   Probele de verificare a cunoștințelor sunt cele stabilite prin regulamentele/ dispozițiile/ metodologiile de 
admitere, planificate conform graficelor de concurs și aduse la cunoștința celor interesați prin site-ul instituțiilor de 
învățământ.  

 

 
 ALTE PRECIZĂRI 

 
Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ universitar sau şcoli postliceale, în 

măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit 
participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare distincte, corespondente numărului de opțiuni, 
și se parcurge procedura stabilită pentru selecție și admitere. 

Pentru candidații care optează pentru mai multe instituții de învățământ, în dosarele distincte, rezultatul 
evaluării psihologice și fișa medicală se depun în copii certificate pentru conformitate cu originalul, de către 
personalul care a realizat recrutarea.  

 
 Candidaţii declarați ADMIS sunt obligați să încheie, în cel mult 15 zile de la data începerii cursurilor, 
un angajament că vor lucra în cadrul instituției beneficiare sau structurile M.A.I., pentru o perioadă de 10 
ani de la data nașterii raportului de serviciu.  
 Elevul/studentul îndepărtat sau care nu respectă condițiile angajamentelor încheiate este obligat să 
restituie cheltuielile efectuate de M.A.I. pe timpul școlarizării. 
 

 Relaţii suplimentare privind activitatea de recrutare, se pot obţine la telefoanele: 021.310.43.99, interior 
17.037 sau 17.987 în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00 sau pe adresa internet: http:// 
www.aviatie.mai.gov.ro. 
  
 

 
 
 
 
 
 

http://www.aviatie.mai.gov.ro/


                            ROMÂNIA              Anexa nr. 1 

   MINISTERUL AFACERILOR INTERNE    

INSPECTORATUL GENERAL DE AVIAȚIE 

     Nr. ___________din ______________ 

        (înregistrat la unitatea de recrutare) 

APROB 

INSPECTOR GENERAL 

Comandor  

 

 

DACHE CĂTĂLIN-PAUL 

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE2  

 

DOMNULE INSPECTOR GENERAL, 

 

Subsemnatul(a): __________________________________________________________fiul  

(fiica) lui ______________________ şi al (a) _________________ născut(ă) la data de 

______________, în localitatea _________________, judeţul/sectorul _____________ , posesor al           

cărţii de identitate seria ____, nr. ________, eliberată de _______________________, la data de 

__________, CNP __________________, cetăţenia ________________ naţionalitatea __________, 

etnia ____________ cu domiciliul în localitatea _____________________________, 

str.________________________, nr.___, bl.______, ap.___, judeţul/sectorul _________________, 

telefon ______________, e-mail ______________________________ şi reşedinţa în 

__________________________________________________________________________,  

absolvent(ă)/elev(ă) în ultimul an  al(a) liceului 

__________________________________________________, sesiunea_________________; de 

profesie ___________________, salariat(ă) la ____________________ ____________________, starea 

civilă _____________________, cu serviciul militar _________________, la arma 

_____________________, trecut în rezervă cu gradul ___________________.         

  
  LIMBA STRĂINĂ LA ADMITERE: ________________ 

Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de admitere organizat de instituţia/unitatea de învăţământ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Sesiunea _____________ 

 

LOCURI  PENTRU ROMI                          ALTE MINORITĂŢI 

 

Am absolvit Facultatea /sunt student în anul______de/la _______________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

forma de învăţământ______ specializarea __________________fără taxă    anul_____ cu taxă    anul ______. 

Am luat cunoştinţă de faptul că înscrierea mea la concursul de admitere este condiţionată de 

obligativitatea prezentării la instituţia de învăţământ, la data înscrierii, a următoarelor:  

* cartea de identitate sau paşaportul, în original; 

* diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează 

notele obținute la disciplinele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de 

liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma, precum și foaia matricolă a 

studiilor liceale, în original sau copie legalizată (numai pentru absolvenţii promoţiei anului în curs);  

* alte documente solicitate prin metodologiile/regulamentele de admitere; 

                                                 
2 Pentru candidații la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ postliceal și superior, altele decât Academia de 

Poliție „Alexandru Ioan Cuza” 
DOCUMENT CARE CONȚINE DATE CU CARACTER PERSONAL PROTEJATE DE PREVEDERILE REGULAMENTULUI (UE) 679/2016 

 DA 

NU 
  DA 

NU 



Am luat cunoştinţă de faptul că, în vederea înmatriculării, în situația în care sunt declarat „admis” 

am obligaţia să depun diploma de bacalaureat, în original. 

Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concursul de 

admitere, drepturile şi obligaţiile ce-mi revin pe perioada şcolarizării şi cu prevederile angajamentului pe care 

urmează să-l închei în situaţia în care voi fi declarat (ă) „admis”. 

Am luat cunoştinţă de dispoziţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 80/1995 privind statutul 

cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la interzicerea sau restrângerea 

exerciţiului unor drepturi şi libertăţi. 

Menţionez faptul că am fost informat şi cunosc prevederile art. 142 alin. (6)-(63) din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi că locurile scoase la 

concursul de admitere sunt bugetate3. 

Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând că, în situaţia în care 

vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta cerere ori neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor 

de recrutare, nu voi fi înmatriculat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concursul de admitere ar fi permis 

acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după înmatriculare, cunosc faptul că urmează să fiu 

exmatriculat(ă), cu suportarea cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării/cheltuielilor 

efectuate cu pregătirea subsemnatului(ei). 

Am luat cunoştinţă că prezenta cerere este înscris oficial şi că declararea necorespunzătoare a 

adevărului, dacă produce consecinţe juridice, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte 

conform legii. 

De asemenea, am luat cunoştinţă că informaţiile furnizate de mine reprezintă date cu caracter 

personal, şi sunt de acord cu prelucrarea acestora în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 

2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecția datelor). 

Mă oblig ca, în situaţia nepromovării unei probe eliminatorii sau a concursului, să mă prezint în 

maximum 30 de zile de la susţinerea probei eliminatorii/concursului la serviciul resurse umane din cadrul 

structurii unde m-am înscris pentru a ridica documentele depuse. 

Îmi asum răspunderea asupra exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere.  

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat 

personal datele solicitate. 

 

 

Data ______________                                                                         Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTĂ: 
- candidaţii care optează pentru locurile minorităţilor naţionale vor face dovada apartenenţei la respectiva 

etnie/minoritate naţională; 

- datele personale se completează cu majuscule; rubricile care oferă opţiuni de răspuns se completează cu X 
DOCUMENT CARE CONȚINE DATE CU CARACTER PERSONAL PROTEJATE DE PREVEDERILE REGULAMENTULUI (UE) 679/2016 

                                                 
3 Pentru candidații la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ universitar 



 

 
Anexa   2 

 
PROBELE, NORMELE ŞI BAREMELE 

    pentru evaluarea performanţei fizice pentru candidaţii la concursurile  
    pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal militar pentru nevoile MAI,  

    precum şi pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute a fi încadrate cu personal militar,  
    cu excepţia candidaţilor la concursurile de admitere pe locurile destinate Inspectoratului General  

    pentru Situaţii de Urgenţă sau la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante  
    prevăzute în statele de organizare ale acestuia şi ale unităţilor subordonate 

 
 
    I. PREVEDERI GENERALE CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA PROBEI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI 
FIZICE  
 
    1. Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor constă în parcurgerea traseului practic-aplicativ. 
    2. Proba se execută în ţinută sportivă decentă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau 
trening). 
    3. Este declarat „promovat“ candidatul care îndeplineşte baremul minim de 2’25“. 
    4. Pe timpul susţinerii probei, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări sau repetări. 
    5. Abandonul, accidentarea sau neîndeplinirea baremului minim duce la eliminarea candidatului din concurs şi 
declararea acestuia „nepromovat“. Trecerea de la alergare la mers a candidaţilor nu se consideră abandon. 
    6. Instructajul privind normele de securitate şi sănătate în muncă se face de către lucrătorul desemnat sau de un 
membru al comisiei/subcomisiei desemnat în acest sens, înainte de începerea probei, pe bază de semnătură. 
    7. Candidaţii sunt răspunzători de eventualele accidentări pe timpul desfăşurării probei, datorate nerespectării 
normelor prelucrate sau a execuţiilor greşite. 
    8. Pregătirea organismului pentru efort şi influenţarea selectivă a aparatului locomotor se desfăşoară individual, 
în spaţiul destinat acestei activităţi, altul decât cel de desfăşurare a probei. 
    9. Înaintea parcurgerii traseului practic aplicativ, unul dintre evaluatori prezintă candidaţilor elementele, modul de 
execuţie a acestora, restricţiile, penalizările, precum şi procedura de apreciere/măsurare. 
    10. Pe timpul desfăşurării probei, supravegherea medicală în vederea acordării primului ajutor în caz de nevoie 
este obligatorie şi se asigură gratuit. 
    11. Rezultatele obţinute se aduc la cunoştinţa candidaţilor, la finalul probei, pe bază de semnătură. 
    
 NOTĂ:  
    ÎN CAZUL ÎN CARE CONDIŢIILE METEOROLOGICE ÎMPIEDICĂ ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 
ACTIVITĂŢILOR DE EVALUARE A PERFORMANŢEI FIZICE (PE TIMPUL PLOILOR TORENŢIALE, PE TIMP DE 
CEAŢĂ, LA TEMPERATURI DE PESTE +30°C SAU SUB 0°C ORI ÎN ALTE CONDIŢII DE NATURĂ SĂ 
FAVORIZEZE PRODUCEREA DE ACCIDENTE), ACESTEA SE DESFĂŞOARĂ ÎN SALA DE SPORT. 
    DESFĂŞURAREA PROBEI SE POATE AMÂNA, LA PROPUNEREA COMISIEI, CU ACORDUL 
PREŞEDINTELUI COMISIEI, PÂNĂ LA MOMENTUL CÂND PROBA SE POATE DESFĂŞURA ÎN CONDIŢII 
NORMALE. CANDIDAŢII VOR FI ANUNŢAŢI DE MODIFICĂRILE CARE POT SĂ APARĂ. 
 
    II. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROBEI „TRASEU PRACTIC-APLICATIV“  
 
    A. Precizări generale referitoare la proba traseu practic-aplicativ  
 
    1. Candidaţii trebuie să parcurgă în întregime traseul practic-aplicativ şi elementele care îl compun şi să 
abordeze obligatoriu toate obstacolele, în ordinea stabilită, conform schiţei de mai jos*). Parcurgerea unui obstacol 
în alt mod decât cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde/obstacol a candidatului, la final penalizările 
acumulate fiind consemnate în tabelul prevăzut în anexa nr. 27 la ordin şi adunate la timpul realizat. În situaţia în 
care candidatul nu parcurge un obstacol va fi declarat „nepromovat“.  
    2. În situaţia constituirii mai multor subcomisii, suprafaţa şi condiţiile de amenajare şi desfăşurare a traseelor 
practic-aplicative vor fi identice. 
    3. Fiecare candidat parcurge traseul aplicativ în prezenţa a cel puţin 2 candidaţi martori. 



 
    B. Descrierea elementelor care compun traseul practic-aplicativ, a algoritmului de desfăşurare şi a modului de 
evaluare a execuţiei:  
 
    1. Săritura în lungime de pe loc (obstacolul nr. 1): 
     De la linia de START, la semnalul evaluatorului, candidatul execută săritura în lungime de pe loc, în spaţiul 
delimitat. În situaţia în care se calcă linia de start, se depăşeşte lateral spaţiul delimitat sau nu este îndeplinit 
baremul minim obligatoriu, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză să 
execute săritura este declarat „nepromovat“. 
    Cronometrarea începe la prima mişcare a candidatului. Barem minim: 1,80 metri. 
    2. Alergare 18 metri 
    3. Ocolire jalon 
    4. Alergare 8 metri 
    5. Trecerea prin pas sărit peste saltea (obstacolul nr. 2):  
    După executarea săriturii în lungime de pe loc, de la locul de aterizare, se continuă cu alergare, trecerea prin pas 
sărit peste saltea după trecerea peste obstacol în mod corect. În situaţia în care, pe timpul alergării, se ating 
marginile saltelei, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză să execute 
săritura sau ocoleşte obstacolul este declarat „nepromovat“. 
    Caracteristici tehnice ale saltelei: lungime = 2 m, lăţime = 1 m, grosime = 3-5 cm. 
    6. Alergare 10 metri 
    7. Ocolire jalon 
    8. Alergare 4 metri 
    9. Două rostogoliri succesive înainte (obstacolul nr. 3):  
    Din alergare, candidatul va executa 2 (două) rostogoliri succesive înainte. În situaţia în care, pe timpul execuţiei, 
se depăşeşte spaţiul saltelelor cu întreg corpul, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care 
candidatul refuză executarea rostogolirilor sau ocoleşte obstacolul este declarat „nepromovat“. 
    Caracteristici tehnice ale sectorului: lungime = 4 m, lăţime = 1 m 
    10. Alergare 5 metri 
    11. Deplasarea în echilibru pe banca de gimnastică cu transport de greutăţi (obstacolul nr. 4):  
    Se execută ridicarea celor 2 (două) greutăţi de câte 5 kilograme fiecare, depozitate în faţa băncii de gimnastică 
la 0,50 metri, urcarea pe banca de gimnastică, deplasarea în echilibru cu transportul simultan al greutăţilor, 
coborârea şi depozitarea greutăţilor pe sol. În situaţia în care, pe timpul execuţiei, candidatul atinge solul, scapă 
una din greutăţi sau pe ambele, va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză executarea 
deplasării sau transportul de greutăţi pe tot parcursul este declarat „nepromovat“. 
    Caracteristici tehnice ale băncii de gimnastică: lungime = 4 m, lăţime = 0,25 m, înălţimea de la sol în partea 
superioară = 0,30 m 
    12. Alergare 2 metri 
    13. Ocolire jalon 
    14. Alergare 20 de metri 
    15. Ocolire jalon 
    16. Deplasare între şicane (obstacolul nr. 5):  
    Candidatul se deplasează fără a avea dreptul de a se sprijini pe jaloane. În situaţia în care, pe timpul execuţiei, 
candidatul se dezechilibrează şi cade, acesta va continua parcursul, fără a fi penalizat. În situaţia în care candidatul 
refuză să parcurgă distanţa precizată este declarat „nepromovat“. 
    Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 10 m, lăţimea culoarului = 1,20 m, jaloane tip con, din 
polietilenă. Toată lungimea şi lăţimea obstacolului vor fi delimitate vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga 
distanţă. 
    17. Ocolire jalon 
    18. Alergare 10 metri 
    19. Săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică (obstacolul nr. 6):  
    Din alergare, candidatul va executa bătaia pe ambele picioare, sprijin pe obstacol cu ambele mâini şi săritura în 
sprijin depărtat peste capra de gimnastică. Abordarea obstacolului presupune cel puţin urcarea pe aparat, 
traversarea acestuia şi coborârea pe la capătul depărtat. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris duce 
la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. În situaţia în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau 
ocoleşte obstacolul este declarat „nepromovat“. 



    Caracteristici tehnice ale obstacolului: înălţime capră de gimnastică = 1,20 m. La acest obstacol nu se vor folosi 
trambuline elastice. 
    20. Alergare 2 metri 
    21. Ocolire jalon 
    22. Alergare 2 metri 
    23. Trecerea pe sub un obstacol marcat (obstacolul nr. 7):  
    Din alergare, candidatul se deplasează pe sub un obstacol marcat, acoperit şi închis la ieşire. Parcurgerea 
obstacolului în alt mod decât cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. În situaţia în care 
candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocoleşte obstacolul este declarat „nepromovat“. 
    Caracteristici tehnice ale obstacolului: lăţime = 1 m, înălţime = 0,80 m, lungime = 4 m 
    24. Alergare 4 metri 
    25. Escaladarea unei lăzi de gimnastică (obstacolul nr. 8):  
    Din alergare, candidatul execută escaladarea obstacolului aşezat transversal pe direcţia de deplasare, printr-un 
procedeu la alegere. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a 
candidatului. În situaţia în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocoleşte obstacolul este declarat 
„nepromovat“. 
    Caracteristici tehnice ale lăzii de gimnastică: lungime = 1,60 m, lăţimea părţii superioare = 0,40 m, înălţime = 
1,20 m. La acest obstacol nu se vor folosi trambuline elastice şi saltele de gimnastică. 
    26. Alergare 4 metri 
    27. Ocolire jalon 
    28. Alergare 10 metri 
    29. Transportul unui manechin prin târâre (obstacolul nr. 9): 
     Din alergare, candidatul execută priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini. Transportul manechinului pe 
distanţa de deplasare se face cu spatele, picioarele manechinului trebuind să depăşească în mod obligatoriu linia 
de sosire. În situaţia în care candidatul trece linia de sosire fără manechin este declarat „nepromovat“.  
    Caracteristici tehnice ale obstacolului: distanţa de parcurs = 10 m, înălţimea manechinului = 1,60 m, lăţimea 
umerilor manechinului = 0,60 m, greutatea manechinului = 40 kg. 
    30. Ocolire jalon  
    31. Aruncarea mingii de handbal de pe loc la ţintă (obstacolul nr. 10):  
    Candidaţii se vor opri în faţa pragului dispus transversal pe direcţia de aruncare şi vor arunca la ţinta aflată la 7 
(şapte) metri, prin procedeul azvârlire, cu o singură mână, una dintre cele 2 mingi de handbal avute la dispoziţie. O 
aruncare este considerată reuşită dacă mingea a atins ţinta, cu condiţia să nu fi atins solul înainte de ţintă. Fiecare 
candidat are dreptul la două încercări, a doua încercare executându-se doar în situaţia în care prima aruncare este 
nereuşită. În situaţia în care, la prima aruncare, mingea nu atinge ţinta, atinge solul înainte de ţintă, este scăpată 
spre înainte/înapoi, cu depăşirea pragului care delimitează sectorul de aruncare, candidatul se va opri la semnalul 
acustic (fluier) al supraveghetorului de traseu şi mai are dreptul la o singură aruncare. Dacă şi la următoarea 
încercare va repeta una dintre situaţiile prevăzute anterior, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia 
în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocoleşte obstacolul este declarat „nepromovat“. 
    Caracteristici tehnice ale liniei de aruncare: lungime = 1,20 m, lăţimea = 0,10 m. Ţinta este dispusă la o distanţă 
de 7 metri de prag (linia de aruncare). Caracteristici tehnice ale ţintei: lungime = 1 m, lăţimea = 1 m, dispusă la 1 m 
de sol (măsurată de la sol până la baza inferioară, fixă). 
    Pentru aruncare se vor utiliza 2 (două) mingi de handbal, tip 3. 
    32. Alergare 20 metri 
    33. Navetă 10 repetări x 20 de metri cu transport de jaloane (obstacolul nr. 11):  
            Din alergare, candidatul ridică un jalon şi aleargă cu acesta până la o linie aflată la 20 de metri distanţă, 
depune jalonul şi preia un alt jalon de culoare diferită şi revine în alergare 20 de metri. Se efectuează 5 cicluri dus-
întors. 
             În situaţia în care, pe timpul execuţiei, candidatul se dezechilibrează şi cade, acesta va continua parcursul, 
fără a fi penalizat. În situaţia neschimbării culorii în mod succesiv după parcurgerea fiecărei distanţe de 20 de metri, 
candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză să parcurgă distanţa precizată sau 
trece linia de sosire fără jalon, este declarat „nepromovat“.  
            Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 20 m, lăţimea culoarului = 1,00 m, 10 jaloane tip con, din 
polietilenă, având 2 culori diferite în proporţii egale (de exemplu: 5 de culoare roşie, 5 de culoare verde), distribuite 
câte 5 din aceeaşi culoare la fiecare dintre cele două capete ale culoarului. Toată lungimea şi lăţimea obstacolului 
vor fi delimitate vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanţă. 



             Pentru ca traseul practic-aplicativ să poată fi parcurs de 2 candidaţi, obstacolul nr. 11 se amenajează de 
două ori, pe două culoare distincte. 
    34. Sosire  (a se vedea imaginea asociată)  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa   3 
 

Declarație de confirmare a luării la cunoștință despre condițiile legale, criteriile specifice, 

condițiile de organizare a concursului și măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora, 

precum și acordul pentru efectuarea verificărilor specifice4 

 

DOMNULE INSPECTOR GENERAL, 

 

 Subsemnatul(a) ________________________________________________, fiul (fiica) lui 

______________________ şi al (a) _____________________, născut(ă) la data de ___________ în 

localitatea ____________________, judeţul/sectorul _______________ CNP__________________   

posesor (posesoare) al (a) C.I. seria _______ nr. ____________________, eliberat(ă) de 

____________________, la data de ____________, în calitate de candidat la concursul de admitere la 

_____________________________________________________________________________, 

organizat de _________________________________________, sesiunea (data)_______________,  

                              (instituţia de învăţământ /unitatea)  

declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condițiile legale și criteriile specifice de 

recrutare, cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ, precum și despre condițiile de 

organizare a concursului.   

Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie politică sau grupare, interzise de lege sau care 

promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, iar în situaţia în care voi 

fi declarat admis îmi voi da demisia din partidele/organizaţiile cu caracter politic din care fac parte.  

 Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea 

informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 

datelor). 

Menţionez că am fost/nu am fost încadrat în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi 

securitate naţională (în caz afirmativ urmează să precizaţi instituţia, unitatea, funcţia şi alte date 

necesare) şi mi-au încetat raporturile de serviciu/am fost trecut în rezervă _________ (se scrie motivul – 

la cerere, demisie, alt motiv) în temeiul art. ___ alin. (__) din Legea nr.____/_______. 

Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând că, în situaţia în care 

vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta cerere ori neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor 

de recrutare, nu voi fi înmatriculat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concursul de admitere ar fi 

permis acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după înmatriculare, cunosc faptul că urmează 

să fiu exmatriculat(ă), cu suportarea cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul 

şcolarizării/cheltuielilor efectuate cu pregătirea subsemnatului(ei). 

Am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului, dacă produce consecinţe 

juridice, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte conform legii. 

 Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoștință de întregul conținut și am completat 

personal datele din prezenta declaraţie. 

 

 

                   Data _____________    Semnătura _________________ 

                                                 
4 pentru candidații la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI  

DOCUMENT CARE CONȚINE DATE CU CARACTER PERSONAL PROTEJATE DE PREVEDERILE REGULAMENTULUI (UE) 679/2016 


