
          

   
 

A N U N Ţ 
 
 
 În baza Dispoziției-cadru a directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane nr. 
II/17953 din 06.05.2019 privind recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc 
personal pentru nevoile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare și ale Dispoziţiei directorului general al 
Direcţiei Generale Management Resurse Umane cu nr. II/11763 din 29.03.2022 privind recrutarea candidaţilor 
pentru participarea la concursurile de admitere organizate la instituțiile de învățământ din structura Ministerului 
Apărării Naționale și la Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul”, care pregătesc personal pentru nevoile 
Ministerului Afacerilor Interne, INSPECTORATUL GENERAL DE AVIAŢIE AL MINISTERULUI AFACERILOR 
INTERNE, alături de alte structuri ale MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE organizează activitatea de 
recrutare a candidaţilor, pentru admiterea 2022, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării 
Naţionale. 
 Pentru sesiunea de admitere 2022, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, 
Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne i-au fost alocate următoarele locuri: 
 

A. Învăţământ superior (ofiţeri) – studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă 

Instituţia de învăţământ Domeniul de licenţă Specialitatea militară 
Nr. 

locuri 

1. Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov, durata studiilor 3 ani 

Facultatea de Management 
Aeronautic 

 Ştiinţe militare, informaţii şi ordine 
publică 

Aviaţie piloţi  
elicopter  5 

Avion 
 

2 

Facultatea de Sisteme de 
Securitate Aeriană 

 
Meteorologie 

 
5 

2. Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I” București, durata studiilor 4 ani 

Facultatea de Aeronave şi 
Autovehicule Militare 

Inginerie aerospațială 
Echipamente şi instalaţii de 

aviaţie 
2 

B.  Învăţământ postliceal (maiştri militari) – învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor 2 ani 

1. Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene ”Traian Vuia” 

Aeronave și motoare de aviație  5 

Electromecanică și automatizare de bord de aviație 6 

Radioelectronică de bord de aviație 3 

 
NOTĂ:  

Candidații la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov, precum și candidații la Academia Tehnică Militară 
”Ferdinand I”, efectuează și examinarea medicală specifică la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială ”General doctor 
aviator Victor Anastasiu” București, examinare a cărei contravaloare o vor suporta.  

 

Candidaţii pot avea opțiuni pentru mai multe instituții de învățământ în funcție de data stabilită pentru 
susținerea probelor de cunoștințe/graficele de admitere, situație în care se întocmesc dosare distincte de recrutare.  
 

Candidații au obligația de a urmări informațiile cu privire la modul de organizare și desfășurare a concursurilor 
de admitere pe site-urile oficiale ale instituțiilor de învățământ pentru care optează. 
 

 
 



 CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI CRITERII DE RECRUTARE 
 

Pentru a participa la concursurile de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, 
potrivit 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, 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 inaptitudine pentru 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.  

 
 DEPUNEREA CERERILOR DE INSCRIERE 

 
Cererea-tip de înscriere la concursul de admitere se depune până la data de 20 mai 2022.  
Cererea se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează şi se depune la unitatea de recrutare, 

însoțită de: 
- curriculum-vitae,  
- copia cărții de identitate,  
- declarația de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare,  
- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, precum și consimțământul informat. 
Modelele documentelor menționate mai sus se regăsesc în continuarea prezentului anunț. 
 
Dosarele de candidat vor fi depuse până la data de 22 iunie 2022. 
 
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. 
 
 
 



 
 PRECIZĂRI GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE RECRUTARE 

 
 Pot fi recrutaţi numai absolvenţii 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 2022, 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 potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 105/2020 

privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează 
personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare. 

În etapa de constituire a dosarului de recrutare, candidaţii depun la unitatea care efectuează recrutarea, 
adeverinţa eliberată de medicul de familie, precum şi consimţământul informat, ale căror modele se regăsesc în 
continuarea prezentului anunț.  

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la nivelul centrelor medicale judeţene, centrelor medicale 
de diagnostic şi tratament ambulatoriu şi spitalelor din reţeaua Ministerului Afacerilor Interne. 

Candidaţii la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, precum şi candidaţii la Academia Tehnică 
Militară „Ferdinand I”, efectuează și examinarea medicală specifică la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică 
şi Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu” Bucureşti, 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 de recrutare 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 de specialiști din cadrul unităților de recrutare, în 
conformitate cu dispoziția directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificărilor întocmite de către 
structura cu atribuții de recrutare. 

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 municipiul 
București, sectorul 1, Aleea Privighetorilor nr. 1A, în perioada 01-06 iulie 2022, 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 M.A.I., la secțiunea carieră/instituții de învățământ/formare 
profesională. Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul 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 se regăsescîn continuarea prezentului anunț. 

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

desemnați de Direcția Medicală a M.A.I., care examinează candidații, verifică înscrisurile fișei medicale tip M.A.I. 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 M.A.I., 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. 

 
Dosarul de recrutare va conţine următoarele documente: 

- cerere de înscriere; 
- curriculum vitae – model Europass; 
- copie a diplomei de bacalaureat şi a foii matricole sau adeverinţă din care să reiasă că este înmatriculat în 

ultimul an de liceu; 
- 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 civilă; 
- autobiografie şi tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului; 
- extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar; 
- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne 

privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care 
formează personal pentru nevoile M.A.I., precum şi la concursurile de încadrare în M.A.I., din care să 
rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în M.A.I., eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării selecţiei; 

- declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare; 
- adeverința privind aptitudinea medicală emisă de medicul de unitate al unității recrutoare, în condițiile art. 6 

alin (4) din Metodologia din 6 iulie 2020 privind realizarea examinării medicale a candidaților la concursurile 
de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile M.A.I., precum și la 
concursurile de încadrare în M.A.I., aprobată prin O.m.a.i. 105 din 06.07.2020;  

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

Pentru documentele depuse în copie, candidatul va prezenta, pentru conformitate, şi documentele în original1. 
 
 

 PRECIZĂRI PRIVIND PREZENTAREA LA SEDIILE INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT  
 

 Candidaţii care promovează probele eliminatorii se înscriu la instituțiile de învățământ pentru care au 
optat și pentru care au întocmit dosar de recrutare, prezentând documentele solicitate de organizatori și continuă 
procedura de admitere conform graficelor/calendarelor stabilite de acestea prin metodologiile/regulamentele 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; 

                                                 
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. 



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 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 
17.092, 17.020 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/


 

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

Anexa nr. 2 la Dispoziția directorului general al DGMRU nr. II/11297 din 01.02.2021 

Anexa nr. 11 la Dispoziția-cadru a directorului general al DGMRU nr. II/17953/2019 
 

 

ROMÂNIA           

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE    

Inspectoratul/Direcţia ____________________________________________ 

Nr. ___________din ______________ 

(înregistrat la unitatea de recrutare) 

 

 

APROB 

ȘEFUL UNITĂȚII DE RECRUTARE 

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE1  

 

 

 

DOMNULE __________________________, 

 

 

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 _____________ 

 

 

Am absolvit Facultatea /sunt student în anul______de/la _______________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

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

 

                                                           
1 Pentru candidații la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ postliceal și superior, altele decât cele ale 

MAI 



 

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

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 bugetate2.  

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 cunoștință că informațiile furnizate de mine reprezintă date cu caracter 

personal și 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: 
- datele personale se completează cu majuscule; rubricile care oferă opţiuni de răspuns se completează cu X 

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



Cabinet medical 

......................................... 

(numele şi prenumele medicului de familie al candidatului/candidatei) 

Nr. ............................/........................... 

 

 

ADEVERINŢĂ MEDICALĂ 

 

Se adevereşte că dl/dna …………................................................................................, 

născut(ă) în anul ........, luna …....., ziua ……....., legitimat(ă) cu C.I./B.I. seria ........ nr. 

.................................................., emis(ă) de .................... la data ......................., 

cod numeric personal I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I, este înscris(ă) pe lista 

de capitaţie începând cu data............................................................................ 

  Se află□/nu se află□ în evidență sau sub observație cu: 

1. Antecedente personale patologice: (boli infectocontagioase, inclusiv suspiciune 

infecţie COVID-19, boli acute, severe, accidente, intervenţii chirurgicale, boli cronice. 

Se acordă o atenţie deosebită afecţiunilor endocrino-metabolice - obezitate; 

afecţiunilor tiroidiene, afecţiunilor oftalmologice - miopie, hipermetropie (valoarea 

dioptriilor), discromatopsii; afecţiunilor dermatologice - vitiligo; afecţiunilor ortopedice 

- scolioze, cifoze, picior plat, deformaţii diverse^1)) 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

2. Boli neuropsihice (acute sau cronice) și în mod distinct toxicomaniile 

(inclusiv alcoolismul etc.) 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

   CLINIC SĂNĂTOS: DA□ / NU□   

 

Prezenta adeverință medicală se eliberează pentru participarea la concursul de admitere la 

o instituție de învățământ M.A.I./concursul de încadrare în M.A.I.  

 

Data ……………………………………………… 

Semnătura şi parafa medicului de familie 

 
NOTĂ: În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, îmi asum întreaga responsabilitate privind 
acurateţea şi corectitudinea datelor furnizate de dumneavoastră, sub semnătură, parafă şi ştampila 

cabinetului de medicină de familie. Diagnosticele se vor completa cu  majuscule, fără prescurtări, cu 
excepția abrevierilor medicale unanim recunoscute. 
Atenție! Se vor consemna doar afecțiunile medicale confirmate, documentate medical. 
NOTĂ: Documentul conţine date cu caracter personal ce intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); 

diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat. 

 
^1) Aptitudinea medicală pentru admitere/încadrare în MAI este stabilită pe baza baremelor medicale specifice 
aprobate prin anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, 
ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, 
directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. 
M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea 
examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică 
şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ 
militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat 
profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare 
în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 



                                                                                   
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

Direcţia medicală 

Unitatea ................................................................................................................ 

 

 

 

Din analiza conținutului prezentei adeverinţe se constată: 

 

 

 

□ POATE PARTICIPA la concursul de admitere la o instituție de învățământ care 

formează personal pentru nevoile M.A.I./concursul de încadrare în M.A.I., conform  

prezentei adeverințe medicale eliberate de medicul de familie. 

 

SAU 

^1) „INAPT“□, conform paragrafului nr. …… din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului 

apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului 

justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de 

Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului 

Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014^2)  

(în baza antecedentelor patologice personale, afecțiunilor, bolilor neuropsihice și 

toxicomaniilor consemnate de către medicul de familie), sens în care NU POATE 

PARTICIPA la concursul de admitere la o instituție de învățământ care formează 

personal pentru nevoile M.A.I./concursul de încadrare în M.A.I.; 

 

 

Data ...................... 

 

Semnătura şi parafa medicului de unitate 

 

 

 

 

 

NOTĂ: Documentul conţine date cu caracter personal ce intră sub incidenţa Regulamentului 

(UE) 2016/679; diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea 

cadrului legal invocat. 

 
^1) Se va completa doar în situația în care este menționată în adeverința medicală o afecțiune care determină 
expres inaptitudinea medicală prin raportare la baremele medicale în vigoare.  
^2) pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în 
unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada 
şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de 
securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care 
urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în 
serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi 
completările ulterioare.                         

 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
PROBA, NORMELE ŞI BAREMELE 

PENTRU EVALUAREA PERFORMANŢEI FIZICE PENTRU CANDIDAŢII  
LA CONCURSURILE PENTRU ADMITEREA ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

CARE PREGĂTESC PERSONAL MILITAR PENTRU NEVOILE MAI  
 

I. PREVEDERI GENERALE CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA PROBEI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI 
FIZICE 
1. Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor constă în parcurgerea în întregime a traseului practic-aplicativ şi a 
elementelor care îl compun şi abordarea obligatorie a tuturor obstacolelor, 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 sau, în situaţiile expres precizate în cadrul prezentei anexe, eliminarea din concurs şi declararea 
"nepromovat". La final, penalizările acumulate sunt consemnate şi adunate la timpul realizat, în situaţia în care 
candidatul nu parcurge un obstacol este declarat "nepromovat 
2. În situaţia constituirii mai multor subcomisii, suprafaţa şi condiţiile de amenajare şi desfăşurare a traseelor 
practic-aplicative sunt identice. 
3. Proba se desfăşoară numai în săli de sport. 
4. În cazul în care temperatura ambientală sau condiţiile sălii sunt improprii (plouă în interior, lipsă încălzire etc.) 
desfăşurarea probei se poate amâna, la propunerea subcomisiei/comisiei, cu acordul preşedintelui 
subcomisiei/comisiei, până la momentul când proba se poate desfăşura în condiţii normale. Candidaţii sunt anunţaţi 
cu privire la modificările apărute în Graficul concursului. 
5. Măsurarea obstacolelor se face la sol, la baza aparatului, de la marginea exterioară acestuia în sensul de 
parcurgere a traseului, cu excepţia situaţiilor în care prezenta anexă reglementează altfel. 
6. Proba se execută în ţinută sportivă decentă adecvată condiţiilor de desfăşurare a probelor în sala de sport 
(pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening). 
7. Este declarat "promovat" candidatul care îndeplineşte baremul minim de 3'20".  
8. Pe timpul şi după susţinerea probei, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări sau repetări. 
9. Abandonul, accidentarea, neîndeplinirea baremului minim sau ieşirea de pe traseul marcat duce la eliminarea 
candidatului din concurs şi declararea acestuia "nepromovat". Trecerea de la alergare la mers a candidaţilor nu se 
consideră abandon. 
10. 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. 
11. Candidaţii sunt răspunzători de eventualele accidentări pe timpul efectuării încălzirii, aşteptării pentru 
executarea probei, pe timpul şi după desfăşurarea probei, cauzate de nerespectarea normelor prelucrate sau de 
execuţiile greşite. 
12. 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. 
13. Înaintea parcurgerii traseului practic-aplicativ, unul dintre evaluatori prezintă candidaţilor elementele, modul de 
execuţie a acestora, restricţiile, penalizările, precum şi procedura de apreciere/măsurare. 
14. Pe timpul desfăşurării probei, supravegherea medicală în vederea acordării primului ajutor în caz de nevoie 
este obligatorie şi se asigură gratuit. 
15. Rezultatele obţinute se aduc la cunoştinţa candidaţilor, la finalul probei, pe bază de semnătură. 
16. Fiecare candidat parcurge traseul practic-aplicativ în prezenţa a cel puţin doi martori din rândul candidaţilor. 
17. Pe timpul desfăşurării probei, nu sunt admise indicaţii metodice din partea organizatorilor. 
18. Traseul practic-aplicativ conţine un număr de 12 obstacole. 
 
II. DESCRIEREA ELEMENTELOR CARE COMPUN TRASEUL PRACTIC-APLICATIV, A ALGORITMULUI DE 
DESFĂŞURARE ŞI A MODULUI DE EVALUARE A EXECUŢIEI: 
1. Obstacolul nr. 1 (Săritura în lungime de pe loc): 

De la linia de START, la semnalul evaluatorului, candidatul execută săritura în lungime de pe loc, respectiv 
flexarea genunchilor şi balansarea braţelor înapoi, impulsia cu ambele picioare în sol şi tragerea braţelor înainte, 
zborul şi aterizarea pe ambele picioare, în spaţiul delimitat, fără atingerea liniei de start. 

1.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii: 



a.calcă linia de start; 
b.calcă în spaţiul delimitat de linia de 1,80 m şi 2,00 m, inclusiv linia de 2,00 m; 
c.rezultatul înregistrat este între 1,80 şi 2,00 metri. 
1.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 
a.refuză să execute săritura; 
b.ocoleşte obstacolul; 
c.se desprinde de pe sol prin pas sărit; 
d.porneşte în alergare; 
e.depăşeşte lateral spaţiul delimitat; 
f.nu îndeplineşte performanţa minimă de 1,80 metri. 

Cronometrarea începe la desprinderea de pe sol a candidatului. 
Caracteristici tehnice ale obstacolului: linia de start, linia de la 1,80 metri, linia de la 2,00 metri. 
Lăţimea culoarului = 1,20 metri. 

2. Deplasare 18 metri. 
3. Ocolire jalon, spre stânga. 
4. Deplasare 8 metri. 
5. Obstacolul nr. 2 (Trecerea prin pas sărit peste saltea): 

Candidatul execută trecerea prin pas sărit peste saltea. 
5.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii: 
a.atinge oricare dintre marginile saltelei, la săritură sau la aterizare; 
b.calcă oricare dintre marginile saltelei, la săritură sau la aterizare. 
5.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 
a.refuză să execute săritura; 
b.calcă interiorul suprafeţei saltelei cu toată talpa; 
c.parcurge obstacolul prin săritură în lateralul saltelei; 
d.ocoleşte obstacolul. 

Caracteristici tehnice ale saltelei: lungime = 2 metri, lăţime = 1 metru, grosime = 3-5 centimetri, marcată la 1 
centimetru de marginile saltelei cu bandă de culoare albă, cu lăţimea de 2 centimetri. 
Lăţimea culoarului = 1,20 metri. 

6. Deplasare 10 metri. 
7. Ocolire jalon, spre dreapta. 
8. Deplasare 3 metri. 
9. Obstacolul nr. 3 (Două rostogoliri succesive înainte, peste cap, pe saltea): 

Candidatul execută 2 (două) rostogoliri succesive înainte. 
9.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situaţia în care depăşeşte, în lateral, o singură dată, spaţiul 
saltelelor, cu orice parte a corpului. 
9.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 
a.refuză executarea rostogolirilor; 
b.depăşeşte în lateral spaţiul saltelelor a doua oară; 
c.execută o singură rostogolire; 
d.nu efectuează rostogolirile peste cap; 
e.ocoleşte obstacolul. 

Caracteristici tehnice ale sectorului: lungime = 4 metri, lăţime = 1 metru. 
Lăţimea culoarului = 1,20 metri. 

10. Deplasare 8 metri. 
11. Obstacolul nr. 4 (Deplasarea în echilibru pe banca de gimnastică, dispusă în formă L, cu transport de greutăţi): 

Se execută ridicarea celor 2 (două) greutăţi de câte 10 kilograme fiecare, depozitate în faţa băncii de gimnastică, 
într-un spaţiu de dimensiunea de 0,60 x 0,60 metri, urcarea pe banca de gimnastică, deplasarea în echilibru cu 
transportul simultan al greutăţilor, depozitarea greutăţilor într-un stativ cu înălţimea de la podea de 1,90 metri, 
respectiv 1,60 metri de la nivelul superior al băncii şi coborârea. 
Banca de gimnastică se parcurge, prin deplasare, începând cu latura lungă şi se continuă cu latura scurtă, în 
continuarea acesteia, spre stânga. 

11.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii: 
a.atinge solul; 
b.cade de pe aparat; 



c.scapă una dintre greutăţi sau pe ambele, o singură dată, situaţie în care, după ridicarea greutăţii/greutăţilor reia 
deplasarea pe banca de gimnastică din locul în care a/le-a scăpat greutatea/greutăţile. 
11.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 
a.refuză executarea deplasării; 
b.refuză transportul simultan de greutăţi pe tot parcursul obstacolului; 
c.refuză sau nu reuşeşte depozitarea ambelor greutăţi simultan la o înălţime de 1,60 metri de la nivelul superior al 
băncii; 
d.aruncă una sau ambele greutăţi; 
e.cade de pe aparat a doua oară; 
f.scapă una sau ambele greutăţi a doua oară; 
g.răstoarnă banca în timpul deplasării; 
h.dărâmă stativul de depozitare a greutăţilor; 
i.ocoleşte obstacolul; 
j.refuză reluarea abordării obstacolului din locul indicat. 

Caracteristici tehnice ale băncii de gimnastică: forma L, latura lungă dispusă perpendicular pe latura scurtă, 
lungime totală = 6 metri; latura lungă = 4 metri, latura scurtă 2 metri, lăţime = 0,25 metri, înălţimea de la sol în 
partea superioară = 0,30 metri. 
Caracteristici tehnice ale stativului: lungime = 0,50 metri, lăţime = 0,50 metri, înălţimea de la sol în partea 
superioară = 1,90 metri. 
Caracteristici tehnice ale spaţiului de depozitare a ganterelor: lungime = 0,60 metri, lăţime = 0,60 metri. 
Lăţimea culoarului = 1,20 metri. 

12. Deplasare 19,75 metri. 
13. Ocolire jalon, spre dreapta. 
14. Obstacolul nr. 5 (Deplasare între şicane): 

Candidatul se deplasează pe o distanţă de 10 metri, ocoleşte jalonul spre stânga şi se deplasează 10 metri, fără 
a se sprijini pe jaloane sau a le doborî. 

14.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii: 
a.se dezechilibrează şi atinge solul cu orice parte a corpului; 
b.atinge jaloanele fără a afecta structura traseului; 
c.deplasează jaloanele fără a afecta structura traseului; 
d.se sprijină pe jaloane fără a afecta structura traseului. 
14.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 
a.refuză să parcurgă distanţa precizată; 
b.se sprijină pe jaloane cu afectarea structurii traseului; 
c.dărâmă jaloanele cu afectarea structurii traseului; 
d.ocoleşte obstacolul. 

Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 10 metri, jaloane tip con, din polietilenă. Lungimea şi lăţimea 
obstacolului sunt delimitate vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanţă. 
Lăţimea culoarului = 1,20 metri. 

15. Ocolire jalon spre dreapta. 
16. Deplasare 10 metri. 
17. Obstacolul nr. 6 (Săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică): 

Din deplasare, candidatul execută bătaia pe ambele picioare, se desprinde de pe sol prin săritură, se sprijină pe 
obstacol cu ambele mâini concomitent cu depărtarea simultană a picioarelor, sare în sprijin depărtat peste capra 
de gimnastică şi aterizează pe ambele picioare fără atingerea aparatului cu altă parte a corpului. 

17.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii: 
a.nu efectuează bătaia pe ambele picioare; 
b.se sprijină pe obstacol cu o singură mână; 
c.atinge aparatul cu orice parte a corpului, cu excepţia mâinilor pentru sprijinul săriturii; 
d.atinge solul la aterizare cu orice parte a corpului, cu excepţia tălpilor picioarelor. 
17.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 
a.refuză parcurgerea obstacolului; 
b.se opreşte în faţa obstacolului; 
c.dărâmă obstacolul; 
d.aterizează tot la locul de desprindere a săriturii; 



e.încalecă sau/şi se caţără pe obstacol; 
f.rămâne pe obstacol; 
g.reia elanul; 
h.ocoleşte obstacolul. 

Caracteristici tehnice ale obstacolului: înălţime capră de gimnastică (de la podea până la limita exterioară a părţii 
superioare) = 1,30 metri, 2 (două) saltele de gimnastică dispuse succesiv la aterizare. La acest obstacol nu se 
folosesc trambuline elastice. 
Lăţimea culoarului = 2,30 metri. 

18. Deplasare 2 metri. 
19. Ocolire jalon, spre stânga. 
20. Obstacolul nr. 7 (Trecerea pe sub un obstacol marcat): 

Candidatul traversează obstacolul acoperit şi închis cu material textil opac, la intrare şi la ieşire. 
20.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situaţia în care deplasează/mişcă din loc tunelul. 
20.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 
a.refuză parcurgerea obstacolului; 
b.se opreşte în tunel; 
c.iese prin lateral; 
d.ocoleşte obstacolul. 

Caracteristici tehnice ale obstacolului: tub rigid cu diametrul de 0,70 metri, lungime = 6 metri, acoperit şi închis cu 
material textil opac, la intrare şi la ieşire. 
Lăţimea culoarului = 1,60 metri. 

21. Deplasare 4 metri. 
22. Obstacolul nr. 8 (Escaladarea unei lăzi de gimnastică): 

Candidatul execută escaladarea obstacolului aşezat transversal pe direcţia de deplasare, printr-un procedeu la 
alegere, aterizează în picioare şi continuă deplasarea. 

22.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situaţia în care atinge solul la aterizare cu orice parte a 
corpului, cu excepţia tălpilor picioarelor. 
22.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 
a.refuză parcurgerea obstacolului; 
b.dărâmă obstacolul; 
c.reia elanul; 
d.ocoleşte obstacolul. 

Caracteristici tehnice ale lăzii de gimnastică: lungimea părţii superioare = 1,60 metri, lăţimea părţii superioare = 
0,40 metri, înălţime de la podea până la limita exterioară a părţii superioare = 1,60 metri. 
O saltea de gimnastică la aterizare. 
La acest obstacol nu se folosesc trambuline elastice. 
Lăţimea culoarului = 1,60 metri. 

23. Deplasare 2 metri. 
24. Ocolire jalon, spre dreapta. 
25. Deplasare 10 metri. 
26. Obstacolul nr. 9 (Transportul unui manechin prin târâre): 

Candidatul se întoarce şi execută priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini. Manechinul este poziţionat 
cu picioarele la linia de start şi capul pe sensul de deplasare. Transportul manechinului pe distanţa de deplasare 
se face cu spatele, picioarele manechinului trebuind să depăşească în mod obligatoriu jalonul poziţionat la 5 
metri, ocoleşte jalonul cu manechinul respectând prizele pe acesta şi continuă deplasarea înapoi la linia de 
plecare, picioarele manechinului trebuind să depăşească în mod obligatoriu linia de plecare. 

26.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii: 
a.atinge solul cu orice parte a corpului, cu excepţia tălpilor picioarelor; 
b.atinge jalonul fără a afecta structura traseului; 
c.scapă manechinul. 
26.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 
a.refuză parcurgerea obstacolului; 
b.refuză reluarea prizei corecte; 
c.depăşeşte spaţiul delimitat lateral; 
d.doboară jalonul; 



e.execută priza în alt mod şi pe alte părţi ale manechinului; 
f.ocoleşte obstacolul; 
g.trece linia de sosire fără manechin. 

Caracteristici tehnice ale obstacolului: distanţa de parcurs = 2x5 metri, înălţimea manechinului = 1,60 metri, 
lăţimea umerilor manechinului = 0,60 metri, greutatea manechinului = 60 kg. 
Lăţimea culoarului = 1,60 metri. 

27. Deplasare 10 metri 
28. Ocolire jalon, spre stânga. 
29. Obstacolul nr. 10 (Aruncarea mingii de handbal de pe loc la ţintă): 

Candidaţii se opresc în faţa pragului/liniei dispus/e transversal pe direcţia de aruncare şi aruncă la ţinta aflată la 
10 (zece) 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 obligatoriu 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/lateral sau se depăşeşte pragul/linia de aruncare, candidatul se opreşte la semnalul acustic (fluier) 
al supraveghetorului de traseu şi mai are dreptul la o singură aruncare. 

29.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde dacă şi la a doua încercare repetă una dintre următoarele 
situaţii: 
a.mingea nu atinge ţinta; 
b.mingea atinge solul înainte de ţintă; 
c.scapă mingea spre înainte/înapoi/lateral; 
d.depăşeşte pragul/linia de aruncare. 
29.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 
a.refuză să arunce mingea/mingile; 
b.ocoleşte obstacolul. 

Caracteristici tehnice ale liniei de aruncare: lungime = 1,20 metri, lăţimea = 0,10 metri. Ţinta este dispusă la o 
distanţă de 10 metri de prag/linia de aruncare. 
Caracteristici tehnice ale ţintei: lungime = 1 metru, lăţimea = 1 metru, dispusă la 1 metru de sol (măsurată de la 
sol până la baza inferioară, fixă). 
Pentru aruncare se utilizează 2 (două) mingi de handbal, tip 3. 
Lăţimea culoarului = 2,00 metri. 

30. Deplasare 10 metri. 
31. Obstacolul nr. 11 (Detentă pe verticală): 

Din deplasare, candidatul sare şi atinge un obiect suspendat de la sol. Fiecare candidat are dreptul la o singură 
încercare. 

31.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situaţia în care atinge solul cu orice parte a corpului, cu 
excepţia tălpii piciorului. 
32.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 
a.refuză parcurgerea obstacolului; 
b.reia parcurgerea obstacolului; 
c.reia elanul; 
d.ocoleşte obstacolul; 
e.nu atinge obiectul suspendat. 

Caracteristici tehnice ale obstacolului: obiectul suspendat = o minge de tenis de câmp suspendată la o înălţime 
de 2,55 metri, măsuraţi de la sol până la baza inferioară a obiectului. 
Lăţimea culoarului = 2,00 metri. 

33. Deplasare 10 metri. 
34. Obstacolul nr. 12 (Navetă 12 repetări x 20 de metri cu transport de jaloane): 

Din deplasare, candidatul ridică un jalon şi se deplasează cu acesta până la o linie de demarcare aflată la 20 de 
metri distanţă, depune jalonul după linia de demarcare şi preia un alt jalon de culoare diferită, cu care revine în 
alergare până la cealaltă linie de demarcare aflată la 20 de metri distanţă, după care se depune jalonul. Se 
efectuează 6 cicluri dus-întors. După fiecare deplasare pe distanţa de 20 de metri, jaloanele se depun succesiv, 
prin suprapunere, după linia de demarcare. 

34.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde, o singură dată, în următoarele situaţii: 



a.se dezechilibrează şi cade; 
b.scapă jalonul în interiorul culoarului de alergare. 
34.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 
a.refuză să parcurgă distanţa precizată; 
b.refuză să ridice jaloanele în poziţie verticală, la căderea acestora; 
c.ocoleşte obstacolul; 
d.scapă jalonul în afara culoarului de alergare; 
e.nu aşează jaloanele succesiv, prin suprapunere; 
f.trece linia de sosire fără jalon sau cu jalon de culoare diferită; 
g.efectuează o navetă fără ca jaloanele depuse să fie în poziţie verticală. 

Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 20 metri, lăţimea culoarului = 2,00 metri, 12 jaloane tip con, din 
polietilenă, având 2 culori diferite în proporţii egale (ex.: 6 de culoare roşie, 6 de culoare verde), distribuite câte 6 
din aceeaşi culoare la fiecare dintre cele două capete ale culoarului. Lungimea şi lăţimea obstacolului sunt 
delimitate vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanţă. 
Sosire. 
Cronometrul evaluatorului se opreşte în momentul în care toate jaloanele sunt aşezate în modul descris, după 
linia de demarcare, cu excepţia ultimului jalon cu care candidatul trece linia de sosire. 



                         Anexa nr. 2 la Dispoziția directorului general al DGMRU nr. II/11763 din 29.03.2022                  

 

 

 

 

CONSIMŢĂMÂNT  

PRIVIND SOLICITAREA EXTRASULUI DE PE CAZIERUL JUDICIAR 

 

 

 

Subsemnatul(a) .............................................................................................................., 

CNP .........................................................................................................., domiciliat(ă) în str. 

............................................................................ nr. ......., bl. ............., sc. ....., et. ......, ap. ......., 

sectorul ........., localitatea ........................................................., judeţul .................................., 

posesor al C.I. seria ........ nr. ......................, telefon ...................................., e-mail 

......................................................................................................................................, candidat la 

.........................................................................................................................................................., 

îmi exprim consimțământul expres în vederea efectuării verificărilor specifice și a solicitării 

extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare.  

 

 

       

Data .............................                                                    Semnătură .................................. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTĂ: 

Documentul conţine date cu caracter personal ce intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi 

efectuată cu respectarea cadrului legal invocat. 

 

http://intralegis.mai.intranet/oficiale/afis.php?f=227662
http://intralegis.mai.intranet/oficiale/afis.php?f=227662


Anexa nr. 3 la Dispoziția directorului general al DGMRU nr. II/11298/01.02.2021  

(Anexa nr. 3 la Ordinul m.a.i. nr. 105/2020) 

 

CONSIMŢĂMÂNT INFORMAT 
 
 

 

Subsemnatul(a) ..............................................................................., CNP .................................., 

domiciliat(ă) în str. ...................................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ....., sectorul ........., 

localitatea .............................................., judeţul .........................., telefon .................................., 

    Am fost informat(ă) cu privire la faptul că examinarea medicală a subsemnatului(ei) se face în 

conformitate cu Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2020 privind examinarea medicală a 

candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru 

nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor 

Interne. 

    Am fost informat(ă) cu privire la faptul că aptitudinea mea medicală este stabilită pe baza baremelor 

medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ 

militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi 

studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate 

naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care 

urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în 

serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aprobate 

prin Ordinul ministrului apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului 

justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, 

directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. 

M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 

pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în 

unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe 

perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de 

ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, 

precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în 

activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei 

penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare. 

    Cunosc faptul că examinarea medicală se realizează după susţinerea celorlalte probe de concurs şi 

că în urma examinării medicale pot fi declarat inapt medical pentru admitere în instituţiile de învăţământ 

care formează personal pentru nevoile MAI/încadrare în MAI şi îmi asum consecinţele ce derivă din 

aceasta. 

    Declar în deplină cunoştinţă de cauză şi pe proprie răspundere că nu am suferit şi nu sufăr de boli 

neuropsihice, boli cronice sau infectocontagioase şi nu am tatuaje ori elemente ornamentale, de orice 

natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. 

    Nu am cunoştinţă despre existenţa unor afecţiuni medicale care să împiedice susţinerea probelor 

sportive de către subsemnatul(a). 

 
     Semnătura candidatului ..................................  

Data ............................. 

 

     

 
NOTĂ: 
Documentul conţine date cu caracter personal ce intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi 
efectuată cu respectarea cadrului legal invocat. 

http://intralegis.mai.intranet/oficiale/afis.php?f=227662
http://intralegis.mai.intranet/oficiale/afis.php?f=227662


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

 

 

 

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 specifice1 

Domnule2______________, 

 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.  

 De asemenea, am luat cunoștință că informațiile furnizate de mine reprezintă date cu caracter 

personal și 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). 

Menționez 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 _________________ 

                                                 
1 pentru candidații la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI  
2 director general/director/inspector şef, după caz 

 


