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ŞI TU POŢI DEVENI SALVATOR ! 

Admiterea la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel 

Zăgănescu” Boldești – sesiunea ianuarie 2018 

  

 Ministerul Afacerilor Interne organizează, în premieră, o sesiune de admitere, în 

ianuarie 2018, la școlile de agenți și subofițeri. Din cele 2.880 locuri scoase la concurs, 

300 sunt alocate Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” 

Boldești. 

 Astfel, tinerii care doresc să urmeze o carieră militară pot deveni viitorii pompieri 

salvatori, prin grija dascălilor de prestigiu ai unității de învățământ aflată în subordinea 

Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. 

 Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti 

este instituţie de învăţământ de nivel postliceal care asigură absolvenţilor pregătirea în 

calificările: „subofiţer  de pompieri şi protecţie civilă” și „maistru militar auto”. 

 Potrivit prevederilor curriculum-ului, subofiţerul de pompieri şi protecţie civilă 

dobândeşte competenţe în organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de 

intervenţie în situaţii de urgenţă, în aplicarea normelor de prevenire a situaţiilor de 

urgenţă, utilizarea autospecialelor de intervenţie, în acordarea primului ajutor medical 

prespitalicesc şi executarea tehnicilor de descarcerare. 

 Specificul calificării de maistru militar auto constă în dobândirea competenţelor 

privind asigurarea mentenanţei mijloacelor tehnice de intervenţie aflate în dotare 

precum şi în organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie. 

 Procesul instructiv-educativ se realizează pe parcursul unui an, însemnând 19 

săptămâni de cursuri și 16 săptămâni de pregătire practică, prin învăţământ de zi. 

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa 

desfăşoară activităţi de recrutare şi selecţionare a candidaţilor pentru participarea la 

concursurile de admitere în instituţiile de formare profesională iniţială care pregătesc 

personal necesar Ministerului Afacerilor Interne, pentru locurile scoase la concursul de 

admitere sesiunea ianuarie 2018. 

 Beneficiarii unui sistem de învățământ la cele mai înalte standarde, de condiții 

optime pentru servirea mesei, odihnă și studiu, doritorii pot depune cererile de înscriere 

pentru cele 275 de posturi de subofițeri de pompieri şi protecţie civilă și 25 de posturi 

de maiștri militari auto. 
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 Din totalul locurilor alocate viitorilor subofițeri de pompieri și protecție civilă, 

candidaților de etnie romă le sunt alocate 2 locuri în cadrul școlii. 

 Cererile de înscriere-tip la concursul de admitere se depun la sediul 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa, până la 

data de 5 decembrie 2017, iar dosarele de recrutare până la data de 28.12.2017, ora 

15.00. 

I. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE 

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească 

cumulativ următoarele condiţii şi criterii: 

 - să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; 

 - să cunoască limba română, scris şi vorbit; 

 - să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 

 - să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; 

 - să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 

în care participă la concurs; 

 - să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă 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 sau  

 - să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de 

infracţiuni; 

 - să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul 

individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;  

 - să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;  

 - să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs; 

 - 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. 

II. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

(1) În vederea susţinerii concursului de admitere, candidaţii declaraţi „apt” psihologic 

şi medical se înscriu la sediul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel 

Zăgănescu” Boldeşti, potrivit calendarului postat pe pagina de internet a instituției de 

învățământ. 
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(2) Pentru înscriere, candidaţii prezintă următoarele documente: 

 - cartea de identitate sau paşaportul, în original; 

 - diploma de bacalaureat şi foaia matricolă, în original; 

(3) Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de 

bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente: 

 - atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din 

cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice; 

 - diploma de bacalaureat sau echivalentă cu acesta, în copie, tradusă şi legalizată; 

 - foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată. 

III. ETAPE ŞI PROBE DE CONCURS 

 Etapa I de selecţie: 

 - examinarea medicală; 

 - evaluarea psihologică. 

 Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale 

ale MAI şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor 

medicale în vigoare. Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale de 

încadrare tip MAI. 

 Evaluarea psihologică a candidaţilor, se realizează la unităţile teritoriale care 

asigură recrutarea, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, 

potrivit planificării întocmite împreună cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Basarab I” al judeţului Dâmboviţa. 

 Etapa a Il-a de selecţie: 

 - contravizita medicală; 

 - verificarea aptitudinilor fizice; 

 - proba de verificare a cunoştinţelor. 

 Etapa a doua de selecţie (concursul de admitere) se desfăşoară în perioada 13-21 

ianuarie 2018, potrivit calendarului admiterii, astfel: 

 Contravizita medicală a candidaţilor la instituţiile de învăţământ ale MAI se 

realizează la sediul unităţii de învăţământ de către subcomisia medicală şi constă 

în evaluarea sumară a candidaţilor pe baza fişei medicale tip MAI. 

 Verificarea aptitudinilor fizice se va face prin parcurgerea unui traseu aplicativ. 
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 Proba de verificare a cunoştinţelor constă într-un test grilă, susţinut în data de 

20 ianuarie 2018, la disciplina matematică. 

IV. DISPOZIŢII FINALE 

 Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine 

eliminarea din concurs a candidaţilor. În cazul în care descoperirea falsului se face după 

încheierea admiterii, candidaţii respectivi vor pierde locul obţinut prin fraudă.  

 Admiterea în Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel 

Zăgănescu” Boldeşti se face în limita numărului de locuri aprobat pentru sesiunea de 

admitere ianuarie 2018, în baza opţiunilor candidaţilor, în ordinea strict descrescătoare a 

punctajului obţinut. Punctajul de admitere nu poate fi inferior valorii de minim 50 de 

puncte din 100 posibile. Aprecierea se face prin calificativ: „Admis” / „Neadmis”. 

 Ca elemente de noutate avem: 

 - eliminarea criteriului de înălțime prin introducerea traseului aplicativ ca 

modalitate de testare a calităților fizice; 

 - candidații sunt exceptați de la interdicția de a avea semne particulare sau tatuaje 

neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară. 

 Pentru informaţii suplimentare, persoanele interesate se vor adresa personalului 

cu atribuţii de recrutare a candidaţilor din cadrul Serviciului Resurse Umane din 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa (Târgovişte, 

Şoseaua Găeşti nr. 9), la telefon 0245611212/0245611218, int. 27126/27004/27125 sau 

vor putea accesa următoarele adrese de web: www.isudb.ro, www.scoaladepompieri.ro; 

www.igsu.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isudb.ro/
http://www.scoaladepompieri.ro/
http://www.igsu.ro/
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CARAVANA SMURD “FII PREGĂTIT!” 

- ÎN PREMIERĂ ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA - 

 

 În perioada 02 - 03 decembrie 2017, Caravana SMURD “Fii pregătit!” va 

ajunge, pentru prima oară, în județul Dâmboviţa. 

 Caravana „Fii pregătit” este un proiect al Departamentului pentru Situații de 

Urgență (DSU), derulat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și 

susținut de Fundația pentru SMURD, cu sprijinul Fundației Vodafone România.  

 Caravana constă ȋn deplasarea unui centru de formare mobil în care se vor 

organiza cursuri de instruire a populației pentru acordarea de prim ajutor în situații de 

urgență. Centrul mobil este construit special pe structura unui tir, are o sală de 

școlarizare cu o capacitate de 40 de persoane și este dotat cu toate echipamentele 

medicale şi de prim ajutor, dispozitive portabile, inclusiv simulatoare, ce permit 

instruirea eficientă a cursanţilor în cele mai noi tehnici de acordare a primului ajutor. 

 Sâmbătă - 02 decembrie, începând cu ora 10:00, caravana se va afla în 

municipiul Târgovişte (în parcarea Praktiker), iar duminică - 03 decembrie, începând 

cu ora 10:00, va fi prezentă în municipiul Moreni (în parcarea stadionului „Flacăra”). 

 În cele două zile, între orele 10:00 – 16:00, în sala de școlarizare a Caravanei 

SMURD, personalul specializat din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

”Basarab I” al județului Dâmboviţa va desfășura cursuri de pregătire a cetățenilor, în 

scopul formării unui comportament adecvat înainte, pe timpul și după producerea 

diferitelor situații de urgență (dezastre naturale care pot afecta România - cutremure, 

inundații, incendii, alunecări de teren) și modul în care populația se poate pregăti pentru 

a le face față. 

 De asemenea, în intervalul orar menționat, participanții vor putea urmări filme 

realizate de DSU și IGSU, iar cursul va conține și o parte practică interactivă, în care 

paramedicii SMURD din cadrul ISU „Basarab I” Dâmboviţa vor prezenta măsuri de 

prim-ajutor în diferite situaţii. 

 Persoanele interesate să participe la cursurile organizate în Caravana SMURD 

‘Fii pregătit!’ se pot înscrie pe pagina de internet a Fundației pentru SMURD: 

http://fundatiapentrusmurd.ro/centrul-mobil-de-instruire-smurd/. 

http://fundatiapentrusmurd.ro/centrul-mobil-de-instruire-smurd/
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 La un an de când și-a început traseul prin țară, Caravana „Fii pregătit”, care 

instruiește populația pentru a face față situațiilor de urgență, marchează un parcurs total 

de peste 35.000 km, în toate regiunile țării.  

 Caravana a ajuns până acum în peste 60 localități din România și a organizat 

peste 400 de sesiuni în care au fost pregătite mai mult de 20.000 de persoane pentru 

diverse situații, cum ar fi cele apărute în cazul dezastrelor naturale care pot afecta 

România: cutremure, inundații, alunecări de teren, incendii etc. 

 

 

 

COMPARTIMENT INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE 

AL I.S.U. „BASARAB I” DÂMBOVIŢA 


