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BULETIN INFORMATIV 

ALEGE SĂ FII SALVATOR ! - ADMITEREA 2018  
 

La concursurile de admitere în instituţiile de formare profesională iniţială care pregătesc 
personal necesar Ministerului Afacerilor Interne - sesiunea 2018, sunt propuse pentru a 
fi scoase la concurs 442 locuri, după cum urmează: 

 Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” 

- Facultatea de pompieri - 46 locuri 

- Facultatea de ştiinţe juridice şi administrative - 10 locuri 

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

- Subofiţer de pompieri şi protecţie civilă - 275 locuri 

- Maistru militar auto - 25 locuri 

 Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” - 2 locuri; 

 Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu - 9 locuri; 

 Academia Tehnică Militară - 39 locuri; 

 Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanța - 4 locuri; 

 Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Pitești 
- 26 locuri; 

 Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” 
Constanța - 6 locuri. 

Pentru a participa la concursul de admitere, candidatii trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiții: 

 să aibă cetățenia română și domiciliul în România; 
 să cunoască limba română scris și vorbit; 
 să aibă capacitate deplină de exercițiu; 
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 să fie declarați apt medical, fizic și psihic: verificările privind starea de sănătate 
medicală, fizică și psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale 
Ministerului Afacerilor Interne; 

 să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului 
depunerii dosarului; 

 să fie absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat: dovada absolvirii se face cu 
diplomă sau cu adeverință din care să rezulte faptul că au susținut și promovat 
examenul de bacalaureat; 

 să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și 
practicate în societate; 

 să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de 
judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea; 

 să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul 
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

 să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege; 
 să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul de 

admitere; 
 să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de minimum 9.00; 
 să nu fi fost exmatriculați, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituție de 

invățământ. 
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