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ANUNŢ OFERTA EDUCAȚIONALĂ ADMITERE 2018
Inspectoratul de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor, cu sediul în mun. Oradea, str. Avram
Iancu, nr. 9, judeţul Bihor, anunţă că în anul 2018 Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a
propus scoaterea la concursul de admitere a următoarelor locuri, după cum urmează:
1. Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti
= 46 locuri din care 45 locuri I.G.S.U. (1 pentru romi); 1 loc S.I.E.;
2. Facultatea de științe juridice și administrative din cadrul Academiei de Poliție
”Alexandru Ioan Cuza” București = 10 locuri specializarea ”Drept”;
3. Facultatea de Comandă și Stat Major din cadrul Universității Naționale de Apărare
”Carol I” = 2 locuri specializarea ”Logistică”;
4. Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” Constanţa
- Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale = 2 locuri;
- Electromecanică navală = 1 loc;
- Electromecanică = 1 loc;
5. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" Sibiu
- Finanţe - Contabilitate = 9 locuri;
6. Academia Tehnică Militară:
- Materiale energetice şi apărare CBRN = 7 locuri;
- Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare = 5 locuri;
- Blindate, automobile şi tractoare = 3 locuri;
- Construcţii şi fortificaţii = 5 locuri;
- Echipamente și sisteme electronice militare = 2 locuri;
- Comunicaţii pentru apărare şi securitate = 5 locuri;
- Ingineria și securitatea sistemelor informatice militare = 3 locuri;
- Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională = 9 locuri;
7. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I"
Piteşti:
- Construcţii = 7 locuri;
- Tehnică de comunicaţii = 7 locuri;
- Administrare securitate / rețele de comunicații / informatică = 2 locuri;
- Operare şi mentenanţă echipamente informatice = 3 locuri;
- Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii = 7 locuri;
8. Şcoala Militară de Maiștri Militari a forțelor Navale ”Amiral Ion Murgescu”
- Timonier și tehnică de comunicații navală = 2 locuri;
- Comunicații navale și observare semnalizare = 1 loc;
- Motoare și mașini navale = 2 locuri;
- Motoare și instalații electrice navale = 1 loc;
9. Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu" Boldeşti:
- Subofiţer de pompieri şi protecţie civilă = 275 locuri I.G.S.U. (2 locuri pentru romi);
- Maistru militar auto = 25 locuri I.G.S.U.
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Durata studiilor:
 4 ani - la Facultatea de Pompieri, la Facultatea de Științe Juridice și Administrative din cadrul
Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București, la Academia Tehnică Militară și la
Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” Constanța;
 3 ani - la Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” și la Academia Forţelor Terestre „Nicolae
Bălcescu" Sibiu;
 2 ani - la şcolile de maiştri militari şi subofiţeri ai Ministerului Apărării Naționale;
 1 an - la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu" Boldeşti;
Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, etapele şi probele de
concurs, tematica şi bibliografia vor putea fi accesate la următoarele adrese de web:
www.mai.gov.ro; www.igsu.ro; www.academiadepolitie.ro; www.mta.ro; www.anmb.ro; www.unap.ro;
www.armyacademy.ro; www.ncoacademy.ro; www.smmmfn.ro; www.scoaladepompieri.ro.
Alte informații privind începerea perioadei de înscriere pentru sesiunea de admitere a anului 2018, condiţiile
legale și criteriile specifice de recrutare precum și conținutul dosarului de recrutare, pentru candidaţii care
intenţionează să susţină examen de admitere în instituţiile militare de învăţământ, vor fi afișate ulterior pe site-ul
www.isubh.ro și vor fi disponibile de asemenea la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Crișana” al
județului Bihor, în Oradea, str. Avram Iancu nr.9, tel. 0259/411.212, 0259/411.213.
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