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ANUNŢ

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917/22.11.2017, a fost publicat
Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 144/2017 privind modificarea şi completarea
Ordinului ministrului afacerilor interne 177/2016 privind activitatea de management
resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi încetarea
aplicabilităţii unor dispoziţii din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.
154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în Ministerul Afacerilor Interne,
prin care prevederile generale cu privire la organizarea probei de evaluare a performanţei
fizice a candidaţilor se realizează în conformitate cu pct. I din anexa nr. 32 la O.M.A.I. nr.
177/2016 prin susţinerea probei unice „traseu practic-aplicativ”, cu caracter eliminatoriu.
Astfel, conform art. II din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 144/2017, Ordinului
ministrului afacerilor interne 177/2016 se modifică şi se completează, în sensul că la art. 1,
după litera c se introduc două noi litere c1 şi c2, lit. c2 având următorul cuprins: „proba,
normele şi baremele pentru evaluarea performanţelor fizice pentru candidaţii la
concursurile pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal militar
pentru nevoile MAI, pe locurile repartizate formării iniţiale al personalului militar al
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi pentru ocuparea posturilor
vacante din statele de organizare ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi
ale unităţilor subordonate acestuia, prevăzute a fi încadrate cu personal militar, sunt
prevăzute în anexa nr. 32” (Anexa este ataşată prezentului anunţ).
Totodată, prin actul normativ menţionat prevederile referitoare la criteriul specific
privind înălţimea candidaţilor la concursurile pentru admiterea în instituţiile de învăţământ
care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru
cei recrutaţi în vederea ocupării prin concurs a posturilor vacante, a fost abrogat şi, de
asemenea, s-a stabilit neaplicarea criteriului specific cu privire la existenţa unor semne
particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, prevăzut la
art. 7 alin (1) lit. c), art. 8 alin (1) lit. b) şi art. 10 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la Ordinul
M.A.I. nr. 177/2016, pentru candidaţii la concursurile de admitere în instituţiile de
învăţământ care realizează formarea iniţială, pe locurile rezervate I.G.S.U., precum şi la
concursurile pentru ocuparea posturilor vacante, din cadrul aceluiaşi inspectorat general,
prin rechemarea în activitate/ încadrare directă.
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pentru evaluarea performanţa! fizic« pentru candidaţii la concursurile pentru admiterea In instituţiile de învăţământ
care pregSfflssc personal militar pentru nevoile MAI, pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar
al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum f i pentru ocuparea posturilor vacante
din statala do organizare ala Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ţ i ale unităţilor subordonate acestuia,
prevăzute e fi încadrate cu personal militar
L Prevederi generale cu privire la organizarea probei de
evaluare a performanţei fizice a candidaţilor
Evaluarea performanţei fizice se realizează prin susţinerea
probei unice „traseu practic-aplicativ', cu caracter eliminatoriu.
D. Organizarea ţ i desfăşurarea probei
Precizări generale referitoare la proba „traseu practicapikstiv*
Desfăşurarea probei:
1. Candidaţi trebuie s i parcurgă în întregime traseul practicapficativ şi elementele cere îl compun şi s i abordeze obligatoriu
toate segmentele. în ordinea stabilită, conform schiţei de mai
jos*). Parcurgerea unui segment, în alt mod decât cal descris,
duce le penafizaiea cu 3 (trei) secunde/segmsnt e candidatului,
la final penalizările acumulate fiind consemnele în tabelul
prevăzut in anexe nr. 28 la ordin şi adunate la timpul
cronometrai
Refuzul parcurgerii unui segment de către un candidat duoe
la eOmlnaree acestuia din concurs, fapt ce se consemnează in
tabelul prevăzut in anexa nr. 28 ia ordin
Z Traseul aplicativ va fi amenajat prin grija organizatorului,
iar, în situaţia constituirii mai multor subcomisii de concurs,
suprafaţa st condiţie de amenajare şi desfăşurare a traseelor
precfioaplicative vor fi identice.
3l Fiecare candidat parcurge trasaui aplicativ în prezenţa a
cel puţin doi martori din rândul candidaţilor.
NOTA

Tn cazul în cere condiţiile meteorologice împiedică
organizarea ţ i desfăşurarea activităţilor de evaluare a
performanţei fizice (pe (impui ptoitor torenţiale, pe timp de ceaţă,
la temperaturi de peste +30*C sau sub 0*0 ori în alte condiţii de
natură să favorizeze producerea de accidente), acestea se
desfeşoară în sala de sport.
Desfăşurarea probei se poate amâna, le propunerea
comisiei, cu acordul preşedintelui comisiei, până la momentul
când proba se poate desfăşura fn oondtţi normale. Candidaţii
vor fi anunţaţi de modificărite cere pot aă apară
Descrierea elementelor ce compun traseul prectic-apSeativ,
a algoritmului de desfăşurare şi a modului de evaluare a
execuţiei4
Segmentul nr. 1* Alergam (până la limita de 20 de metri)
De la linia de START, ta semnalul evaluatorului, candidatul
porneşte alergarea da viteză cu steri din picioare.
Cronometrarea începe la prima mişcare a candidatului.
Segmentul nr. 2l Rlriicerea ft 2 (riretaj greutăţi de pe *nl
urcarea oe banca de oimnasfică şi deplasarea în echfibru cu
foMMpnrhil cmviBan al grrsdăţflftr cnhnrâma şi amplasarea
»tăţiirir po
rtinlfrii tarea alergării 7 maîri
Lungimea acestui segment va fi de 10 metri, diferenţa fiind
determinată de întoarcerile de la capetele culoarelor.
Se execută ridicarea celor 2 (două) greUtăţ^gantore de câte
5 fotograme fiecare, amplasate intr-un toc marcat, situat la
distanţa da 20 metri da la Bria de steri şi 50 cm faţă de prima
bancă da gimnastică şi se continuă deplasarea cu transport de
greutăţi pe ansambtol de două bând de gimnastici, aşezate una
*) Schiţa este reprodusă in facsimil.

în continuarea celeilalte, coborârea şi ampissarea greutăţilor pe
sol în spaţiul marcat şi se continuă alergarea.
tn situaţia în care, pe timpul execuţiei, candidatul sa
dazechitibrează şi cade de pe bancă, scapă una din greutăţi sau
pa ambele, va fi penalizat cu 3 (trei) secunde pentru fiecare
greşeală.
În situaţia în care candidaţii cade de pe baicâ, aceste va
urca pe bancă ie poziţia în cere a părăsit-o şi continui probe.
Iri situaţia în care candidatul scapă una sau ambala greutăţi,
acesta va fi obfigat să ridice greutatea/greufăţss şi să continue
parcurgerea segmentului urcând pe bancă în poziţie ia care a
scăpat greutăţile. Tn această situaţia coborârea de pe bancă nu
se penalizează.
Caracteristici tehnice ele ansamblului de bând da
gimnastică: lungime = 6 m, lăţime = 0,28 m. înălţimea de la sol
la partea superioară = 0,33 m:
Segmentul nr. 3: nentafeam nrin a p a ra t rle hmcam prin
snap înnusto" şi revenirea caiyfctohriui în poziţia da otorpara
(2 nituri)
Din ştergare, candidatul sa apleacă şi sa deplasează pa sub
un obstacol marcat, prirrtr-un procedeu la alegere. După
executarea trecerii prin obstacol, concurentul se ridici, având
la cfispozipe 2 metil pentru a reveni eu poziţia corpului le normal
şi să continue traseul.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: lăţime = 0.70 m,
înălţime = 0,70 m. lungime = 5.4 m.
Suprafeţe setului de sub aparat trebuie să fie netedă,
obstacolul va fi acoperit cu o (baia de cort, obturând vizibilitatea
în timpul execuţiei.
Segmentul nr. 4: Deplasam între şicane
Candidatul se dapteseeză, fără a avea dreptei de a sa sprijini
pe jaleane. Tn situaţia în care. pe timpul execuţiaă, candidatei se
dezechilibrează şi rade, aceste va continua parcursul, fără a fi
pena&zât
Caracteristici tehnice ale segmentului: lungime = 3 x 10 m,
lăţimea culoarului = 1,20 m, jetoane tip con, (fin pofietitenă. Toată
lungimea şi lăţjmaa obstacolului va fi delimitată vizibti, astfel
încât candidatul să parcurgă întreaga distanţă.
Segmentul nr. 5: FftnfllnrtaftM/Trertarea paste calul de
gimnfifiH^fte t .i i l i «
Din alergare, candidatul execută escaladarea/trecerea
obstacolului aşezai transversal pe direcţia de deplasare,
prirrtr-un procedeu la alegere. După executarea trecarti paste
calul de gimnastică, de le locul de aterizare, se continuă traseul
ou alergare 10 metri.
Ocolirea prin lateral sau pa sub a obstacolului duce la
declararea candidatului .N EP R O M O V A T şi consemnarea în
tabelul prevăzut în anexa nr. 28 la ordin. Stilul da
escaladare/tracere aste la alegerea executantului.
Caracteristici tehnice ele calului de gimnastică: lungime =
1.55 m, lăţimea părţii superioare = 0,30 m, înălţime = 1,10 m.
Lungimea acestui segment va fi de 10 metri, distanţa
parcursă la întoarcerea da la capâtul cutoanrtui fiind inclusă în
distanţa segmentului.
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Segmentul nr. 6: Săritură din alemare peste un obstacol
Pentru executarea probai se va utiliza 1 (una) minge
marcat si alemare 5 metri na direcţie obrîc înainte
medicinală rotundă, de 7 kg, şi ellă minge va fi amplasată le
Dfn alergare sa execuţi trecerea prin pas sărit peste startul tegrenhilui, da rezervă.
obstacol in mod corect şj se continuă alergarea. în situaţie în
Segmentul nr. 10: Transportul unui manechin arin târâre
oare, pe timpul alergării, se sting marginile superioare ala
Din alergare, candidatul execută priză pe manechin, pa sub
axile, cu ambele mâini. Transportul manscttinukri pa distanţa da
obstacolului, candidatul va fi penalizat cu 3 (frai) secunde.
Caracteristici tehnice aia obstacolului: gard cu lur^irne = 2 m, deplasare se tace cu spetele sau în lateral, iar picioarele
manechinului trebuind să depăşească în mod obligatoriu linia
lăţimea părţi superioare =10 cm, înălţime = 70 om.
Segmentul nr. 7: Escaladarea unei scări pogjţiartala in unghi de sosire, lin situaţia în care, pe timpul execuţiei, candidatul sa
de indfriare faţă de verticala de 30" şi coborârea de oa aceră, dezechitibraazâ, cada, aceste va continue parcursul, fără a fi
soriinrtă de perete, şi continuarea alemării ce distanţa de 5 metri penalizat tfind obligat să trenaporta manechinul până la finis de
sosire, tn situaţia în care candidatul trece linia de sosire fără
(pe directa oblic)
Scara este sprijiniţi ds parate, iar alergarea se va executa pe manechin, sa consâdară că acesta nu a parcurs segmentul şi va
direcţia de deplasare, oblic, astfel încât să fie respectată distanţa fi declarat .NEPROM OVAT
Caracteristici tehnice ale segmentului:
de 5 metri până la scară ţi 5 metri după ce se coboară treptele.
a)
distanţa de parcurs = 10 m
Urcarea şi coborârea pa/de pe scară sa tec treaptă cu
b)
caracteristici
manechin:
treaptă, 5 trepte, la e cinoea treaptă candidatul se va poziţiona
(i) manechin de lupte cu un/două picioare;
cu ambele picioare pe treaptă după cere va începe coborârea,
(ii) forme: anatomică, confecţionată dintr-o singură
iar apoi se continuă alergarea, conform traseului marcat
bucată;
Dacă candidatul atinge soiul înainte da a cobori cele 5 trepte,
(iii) fabricat din piele naturală sau arfrficialâ cri din
va fi penalizat cu 3 (trei) secunde.
material textil;
Segmentul nr. B: Alemare cu schimbări de direcţia pe un
frv) umplutură: deşeuri textile şi/sau piele măcinată;
segment de 5 metri, mutarea a 2 stinoătoare P6. dnutr-un loc în
(v ) înălţimea manechinului minimum 1.60 m;
altei
(vi) greutatea manechinului = 60 kg.
După coborârea de pa scară şi atingerea satului se continuă
III. Dispoziţii finale:
alergarea, oblic, pe direcţia traseului marcat şi se urmăreşte
1. Nesusţmeraa probei sau abandonul au ca afect eliminarea
mutarea a 2 strigătoare P6, aşezate în două locuri fixe, marcate, din concurs a candidatului.
la distanţă da 2 metri unii teţă da attuL Deplasarea sa tece cu
2. Proba sa execută în ţinuţi sportivă decentă adecvată
schimbare de direcţie, se ridică singitorul 1 aşezat în unghi de anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantatorti scurţi sau
45* în partea dreaptă faţă da direcţia da deplasare, se mută trening}.
lângă stingătorut 2 din partea stingă (In loc marcat), iar
3. Este declarat „PROM OVAT candidatul care îndeplineşte
stingâtond 2 aşezat în unghi de 45* în partea stângă sa mută în baremul mutim da 1'05* (un minut şi cinci secunde) ia proba
„traseu practic-aplicativ*.
perina dreaptă, în al treilea loc marcat
Dacă sfingătoruf cada, acesta se ridică de către candidat şi
4 . Pe tim pul susţinerii probei, indiferent de cauza/motive, nu
sa poziponează în locui marcat fără ca executantul s i fia se admit reexaminări sau repetări.
5. Pe timpul desfăşurării probei nu sunt admise indicaţii
penalizat Procedeul Se execută cu o singură mână. Tn cazul în
care candkfatul se ajută şl da a doua mână, acesta va îi metodice dSn partea organizatorilor, toata precizările referitor la
desfăşurarea probai, pa segmente, sa vor da la începutul
penalizat cu 3 (trei) secunde.
Lungimea segmentului este da 5 metri, delimitat prin praguri concursului, pentru toţi candidaţii odată.
6. Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul final
de departajare a segmentului, distanţa parcursă de candidat
acordat (.PR O M O VAT, ^NEPROM OVAT) se consemnează în
fiind de 6 metri.
Segmentul nr. 9: Conducerea arin rostnaofire a unei minai tabeîul prevăzut în anexe nr. 26 te ordin.
7. Abandonul, accidentarea sau naîndep&nirea baremului
metfirinate/deforma rotundă) ne distanţa de 5 metri
Candidatei se va opri in faţa pragului dispus transversal pe minim duce ta eliminarea candidatului din concurs şi declararea
directă de deplasare şi va conduce prin procedeul rostogolire, acestuia „NEPROM OVAT
8. Instructajul privind normala da securitate şi sănătate în
cu o singură m ină, mingea avută la dispazi|jte spre pragul
marcat, aflat la S (cinci) metri. O încercare asta considerată muncă sa feca de către lucrătorul desemnat sau da un membru
reuşită dacă atingea a depăşit pragul marcat în acest sens. al comi&fei/subcomi&iel desemnat in acest sens. înainte da
începerea probei, pa bază de semnătură.
Fiecare candidat are dreptul, da regulă, la o încercare.
9. Candidaţi sunt răspunzători de eventualele accidentări pa
Candidatul poate începe execuţia următorului segment din
timpul desfăşurării probei, datorate rterespectării normelor
probă doar in momentul când mingea a depăşit pragul marcat prelucrate sau a execuţiilor greşite.
fn situaţia în care, la începerea rostogolirii, candidatul îşi
10. Pregătirea organismului pentru efort şi influenţarea
creează (Oferite avantaja, voluntar sau involuntar, acesta va fi selectivă a aparatului locomotor sa desfăşoară individual, în
penalizat cu 3 (trei) secunde, se va întoarce ta pragul de spaţiul destinat acestei activităţi, altoi decât cel de desfăşurare
începere a segmentului de probi Şl mei are dreptul la o singuri a probei.
încercare cu mingea avută la dispoziţia, de rezervă. Dacă
11. înaintea parcurgerii traseului aplicativ, unul dintre
situaţia se repetă (îşi creează avantaje), nu respecţi indicaţiile evaluatorii va prezente candidaţilor elementele, modul de
metodica primite ta încăperea concursului referitor te modul de execute a acestora, restricţiile, penalizările, precum şi
execute al procedeului da rostogolire prin conducere a mingii procedura de apredare/măsurere.
merficinale sau depăşeşte pragul de start care delimitează
12. Pa timpul desfăşurări probei, supravegherea medicală
sectorul de rostogolire, acesta se va opri la semnalul acustic asta obtigatorie. gratuită, în vederea acordării p r im ii ajutor în
(fluier) al supraveghetorului da trasau, considerându-se că nu a caz de nevoia.
parcurs segmentul şl va fi dacteret „NEPROM OVAT
13. Rezultatele înregistrate da către fiecma candidat vor fi
Caracteristici tehnice ala liniei da începere a rostogolirii: comunicate acestuia te finalul probei, de către examinator, pa
bezâ de semnătură.
lungane = 1.20 m, lăţimea = 0,1D m
Pragul marcat aste dispus ia o distanţă de 5 metri de pragul
14. Pe timpul desfăşurării probei, trecerea de la alergare la
mers a cancfidaţitef nu se consideri abandon
de începere al segmentului (linia da începere a rostogolirii).

TRASEUL PRACTIC-APLICATIV*)

Urcarea/coborârea
unei scări în ¡»tan
fnd!*et30*
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Trecere peste
calul de
p rin s s ik ă

Deplasare între
şicane
3 x l0 m

Ridicarea a
{ic u i greutăţi
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