
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STATUTUL ŞI MISIUNEA ŞCOLII 

 

      Motto: 

     „Cei care au privilegiul de a ști,  
       au datoria de a acționa!” 

(Albert Einstein) 
 

 Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti este 
unitate de învăţământ militar postliceal aflată în structura Ministerului Afacerilor Interne, fiind 
subordonată direct Inspectoratului General pentru Situaţii de 
Urgenţă.  

 Conform prevederilor Legii nr. 1 din 05 ianuarie 2011 – Legea 
educaţiei naţionale, şcoala este parte integrantă a sistemului naţional de 
învăţământ preuniversitar. 

Prin profilul său şi nivelul de pregătire pe care îl asigură 
absolvenţilor, şcoala are caracter de unicitate la nivel naţional. 

Misiunea Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti 
constă în: 

 FORMAREA INIŢIALĂ  în calificările  “maistru militar auto”   şi   “subofiţer  de 
pompieri şi protecţie civilă”, în conformitate cu standardele de pregătire profesională 
şi  în concordanţă cu standardele  ocupaţionale; 

 FORMAREA  CONTINUĂ  a  personalului  IGSU prin organizarea de cursuri pentru 
iniţiere în carieră (ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri), examene de carieră în 
vederea acordării gradului militar de plutonier adjutant/ maistru militar clasa I, 
cursuri pentru dezvoltarea carierei. 

 

NIVELUL, FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT, CALIFICĂRI OBŢINUTE DE ABSOLVENŢI 
 

  Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti este 
instituţie de învăţământ de nivel postliceal care asigură absolvenţilor pregătirea în calificările:   

 „maistru militar auto” 

 „subofiţer  de pompieri şi protecţie civilă”. 

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. 
 Cifrele de şcolarizare se stabilesc prin dinamica de  resurse umane  a  Ministerului 
Afacerilor Interne  în  raport  cu  nevoile de pregătire  în  aceste  domenii.  

Unitatea de învăţământ  Specialitatea/ calificarea 
Nr. total 

locuri 

Nr. locuri  

Nr. locuri/ 
beneficiar 

Din care 
Romi 

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

Boldeşti 

Subofiţer de pompieri 
şi protecţie civilă 

275  275 IGSU 2  

 
Maistru militar auto 

25 25 IGSU - 

  



 Condiţiile de admitere, recrutare şi modul de desfăşurare a concursului de admitere sunt 
stabilite anual, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, prin reglementări interne şi vor fi făcute 
publice în timp util. Recrutarea candidaţilor pentru a participa la concursul de admitere se asigură de 
către structurile de resurse umane ale inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă 
judeţene/municipiului Bucureşti până la data de 05 decembrie 2017. 
 În vederea participării la concursul de admitere, candidații susțin evaluarea psihologică și 
examinarea medicală, potrivit prevederilor legale în vigoare. 
 Concursul de admitere în Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel 
Zăgănescu” Boldești se organizează în perioada 13-21 ianuarie 2018 și cuprinde: 

 probe eliminatorii: contravizita medicală și verificarea aptitudinilor fizice; 

 proba de verificare a cunoștințelor. 
 Informații detaliate privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere sesiunea 
ianuarie 2018 vor fi postate în timp util pe site-ul școlii, inclusiv tematica și bibliografia concursului.   
 

 În urma  PROMOVĂRII EXAMENULUI DE ABSOLVIRE, se eliberează „DIPLOMĂ DE 
GRAD” şi „CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ NIVEL 5”, conform calificărilor de 
„maistru militar auto” şi de „subofiţer de pompieri şi protecţie civilă”. 
 
 

 RESURSE UMANE ŞI MATERIALE 

Calitatea managementului promovat la nivelul instituţiei pe linia resurselor umane este reliefată prin 
următoarele elemente: personalul didactic este calificat în proporţie de 100% absolvind cursuri 
postuniversitare; instructorii militari au absolvit cursurile de „formator” şi de „evaluator de competenţe 
profesionale”. 

Având în vedere specificul celor două calificări profesionale, la nivelul instituţiei există o bază materială 
corespunzătoare pentru pregătirea subofiţerilor de pompieri şi protecţie civilă, respectiv a maiştrilor militari 
auto. 

Baza materială  a instituţiei cuprinde: 

 10 Săli de clasă;  

 Săli pregătire de specialitate (Sală - prevenirea situaţiilor de 
urgenţă; Sală - stingerea incendiilor; Sală de legislaţie rutieră 
categoria B; Sală cunoaştere autovehicul categoria C). 

 Laborator informatică; 

 Cabinet de relaţii publice şi 
comunicare profesională; 

 Sală multifuncţională; 

 Poligoane de instrucţie; 

 Atelier; 

 Sală de sport;  

 Terenuri de educaţie fizică; 

 Bibliotecă; 

 Sală de lectură; 

 Capelă;  

 Sală festivităţi; 

 Sală de tradiţii; 

 Dormitoare – cu capacitate de cazare pentru 300 
elevi/cursanţi;  

 Săli de mese – cu capacitate de servire pentru 
300 elevi/cursanţi; 

 Cabinet medical;  

 Cabinet de asistenţă psihologică; 

 Spaţii de recreere. 



 

 

 

FACILITĂŢI ASIGURATE ELEVILOR/ABSOLVENŢILOR 

 

 locul de muncă asigurat după absolvire, prin repartiţie;  

 realizarea pregătirii de specialitate în condiţii similare celor din activitatea operativă; 

 obţinerea permisului de conducere categoriile  „B” şi „C”; 

 obţinerea certificatului pentru ocupaţia de paramedic; 

 acces la internet în cabinetul de informatică; 

 asigurarea gratuită a condiților de cazare și hrănire; 

 consilierea psihologică a elevilor; 

 existenţa în incinta instituţiei a unui lăcaş religios;  

 dezvoltarea abilităţilor de comunicare profesională, de comunicare într-o limbă străină 
şi de utilizare a computerului; 

 organizarea de activităţi extracurriculare: excursii, vizite la obiective turistice, 
vizionări de spectacole, programe cultural-artistice şi recreative; 

 posibilitatea practicării în timpul liber de jocuri sportive; 

 participarea la concursuri culturale şi competiţii sportive; 

 participarea facultativă la cercurile şcolare organizate în instituţie; 

 schimburi de experienţă organizate în cadrul parteneriatelor încheiate cu instituţii de 
învăţământ militare/ civile.  

 

 

 

 

 

 

DATE DE CONTACT  

adresa:   str. Poligonului nr.2, Boldeşti, PRAHOVA, ROMANIA 

tel./fax:   +40 244211202 

e-mail:    office@scoaladepompieri.ro 

mailto:office@scoaladepompieri.ro

