
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAłII DE URGENłĂ 
al judeŃului GalaŃi recrutează şi selecŃionează candidaŃi pentru admiterea în instituŃiile militare de învăŃământ, la: 
 

Dacă nu te-ai hotărât, Ńine cont şi de câteva avantaje: 
- O carieră onorabilă într-un domeniu dinamic; 
- Pregătire profesională solidă, în spirit european; 
- CondiŃii adecvate de pregătire (echipament, cazare, masă şi asistenŃă medicală gratuită); 
- ObŃinerea de acte de studii recunoscute pe plan naŃional; 
- Asigurarea unui loc de muncă după absolvire; 
- Şanse deosebite de promovare; 

- O salarizare atract

• Academia de PoliŃie „Alexandru Ioan 
Cuza” Bucureşti - Facultatea de 
Pompieri; 

 

• Şcoala de SubofiŃeri Pompieri şi 
ProtecŃie Civilă „Pavel Zăgănescu” 
Boldeşti; 

 

Pentru înscriere este necesară îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiŃii: 
  
- să aibă cetăŃenia română şi domiciliul în România; 
- să cunoască limba română scris şi vorbit;  
- să fie declaraŃi apt medical, fizic şi psihic;  
- să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniŃi sau să îi împlinească în 
cursul anului 2012; 
- să fie absolvenŃi de liceu, cu diplomă de bacalaureat iar in cazul in 
care este elev in ultimul an, să facă dovada promovării examenului de 
bacalaureat pana la data concursului de admitere;  
- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală 
ori de judecată pentru săvârşirea de infracŃiuni; 
- să aibă un comportament corespunzător cerinŃelor de conduită 
admise şi practicate în societate;  
- să nu fi fost destituiŃi dintr-o funcŃie publică în ultimii 7 ani; 
- să nu fi desfăşurat activităŃi de poliŃie politică; 
- să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniŃi în anul participării la 
concurs;  
- să fi obŃinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală 
de minimum 8.00; 
- să nu fi  fost exmatriculaŃi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituŃie de 
învăŃământ; 
- să aibă înălŃimea minimum 1,70 m 

Detalii suplimentare privind numărul de locuri şi datele limită a etapelor de organizare şi desfăşurare a concursurilor de admitere se 
pot obŃine la sediul Inspectoratului - Biroul Resurse Umane din str. Mihai Bravu, nr. 36, GalaŃi,  la  numerele  de telefon 
460441/460142. 



 


