MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„BANAT” AL JUDEŢULUI TIMIŞ

CONDIŢIILE DE ÎNSCRIERE ŞI AVANTAJELE URMĂRII CARIEREI MILITARE
DE POMPIER
Avantaje
- învăţământ gratuit, la standarde europene;
- echipament, cazare şi masă gratuite pe întreaga perioadă de şcolarizare;
- asistenţă medicală permanentă şi gratuită;
- stimulente financiare pe perioada şcolarizării bursă / soldă pentru toţi studenţii /elevii
- asigurarea locului de muncă după absolvire;
- acordarea de acte de studii recunoscute pe plan naţional /internaţional, care conferă titularilor toate
drepturile de care se bucură orice absolvent de învăţământ superior sau postliceal (la terminarea Facultăţii de
Pompieri se acordă diplomă de licenţă cu titlu de inginer cu specializarea – instalaţii pentru construcţii
pompieri)
- săli de clasă moderne , laboratoare şi tehnică modernă precum şi o bază sportivă modernă;
- mediu competiţional;
- loc de muncă stabil, în slujba cetăţeanului, protejarea şi salvarea vieţii şi a bunurilor materiale),plin de
satisfacţii profesionale şi un salariu motivant;
- asistenţă medicală gratuită după absolvire precum şi echipament gratuit;
- muncă în echipă cu o pregătire complexă şi posibilităţii reale de promovare în carierea militară;
Condiţii şi criterii specifice de recrutare
Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor
Interne persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba romană scris şi vorbit;
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c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru
săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;
i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) nu au fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe
locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de
învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale
l)

să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 8,00, cu excepţia
candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în statele membre ale Uniuni
Europene în care nu se evaluează prin notă /punctaj /calificativ purtarea elevului;

m) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
n) să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.
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