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Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Baeău. 02.08.2022
“Mr. CONSTANTIN ENE” at Judeţului ]3acău

ANUNŢ

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Mr. CONSTANTIN ENE” at Judeţutui Bacău
organizează recrutare, pentru angajarc, din rândut persoanelor care îndeplinesc condiţiile de
ocupare ale pOStLIlui. potrivit prevederilor din t~a postului ~i criteriiie de recrutare. în vederea
ocupării a 56 tIe posturi de soldat profesionist (servant) ~i 4 de posturi (IC soldat
profesionist (pistolar). funcţii prevăzute cu gradul de sc’ldat, astfel:

56 posturi de soldat profesionist (servant) în cadrul subunităţilor (IC intervenţie
(Deta~amentuI tIe Pompieri Bacău, D~tasamentu1 de Pompieri Onesti, Deta~anientuI
tIe Pompieri Moine$i ~i Staţia de Poinpieri Podu Turcutni)

Sunt recrutate şi selecţionate hi corpul soldaţilor şi gradaţilor proĺ’esioniŞti pcrsoanetc
care îndeplinesc. cumulativ. urmăioarele condiţii:

a. au cetăţenie română şi dorniciliul în România;
b. sunt absolvenţi ccl puţin ai învăţărnântului general obligatoriu, în condiţiile

prevăzutc dc LeEca educatici naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completňrile
ulterioare;
ATENŢIE! lnviiţământul general obligatoriu cuprinde învăţământul primar (clasa
pregătitoare ~i clasele 1-IV), învăţărnântul gin’inazial (clasele V-VIII) ~i prirnii 2 ani
ai învăţământului secundar superior (clasele IX—X din cadrul înVăţământulLli liceal
sau primE 2 ani din cadrul învăţărnantului proĺ’esional). Invăţământul secundar
superior devine obligatoriu până ccl rnai târziu în anul 2020.

c, an soticitat. in scris. angajarea intr-o íuncţie de soldat sun grudat piufe~iwust.
• d. sunt declaraţi «apt medicaI»~

a sunt declaraţi (<apt>) Ia evaluarea psihologícă;
F. sunt apţi din punct de vedere tizic;
g. nu an antecedente penale şi nu se atlă în curs de urmärire penală sau de judecată

pentru săvârşirea tIe inňacţiuni;
1Ľ nu t’ac park din organizaţii interzise de lcgislaţia română şi nu sunt membri ni unor

organizaţii san eulte religioase incompatibile Cu regulite, activităţile şi atribuţiile
specitice profesici militare;

i. nu sunt asociaţi unici on participanţi dirccţi Ia adrninistľarca san conducerea
societăţi cornercialc on a altor organizaţii cu SCO~ Iucrativ san coniercial, iar dacă
sunt în una dintre aceste situaţii, se obligă ~in semnarea unui angąjament ca. din
momentul selecţionănii pentru profesia de soldat san gradat profesionist. să renunţc
Ia această catitate:
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111.1 ~unt tfleiflbri ai Unor particle. fhrmaţiuni SOLI organizaţi politico, jar daeă simt
iriembri. se angajcEză în scris că. după acimilerca in instituţia militară. VOT rcnunţa In
accastă calitate:

k. ati vârsta cuprinsă ntrc 18 ~i 25 do ani. îinplinili până Ia data depuncrii dosarului do
recru tare

11. 4 posturi do sokial profesionist (listolar) fit cadnil Deta~amenIuIui do Ponipieri
‘1oinc~ti

Stint recrutate şi seletţionate în corpul so)daţilor şi gradaţilor proi’esionişti persoanele
care îndeplinesc. cuniulativ. următoarele conditli:

1. au cetăţenic română şi doniiciliul în Romflnia:
in. sunt absolvcnţi cci puţin ni învăţământului general ohligaĺoriu. în condiţiile

prevăzute de Loge edueaticii~jpnalenrHh2O1 1~ cu modificările şi cornpletările
tilt crioare:
ATENTIE! Invăţământul general obligatoriu cuprinde învăţământul primar (clasa
pregătitoare ~i clasele I-IV), mnvăţământul gininazial (clasele V-Vlll) ~i prirnii 2 ani
ni învătărnântului secundar superior (clasele IX-X din cadrul învăţ~mântu1ui liceal
sau primii 2 ani din cadrul învătământului profesionaD. Invăţărnântul secundar
superior devine obligatoriu pánă ccl mai târziu în antI 2020.

n. au solicitat. in scris. anga.jarea ?ntr—o func~ie de soldat sau gradat profesionist;
0. SLIJ11 declaraţi <(apt medical»;
p. sunt declaraţi <(apt)) Ia evaluarea psihologică:
q. stint apţi din punct ćle vedere lizic:
r. nu au antccedcnte penale şi tnt se aflä in curs de unnărirc pcnală sat dc judecată

pentru săvârşirea dc infracţiuni;
5’ fiLl the pane din organizaţü interzise de Iegislaţia română .şi nu stint membni ai unor

organizaţii SnU culle religioase incompatibile cu regulile. activit~íţi1e şi atrihuţii]e
speci flee profesiei iniłitarc;

t. nu stint asociaţi unici on parLicipanţi dirccţi Ia administrarea snu conducerea timer
societăţi comerciale on a altor organizaţii en scop Iucrativ sat comercial. jar dacă
stint în twa dintre aceste situaţii, se obligă prin seninarea unui angajarnent ca. din
momentul selccţioränii pentru profesia de soldat sau gradat profesionist, s~ renunţe
Ia această calitate:

u. nu sunt membri ai unor partide. formaţiuni sati orgaflizaţi politice, jar dacă stint
meiubni. se aligąieav.~\ îii setis uă, după ctdiiii(ei Ca Iii iiiSŁituţitL militară. von rcnunţn In
această calitate:

v. an vârsta euprinsă între 18 ~i 45 do aid. împliniţi pánă In data depunenii dosarului de
reerutare.

Concursul pentru oeupnrea celor clouă categorií de posturi menţionate mai sus constă în
sustinerea unor probe elirninatorii (proba „Urcarea pe sca;’ă” ~i proba „Deplasare in
gubsolvi ~;2tuneeaf”) si evafuarea perforrnanţelor fizice (pareurgerea traseului practic
aplicativ).

Îuscnierea candidaţilor Ia concurs se thee pnin completarea de către candidat a unei cereri
do înscriere, adresată inspeetorului sef (senrnată ~i datată) ~i transniiterea acesteia. în format
electronic. Ia adresa de e-mail recnitaresgp®isubaeau.ro’ însoţită de copia actului de
identitate. CV Si deekiraţia de confirtuare a cunoa~terii ~i acceptării condiţiilor do
recrutare, până Ia data do 15.07.2022, inchisiv ora 16.00.
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Documenicle tipizate necesare înscrierii. continutul dosaľuiui de reerLitEire Şi cĹdendUľUI
de desfăşurare a eoneursu]ui stint postate Ia avizierul unil2ţii noastre din munieipiul I3aeău. Mr.
Milcov nr. 49.jud. Raeău ~i p~ pagina de internet www.isubacau.rO.

Relaţii suplimentare se pot ohţine Ia nurnerele de telefon 0755141192 san
0234.550000, jut. 27116, 27117 în zilele Iuerătoare de luni pânň ‚~i»Cľi, între orele 10:00
15:00.

Sc transmite prin e-mail Ia bate UAT—urile
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56 posturi de SERVANT limita
de vârstă 18-25 ani

4 posturi de PISTOLAR limita de
vârstă 18-45

INFORMAŢII SUPUMENTARE LA:
Inspectoratul pentru Situatli de Urgenţă “Mr. CONSTANTIN ENE” Bacău, str. Milcov, nr. 49, mun. Bacău

Tel. Serviciul Resurse llmane: 0755 141192 sau 0234 550 000, mt. 27010, 27117, 27116

~itrmenuI Iimită de depunere a ‚~.„.. side înst~~ere Ia CC.i’.UľS,
înso;ítă de copia actului cie identitate şi declaraţia de confirmare

a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare este de

1 5,O8~2O22

www.isubacauso


	adresa ISU-1
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