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Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, 01.07.2022
“Mr, CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău

Către,
Toate UA T-urile

fit a/enţia doninubsi/downnei primar

Inspectoratul pentru Situatii do Urgenţă “Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău
organizează recrutare, pentru angajare, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile de
ocupare ale postului, potrivit prevederilor din tişa postului ~i criteriile de recrutare, în vederea
ocupării a 56 (le posturi de soldat profesionist (servant) ~i 4 de posturi de soldat
profesionist (pistolar), tijncţii prevăzute cu gradul de soldat, astfel:

56 posturi tie soldat profesionist (servant) în eadrul subunităţilor tie intervenţie
(Detasameutul de Pompieri Bacău, Detasainentul tie Pompieri One~ti, Deta~arnentul
tie Pompieri Moine~ti ~i Staţia de Pompieri Podu Turculni)

Sunt recrutate şi selecţionate în corpul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti persoanele
care îndeplinesc, cwiiulativ. unîiătoarcle condiţii:

a. au cetăţenie română şi domiciliul in Rornânia;
b. sunt absolvenţi eel puţin ai învăţămántului general obligatoriu, în conđiţiile

prevăzute do Lc2ea educatiei naţionalc nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
ATENŢIE! Invăţământul general obligatoriu cuprinde învăţământul primar (elasa
pregătitoare şi clasele I-IV), învăţărnântul ginmazial (clasele V-VIII) şi primii 2 ani
ai învăţământului secundar superior (clasele IX-X din cadrul înväţământului liceal
sau primii 2 ani din cadrul învăţământului profesional). Invăţărnântul secundar
superior devine obligatoriu până ccl rnai târziu în anul 2020’

c. au solicitat. în scris. angajarea într-o funcţie de soldat sau gradat profesionist;
d. sunt declaraţi «apt medical»;
e. sum dcclaraţi «apt» Ia evaluarea psihologică;
Ľ sunt apţi din punct de vedere ĺ~zic;
g. nu au antecedcnte penale şi nu se află in curs de urmărire penală sau de judecata

pentru săvârşirea de infracţiuni;
h. flu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor

organizaţii sau culte religioase incompatibile cu regulile. activităţile şi atribuţiile
specifice profesiei militare;

i. flu sunt asociaţi unici on participanţi direcţi Ia adrninistrarea sau conducerea unor
societăţi comerciale on a altor organizaţii cu scop lucrativ sau comercial, iar dacă
sunt in una dintre aceste situaţii, se obligă prin sernnarea unui angajament ca, din
momentul selecţionării pentru profesia de soldat sau gradat profesionist, să renunţe
Ia această calitate;
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j. nu sunt membri ai unor partide. ťormaţiuni sau organizaţii politice. jar clucă sunt
membri. se angajează Tn seris că. după admiterea in instituţia mi!itară. vor renunţa Ia
această calitate;

k. au vărsta cuprinsă între 18 ~i 25 de ani, impliniti până Ia data depunerii dosarului de
recrutare.

II. 4 posturi de soldal profesionist (pistolar) în cadrul Detasanientului (le Ponipieri
fvloinesti

Sunt recrulak şi sclecţionate în corpul soldaţilor şi graclaţilor proťesionişti ieisoanele
care mndeplinesc. cunlulaLiv. următoarcle condiţii:

I. au cetăţenie română şi domiciliul Tn Romänia:
m. suni absolvenţi eel puţin ai învăţămántuiui general obligatoriu, în eondiţiile

prevăzute de Leaca educaţici naţionale nr. 1/2011. en modiflcări]e şi completările
ulterioare:
ATENŢIE! Invăţământul general obligatoriu cuprinde învăţărnântul prirnar (elasa
pregătitoare ~i clasele liv), învăţărnântul gin nazial (clasele V-VlII) ~i primii 2 ani
ai învăţământuhii secundar superior (clasele IX-X din cadrul învăţărnântului liceal
san prirnii 2 ani din cadrul învăţämântului profesional). Invăţărnântul secundar
superior devine obligatorlu până eel mai târziu în ann! 2020.

n. an solicitat. în serfs. angajarca intr-o funcţie de soldat san gradat profesionist;
o. sunt cIeelara~i «api. medical»;
p. sunt deelaraţi «apt» Ia evaluarea psihologică:
q. sunt apţi din punci de vedere lizic;
r. nu an antecedente penale şi nu se află in curs de urmărire penală sau de judeeată

pentru săvârşirea de infracţiuni;
s. nu 1~c parte din organizaţii interzise de legislaţia rornână şi an sunt membri ai unor

organizaţii sau culte religioase incompatibile en regulile, activităţile şi atribuţiile
specifice proťesiei militare;

t. nu sum asociaţi unici on participan;i dirccţi Ia acirninistrarea sau conducerea unor
societăţi comerciale on a altor organizaţii cu SCO~ luerativ sau comercial, ian dacă
sunt În una dintre aceste situaţii. se obligă prin semnarea unui angajament ca, din
momentul selecţionării pemru profesia de soldat sau gradat profesionist. să nenunţe
Ia această calitate;

u. nu sunt membri ai unor partide. formaţiuni sau organizaţii politice, far daeă sunt
membri. se angajează în scris că, după admiterea in instituţia militară, von renunţa Ia
accastă calitate;

v. an ‘ârsta cupninsă între 18 ~i 45 de ani. împlini;i până Ia data depunenii dosarului de
recrutare.

Concursul pentru ocuparea celor două categonii de postuni menţionate mai sus constă în
susţinerea unor probe eliminatorii (proba ..Urc’wea pe seară” ~i proba ..Dep/asare in
subso/ul in!unecaÍ”) ~i evaluarea performanţelor fizice (parcurgerea traseului practic
aplieativ).

Înserierea candidaţilor Ia concurs se face pnin completarea de cătrc candidat a unei cereri
(le înseriere, adresată inspectorului ~e1’ (semnata ~i datată) ~i transmiterea acesteia’ în format
electronic. Ia adrcsa de e-mail recrutaresgp®isubacau.ro. mnsoţită de copia actului de
identitate. CV ~i declaratia de confirmare a cuuoa~tenii ~i acceptării condiţiilor de
recrutare, p~nă Ia data de 15.07.2022, inclusiv ora 16.00.
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Documentele tipizate necesare inserierii. eonţinutul dosarului dc recrutare şi calendarul
dc desfăşurarc a concursului stint postate Ia avizierut unităţii noastre din municipiul Bacău. str.
Milcov 1w. 49. jud. Bacău ~i pe pagina dc internet www.isubacau.ro.

Relaţii supliinentarc se pot obţine Ia numerele de telefon 0755141192 sau
0234.550000, bit. 27116, 27117 în zilele lucrătoare dc luni până vineri, între orele 10:00
15:00.

Cu privire Ia cele prezentate. vă adresez rugămintea de a posta acest anunţ Ia nivelul
instituţiei dumneavoastră ~i dc a-I disemina pe căile pe care Ic aveţi Ia dispoziţie, conform
legislaţiei in vigoare.

Cu stimă.


