
Focuri de armă pentru oprirea contrabandiştilor de ţigări, la 

frontiera cu Ucraina 

Polițiștii de frontieră de la Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi au descoperit și ridicat în 

vederea confiscării, în urma unei acțiuni desfășurate în zona de competenţă, 7.500 de pachete cu 

ţigarete de contrabandă în valoare de peste 75.000 de lei. 

 În data de 06 septembrie  a.c., poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră 

Dorohoi, judeţul Botoşani, acţionând în vederea valorificării unor informaţii, ca urmare a schimbului 

de date cu autorităţile de frontieră din Ucraina, au organizat o acţiune pe linia combaterii 

contrabandei cu ţigarete, în zona de competență.Astfel, pe timpul acţiunii, în jurul orelor 16.15, au 

fost observate, pe direcţia localităţii de frontieră Baranca, judeţul Botoşani, două persoane de sex 

masculin care nu îşi justificau prezenţa în zona de frontieră.Poliţiştii de frontieră au intervenit pentru 

oprirea acestora, efectuând somațiile legale prin voce, însă acestea nu s-au supus şi au fugit în direcţii 

diferite. Colegii noştri au folosit armamentul din dotare, trăgând mai multe focuri de avertisment în 

plan vertical, cu respectarea prevederilor legale, dar profitând de configuraţia terenului, persoanele s-au retras pe teritoriul R. Ucraina.În cel mai 

scurt timp au fost anunțate autoritățile ucrainene despre eveniment, în vederea cercetării în comun a cazului.În imediata apropiere, poliţiştii de 

frontieră au descoperit 16 colete voluminoase, iar în urma examinării preliminare s-a constat  faptul că acestea conţin ţigări. La inventariere, a 

rezultat cantitatea de 150.000 de ţigarete (7.500 de pachete), în valoare de 75.000 de lei, care a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor. 

 În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă şi intrarea sau ieşirea din ţară 

prin trecerea ilegală a frontierei de stat a României, în vederea depistării şi identificării tuturor persoanelor implicate, la finalizare urmând a fi 

luate măsurile legale ce se impun.Reprezentanţii celor două state vor colabora şi în viitor şi vor lua toate măsurile necesare pentru a păstra un 

climat de ordine şi siguranţă la frontiera comună. 

Canotoarea Simona Radiș, aur și record mondial la 

Campionatele Europene U23 

România s-a clasat pe locul 1 pe națiuni la Campionatele Europene de Canotaj 

Under 23, desfășurate în Polonia, unde sportivii români au obținut 5 medalii de 

aur și 5 de argint, iar Simona Radiș, deja campiona olimpică, a stabilit un nou 

record mondial, informează Federația Română de Canotaj.   

 Echipajele României au încheiat Campionatele Europene de Canotaj Under 

23, desfășurate în perioada 4-5 Septembrie la Kruszwica, în Polonia, cu o 

performanță remarcabilă. Zece medalii au fost câștigate de sportivii Federației 

Române de Canotaj, dintre care cinci de aur și cinci de argint. Campioana Olimpică, botoşăneanca Simona Radiș, a doborât recordul 

mondial de tineret în proba de simplu vâsle feminin (BW1x). România se situează astfel pe locul 1 în clasamentul pe națiuni.Prima medalie 

de aur pentru țara noastră a fost obținută în proba de patru plus unu rame feminin (BW4+) de echipajul compus din Amalia Bucu, Larisa-

Andreea Bogdan, Lungu Manuela-Gabriela, Cosmina-Maria Podaru și Victoria-Ștefania Petreanu.A doua medalie de aur a fost obținută în proba 

de patru rame feminin (BW4-), prin echipajul format din Andreea Popa, Maria Tivodariu, Magdalena Rusu și Dumitrița Juncanariu. Sportivele 

au încheiat cursa cu un timp de 06:36,13, în fața echipajelor din Polonia și Marea Britanie.A treia medalie de aur pentru România la 

Kruszwica a fost câștigată de campioana olimpică, Simona Radiș, în proba de simplu vâsle feminin (BW1x). Simona s-a impus în fața 

echipajelor din Elveția și Cehia. A încheiat cursa cu un timp de 07:26,39, doborând astfel recordul mondial de tineret.Tot o medalie de 

aur au reușit să obțină și sportivii din barca de patru rame masculin (BM4-). Este vorba despre Ștefan Berariu (Vicecampion Olimipic în 2021), 

Alexandru-Laurențiu Danciu, Florin Arteni și Ciprian Huc. Ei au încheiat cursa din Finala A în fața echipajelor din Polonia și Belarus.A cincea 

medalie de aur pentru România a fost câștigată de sportivele din barca de 8+1 feminin (BW8+). Estera-Costina-Beatrice Vîlceanu, Larisa-Elena 

Roșu, Adriana Ailincăi, Maria Tivodariu, Alice-Elena Turcanu, Raluca-Georgiana Dinulescu, Magdalena Rusu, Simona Radiș și Victoria-

Ștefania Petreanu au dominat cursa din Finala A pe care au încheiat-o cu un timp de 06:13,66, impunându-se în fața echipajelor din Germania și 

Polonia. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Documente false descoperite la doi bărbaţi cu ocazia 

controlului de frontieră  

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei 

Stânca au descoperit două documente de identitate cu însemnele 

autorităților române, care s-au dovedit a fi false. Cei doi cetăţeni, 

din Republica Moldova respectiv Ucraina, implicaţi sunt cercetaţi 

pentru complicitate la fals material în înscrisuri oficiale. 

La sfârşitul săptămânii, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca – I.T.P.F. Iași, 
s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, S.S., în vârstă de 21 de 

ani, cetăţean ucrainean, pasager al unui autocar ce efectua o cursă ocazională.

 În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control 

amănunţit, ocazie cu care a fost descoperită, în borseta personală, o carte de 

identitate cu însemnele autorităţilor române, având  imprimate datele și 

fotografia unei alte persoane de sex masculin.Cu ocazia verificărilor specifice 

efectuate, polițiștii de frontieră au stabilit că documentul în cauză nu îndeplinește condițiile de formă și fond ale unui act autentic, fiind fals 

total.                  

 Un caz similar s-a produs şi în data de 05.09.2021, tot în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca – I.T.P.F. Iași, când, la efectuarea 

formalităților de control s-a prezentat un cetăţean al Republicii Moldova, în vârstă de 28 de ani, ce dorea să intre în România, conducătorul unui 

microbuz.Şi de această dată, după efectuarea controlului amănunţit, a fost descoperită, în borseta personală, o carte de identitate cu însemnele 

autorităţilor române, având imprimate datele și fotografia unei persoane de sex feminin, polițiștii de frontieră stabilind în urma verificărilor 

specifice efectuate că şi acest document nu îndeplinește condițiile de formă și fond ale unuia autentic, fiind fals.Cu privire la cele constatate, cei 

doi bărbaţi au declarat că doreau să predea cele două cărţi de identitate unor persoane aflate pe teritoriul Republicii Cehe.Poliţiştii de frontieră 

efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale. 

Coliziune cu un tractor, pe raza comunei Concești 

Două persoane, soț și soție, de 52 și 45 ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce 

autoturismul în care se aflau a fost implicat într-o coliziune cu un tractor, pe raza 

comunei Concești. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru 

Darabani, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj al 

Serviciului Județean de Ambulanță. Ambele persoane au fost transportate la spital 

pentru îngrijiri medicale de specialitate.Pompierii au intervenit pentru înlăturarea 

pericolului de incendiu, fiind deconectate bornele bateriei.  

Fată reţinută pentru complicitate la viol 

La data de 6 septembrie 2021, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au emis ordonanță de reținere pentru 

24 de ore pe numele a doi tineri, o fată de 19 ani și un băiat de 22 de ani, ambii din municipiul Botoșani, cercetați sub 

aspectul comiterii infracțiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal, instigare la viol și complicitate la viol. 

 În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că, cei doi, în luna mai 2021 ar fi încurajat și înlesnit săvârșirea 

infracțiunii de viol în formă continuată de către alte două persoane, asupra unei tinere de 24 de ani, prin punerea la 

dispoziție a unui mijloc de transport și prin faptul că ar fi acceptat să conducă  autoturismul către locul în care s-ar fi 

consumat infracțiunea. 

 In aceeași zi, cei doi au fost prezentați în fața instanței de judecată, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, 

fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Botoșani.  

Tot în aceeași speţă, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au emis pe 12 august, ordonanță de reținere 

pentru 24 de ore, pe numele a doi tineri de 24 și 15 ani, ambii din municipiul Botoșani, cercetați sub aspectul comiterii 

infracțiunilor de viol în forma continuată și lipsire de libertate. În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că 

aceștia, în luna mai 2021, ar fi obligat victima, o tânără de 24 de ani, să îi însoțească în mașină, pe un teren din extravilanul 

comunei Mihai Eminescu, și ulterior, într-o zonă din municipiul Botoșani, unde, ambii, prin constrângere și violențe, ar fi 

întreținut raporturi sexuale cu aceasta. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Pompier dorohoian- salvator!  

Un ambuteiaj în trafic pe strada Spiru Haret din municipiul Dorohoi, l-a determinat pe plutonierul major Constantin Ștefură, 

subofițer din cadrul Detașamentului de Pompieri Dorohoi, care se îndrepta spre 

locul de muncă, să coboare din mașină. De la distanță, a observat o femeie 

căzută pe trecerea de pietoni și câțiva oameni agitați în jurul ei. Tocmai fusese 

lovită de o mașină și sângera masiv în zona capului. Calm și cu stăpânire de 

sine, specifică meseriei pe care a îmbrățișat-o cu 15 ani în urmă, a început să 

facă ce știe mai bine: să acorde ajutor oamenilor aflați în situații limită, să 

salveze vieți. 

”Am evaluat rapid situația. Femeia, în vârstă de 60 de ani, era conștientă, dar 

sângera în zona capului. Am cerut de la un șofer trusa medicală și cu o 

compresă am oprit sângerarea. Am vorbit tot timpul cu victima și m-am 

asigurat că situația este sub control până a venit un echipaj aparținând 

Serviciului Județean de Ambulanță", a povestit plt.maj. Constantin Ștefură. 

Femeia a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. 

Cu modestie, Constantin susține că a reacționat așa cum orice om trebuie să facă în astfel de situații. „Mă bucur că am 

ajutat această femeie. Este cea mai mare satisfacție. Orice om ar trebui să știe acorde primul ajutor”, spune pompierul 

salvator.Felicitări, plutonier major Constantin Ștefură!              ISU BOTOŞANI  

La Adășeni au ars 230 de baloți de furaje. Opt ore au intervenit 

pompierii pentru a stinge focul 

În urmă cu cinci zile, ponpierii trăgeau un semnal de 

alarmă cu privire la depozitarea furajelor! Sfatul lor 

era ca furajele să fie depozitate numai după ce au 

fost uscate în prealabil! În condiții de umiditate 

ridicată există pericolul de încălzire și autoaprindere. 

Atunci, au ars șapte tone într - o gospodărie din 

Cobîla, comuna Șendriceni! 

Ieri, la Adășeni au ars 230 de baloți de furaje. Cauza 

- autoaprinderea! Opt ore au intervenit pompierii 

militari cadrul Gărzii de Intervenție Săveni și 

pompierii voluntari din comună, cu trei autospeciale 

cu apă și spumă și un buldoexcavator, pentru 

stingerea incendiului și înlăturarea efectelor.Au 

protejat de foc construcțiile din gospodărie. 

Pentru prevenirea incendiilor în locurile în care sunt depozitate furaje, ISU Botoșani recomandă:nu fumaţi și nu folosiţi 

flacără deschisă în apropierea depozitului de furaje;nu depozitaţi furajele în apropierea sau sub reţelele electrice, lângă căile 

ferate, drumurile publice sau pădurile aflate la distanţe mici faţă de acestea;amplasaţi nutreţurile la distanţe de siguranţă, 

astfel încât eventualele incendii produse să nu afecteze vecinătăţile (cât mai departe de casă, de bucătăriile de vară, de 

adăposturile animalelor, de cuptoare sau magazii);îngrădiţi şi curăţaţi de vegetaţia uscată terenul pe care îl folosiți pentru 

depozitarea furajelor;intrarea în depozitul de furaje trebuie să se realizeze pe un singur drum care va fi menţinut permanent 

liber pentru a permite accesul autospecialelor de intervenţie, în caz de incendiu;amplasaţi depozitul de furaje cât mai 

aproape de o sursă de apă.  

Și nu uitați.... depozitaţi paiele şi fânul numai după ce au fost uscate în prealabil. 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Botoşăneanca Diana-Raluca Amitroaie- Premiul pentru cea mai 

bună actriţă la ediţia a XXIV-a a Galei Tânărului Actor HOP 

Ediţia a XXIV-a a Galei Tânărului Actor HOP s-a desfășurat la Alba Iulia, în perioada 2-4 

septembrie  şi a avut tema „Teatru coregrafic. DansActorul ca fenomen al teatrului actual”, iar 

concurenţii au pregătit momente inspirate de universul lui Ion Luca Caragiale: „Caragiale – o 

lume în mişcare”, „Ce lume! Ce lume! Ce lume!” (O scrisoare pierdută). 

Pentru al treilea an, directorul artistic al Galei HOP a fost coregraful şi dansatorul Gigi 

Căciuleanu. Juriul concursului a fost format din Ioana Băgăţan – actriţă, Ala Menşicov-

Vutcărău – actriţă, Mihai Constantin – actor, Rodica Mandache – actriţă, Vava Ştefănescu – 

coregrafă. 

Premiul „Ştefan Iordache” – Marele Premiu al Galei Tânărului Actor HOP a fost acordat actriţei Oana Antonovici pentru „Caţa, Caţa, 

Caţaveanca”. Premiul a fost anunţat de coregraful Gigi Căciuleanu. 

Premiul pentru cea mai bună actriţă, secţiunea individual a fost acordat actriţei Diana-Raluca Amitroaie –originară din Botoşani-

pentru „Andrisantul Necunoscut”. Mihai Constantin a fost cel care a anunţat premiul. 

Diana Raluca Amitroaie a fost elevă a Colegiului National "Mihai Eminescu" din Botoșani, iar în timpul liceului a activat în Atelierul de Teatru 

coordonat de Lenuș Teodora Moraru și Gelu Rîșca. Ea a absolvit Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” Iaşi în 2021. 

Aceasta a declarat pentrz ziarul Adevărul  că “prin momentul ales am încercat să ies din propriul lui sens, adică să mă joc foarte mult cu el. 

Este amuzant deoarece abia am terminat licenţa şi abia am descoperit teatrul dans. Am exersat totul în două săptămâni pentru concursul de 

la HOP. Repetam de dimineaţa până seara în sala Studio de la facultate, spre mirarea portarului care îmi spunea că ar trebui să plec şi eu în 

vacanţă şi nu să muncesc atât. Dar când eşti animat de dorinţă, munca însăşi devine un fel de vacanţă activă”. 

Ursul păcălit de vulpe la Teatrul VASILACHE 

       Vă invităm la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” să 

vizionați în zilele de joi, 9 septembrie  și vineri 10 septembrie, de 

la ora 18:00, iar sâmbătă 11 septembrie şi duminică 12 septembrie 

2021, de la ora 11:00  spectacolul  „Ursul păcălit de 

vulpe”,  după Ion Creangă; dramatizare  scenică şi adaptare 

Valentin Dobrescu; Regia: Valentin Dobrescu; Scenografia: Mihai 

Pastramagiu;  Muzica: Mihaela-Doina Macovei-Moraru 

Din distribuția spectacolului fac parte actorii: 

Alin Gheorghiu, Florin Iftode, Marius Rusu, Oana Asofiei, Andrei 

Bordianu, Renata Voloșcu, Pavel Petrași 

  

  „A fost odată… un urs care, păcălit fiind de vulpe, a 

rămas fără coadă. Scurtă şi simplă  povestea, dar povestită de 

urmaşul ursului păcălit, are cu totul altă savoare. 

Veniţi alături de el şi vă veţi distra pe cinste!” (Valentin 

Dobrescu, regizor artistic) 

  

Spectacolul „Ursul păcălit de vulpe”, prezentat în anul 2012 la Festivalul  Teatrelor de Păpuşi şi Marionete, ediţia a XI-a, organizat de 

Teatrul de Păpuşi “Puck” din Cluj–Napoca a fost distins cu    Premiul pentru mânuire acordat d-nei Aurica Dobrescu pentru personajul 

„vulpea”. 

  

Recomandat preșcolarilor și școlarilor mici. 

Preţul unui bilet de intrare este 12 lei 

Biletele sunt puse în vânzare în ziua şi la locul desfăşurării spectacolului. Intrarea la spectacol se face cu o oră 

înaintea începerii acestuia. Nu se fac rezervări la spectacolele organizate la sediu, locurile se alocă în ordinea sosirii 

spectatorilor, respectiv a intrării acestora în sală. 

Vă rugăm să citiţi regulamentul cu măsurile ce se impun a fi respectate la spectacole! 

Spectatorul prin achiziţionarea biletului de intrare la spectacol acceptă condiţiile de desfăşurare a acestuia, respectiv: 

măsurarea temperaturii, portul măştii, precum şi respectarea distanţării sociale. 

Vă aşteptăm cu drag!  Până atunci… toate cele bune! 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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Cum să devii poliţist de frontieră 

Poliţia de Frontieră Română informează tinerii absolvenţi ai cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat, care vor să devină poliţişti de frontieră, că se pot 

înscrie la concursul de admitere organizat la nivelul Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu" Oradea, instituţie de învăţământ 

postliceal, pentru sesiunea de admitere septembrie – octombrie 2021.Astfel, pentru viitorii poliţişti de frontieră, sunt puse la dispoziţie un număr de 225 locuri 

la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu" Oradea (200 locuri Politie de Frontieră, 15 locuri Inspectoratul General pentru Imigrări, 

10 locuri Direcţia Generală de Paşapoarte). 

Organizarea si desfăşurarea concursului de admitere se va derula după următorul calendar: 

1. Recrutarea în vederea participării la concursul de admitere se realizează, în raport de domiciliul înscris în cartea de identitate a candidatului, astfel:de către 

structura de resurse umane din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iași precum şi din cadrul serviciilor teritoriale judeţene subordonate 

acestora (Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi) cu sarcini de recrutare;candidații care nu au domiciliul într-un județ limitrof frontierei de stat sunt recrutați de 

structurile de resurse umane din unitățile cu sarcini de recrutare din Inspectoratelor de Poliţie Judeţene unde aceștia locuiesc, potrivit domiciliului/reședinței 

înscrise în cartea de identitate. 

ATENŢIE! Cererea-tip de înscriere, se descarcă de pe site-ul oficial al unităţii de recrutare, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se 

transmite exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare, în perioada 02 – 14 septembrie 2021, inclusiv în zilele de sâmbătă și 

duminică.  

Candidaţii care au domiciliul / reședința înscris/ă în cartea de identitate în judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi şi Brăila vor transmite cererile de înscriere la 

adresa de e-mail concurs.itpfiasi@igpf.ro.Depunerea documentelor pentru constituirea dosarului de recrutare se va face de către candidați la unitățile de 

recrutare până la data de 22 septembrie 2021. 

În funcţie de domiciliu, unităţile teritoriale la care se vor depune dosarele sunt:la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi (strada George 

Coşbuc nr 3-5, municipiul Iaşi), pentru candidaţii care domiciliază în judeţul Iaşi. Program de lucru cu candidaţii 08.00-16.00. Telefon contact 

0232/460063.la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani (strada Sucevei nr 2, municipiul Botoşani), pentru candidaţii care domiciliază în 

judeţul Botoşani. Program de lucru cu candidaţii 08.00-16.00. Telefon contact 0231/510411 sau 0231/510211.la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de 

Frontieră Vaslui (strada Dobrina nr 18, municipiul Vaslui), pentru candidaţii care domiciliază în judeţul Vaslui. Program de lucru cu candidaţii 08.00-16.00. 

Telefon contact 0235/480302, 0235/480306 sau 0235/481317.la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi (bulevardul Dunărea nr. 63, 

municipiul Galaţi), pentru candidaţii care domiciliază în judeţele Galaţi şi Brăila. Program de lucru cu candidaţii 08.00-16.00. Telefon contact 0236/491066 

sau 0232/469094. 

2. Evaluarea psihologică a candidaţilor va avea loc în conformitate cu dispoziţiile Centrului de Psihologie al M.A.I., după expirarea perioadei de înscriere, 

detaliile de natură organizatorică urmând a fi postate în timp util, pe site-ul oficial al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române 

www.politiadefrontiera.ro secțiunea Despre noi / instituții de învățământ, respectiv pe site-urile de internet ale structurilor teritoriale ale Poliției de Frontieră 

Române. Aceste testări vor fi organizate de unităţile de recrutare până la data de 20.09.2021. 

3. Susținerea probei de evaluare a performanței fizice are loc în perioada 29 septembrie – 05 octombrie 2021 în CENTRELE ZONALE DE SELECŢIE, 

indiferent de unitatea de învățământ subordonată MAI, pentru care candidatul a optat, potrivit arondării, astfel: 

- Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina - pentru candidații din județele: Brașov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea; 

- Școala Militară de Subofițeri Jandarmi "Petru Rareș" Fălticeni - pentru candidații din județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui; 

4. Susţinerea probei de evaluare a cunoştinţelor de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice, va avea loc în data de 9 

octombrie 2021, la unitățile de selecție, iar subiectele de concurs vor fi unice pentru toate unităţile de învăţământ din cadrul MAI. 

După corectarea testelor, sunt transmise unităților de recrutare listele cu candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în 

ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba de verificare a cunoștințelor, pentru a susține examinarea medicală, care va avea loc în perioada 11– 31 

octombrie 2021.Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, iar rezultatele finale ale 

admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al unităților de învățământ, până la data de 03 noiembrie 2021. 

Detalii suplimentare cu privire la această sesiune de admitere se regăsesc pe site-ul Poliţiei de Frontiera Române - https://www.politiadefrontiera.ro secţiunea 

Despre noi/Instituţii de învăţământ şi pe cel al Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră "Avram Iancu" Oradea, arma Poliție de Frontieră - 

http://www.avramiancu.ro/. 

De asemenea, pentru eventuale informaţii suplimentare de natura organizatorică referitoare la recrutare, candidaţii se pot adresa structurilor teritoriale ale 

Poliţiei de Frontieră Române, în funcţie de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate sau Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi 

(strada George Coşbuc nr 3-5, municipiul Iaşi, telefon 0232/460063). 

Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la instituţiile de învăţământ ale M.A.I., candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, 

următoarele condiţii legale de recrutare: Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; Să cunoască limba română, scris şi vorbit; Să aibă capacitate 

deplină de exerciţiu; Sa fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic.Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I 

printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare 

dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea evaluării medicale. Să fie absolvenţi de 

liceu, cu diplomă de bacalaureat.Dovada îndeplinirii acestei condiții se face cu diplomă de bacalaureat și foaie matricolă sau cu adeverință care îndeplinește 

condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat - sesiunea 2021. Să aibă vârsta de minimum 18 ani 

împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; Să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează 

profesia de poliţist; Să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată 

pentru săvârşirea de infracţiuni;• Să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare 

în ultimii 7 ani;• Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.________________________________________________ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.politiadefrontiera.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR1NyKdLSt_KHLHehpw4h-fU10E6vP628wpChJEg0erEdYI5XiC_mj4FGGk&h=AT0t7lHjR4ep4d-y3QjzJisKqilOM5qUQ5wqG260UyR7nV3q8jJVpiJqeTJ98ssCjgm8YLv4TIPa-QHLhxQoEfb9flmlc-H1gVGhsguEX0kxGaBZk3JZj2nb9Jn60-9se7Tw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2wTctM-IJSlA3hL3eg9InEH3P6D0kZRHWFz749rfUv_rgX2xO1BorSL4yZBAINkXKFrVJVj0uEvTlqp0D-KU9npTYwTI_yFBCv8QxV9DJgHQbtzdL5M30yETnoczLAf2JbE03Cc-F8BMD5IZTNB8YYD5gN-vRgnKFRbwhwPxlxB7s
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.politiadefrontiera.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Z2TIqMWnNpb3pvi6r-kFjRUqF-ez9RPbvWfM5OazRHXCuGM7WEzpPkVo&h=AT1NPZBTGdSiR-KhEj0PSoCY4U8I4cKwPJzwu12wjC1B33gRfzLk0pO5v3qMwPLZa-43H09gEhFfjc40mKUlpQ29Z3VSeJ5ObJouHBU7MFrQSpQdAoviWvggkdSNb2YHhzpy&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2wTctM-IJSlA3hL3eg9InEH3P6D0kZRHWFz749rfUv_rgX2xO1BorSL4yZBAINkXKFrVJVj0uEvTlqp0D-KU9npTYwTI_yFBCv8QxV9DJgHQbtzdL5M30yETnoczLAf2JbE03Cc-F8BMD5IZTNB8YYD5gN-vRgnKFRbwhwPxlxB7s
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.avramiancu.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR1DUGKw1uovQvRo7AXyBrAE7bbL-f1pNevDswz1pT2IRvkYf2hkbD5grZw&h=AT3CGJk0atQ2_fpHuIGnhDWWWqo_Prx1Bhv6Buv1ekOUKcUgS6Sk7S39elHIjem8zDK-Ls_Zjlj85l52dM4Hne_87OhwQr_RbPjzwZuhFs0U_uIG5xMV1fYExbOGpoPOXAQC&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2wTctM-IJSlA3hL3eg9InEH3P6D0kZRHWFz749rfUv_rgX2xO1BorSL4yZBAINkXKFrVJVj0uEvTlqp0D-KU9npTYwTI_yFBCv8QxV9DJgHQbtzdL5M30yETnoczLAf2JbE03Cc-F8BMD5IZTNB8YYD5gN-vRgnKFRbwhwPxlxB7s


............................................................................................................................. ........................  

 „Sunt Casiana, am 16 ani și vreau să trăiesc!” 

Acesta este mesajul disperat pe care adolescenta din Ialomița îl 

strigă cât poate. De la naștere se luptă cu o boală rară și incurabilă 

care îi limitează speranța de viață și îi face zilele un calvar. 

La vârsta la care alți adolescenți se îndrăgostesc, descoperă lumea și se distrează 

cu prietenii lor, Casiana duce un diagnostic greu în spate: fibroza chistică. Fiecare 

gură de aer este pentru ea un chin, iar din cauza acestei boli a dezvoltat și un 

diabet insulino-dependent. Singura ei speranță este un tratament extrem de 

scump în Marea Britanie, pe care familia ei nu și-l permite. 

Despre boala cu care luptă Casiana 

Fibroza chistică este cauzată de o mutație genetică și afectează grav sistemul 

respirator, provocând infecții pulmonare și alte complicații, dar nici sistemul 

digestiv nu este iertat. Casiana face tratamente cu aerosoli și exerciții de respirație zilnic, ia vitamine, 

medicamente și antibiotice, face injecții cu insulină de 4 ori pe zi și tot duce lipsa specialiștilor, aparaturii și 

tratamentelor speciale pentru afecțiunea ei nemiloasă. Cei care suferă de această boală au o speranță de viață 

limitată, deci adolescenta luptă contra cronometru. 

Tratamentul 

În decembrie 2019, în SUA, s-a lansat medicamentul invoator TRIKAFTA, care are 
capacitatea de a încetini procesul de alterare al plămânilor. Din păcate, nu este 
disponibil în România și sub nicio formă acoperit de vreun program ce l-ar oferi 
gratuit sau redus. Casiana poate face acest tratament doar în Marea Britanie, dar 
cu un cost copleșitor: 25.000€ pe lună. Pentru a se asigura o eficacitate, ar trebui 
să fie luat minim 6 luni, dar este peste puterea familiei sale. De asemenea, ea mai 
are nevoie și de o vestă care să o ajute să respire mai bine – vibravest, destul de 
scumpă și ea. Speranța de viață Casianei depinde de acestea. „Cu alte cuvinte, ne 

îndepărtează de momentul, pe care nici un părinte nu și-l dorește: acela în care viața copilului va depinde doar 
de o butelie cu oxigen, anunțându-i sfârșitul” – spune mama ei, îndurerată. 

 Cum o poți ajuta să trăiască 

Donează direct în conturile ei: lei - RO97 BTRL RONC RT05 7769 7901 sau euro - RO47 BTRL EURC RT05 

7769 7901. Orice sumă este utilă și binevenită. De asemenea, prin înscrierea în Asociația „Speranța Casianei”, 

poți cotiza lunar cu 10 sau 20 de lei, ori poți direcționa 3,5% din impozitul pe venit. Toate detaliile le găsești 

pe site-ul www.sperantacasianei.ro, alături de documentația ei medicală, povestea pe larg, picturile ei și toate 

formularele pentru donații. Casiana depinde de bunătatea noastră, e timpul să îi redăm speranța la viață! 

Iată câteva din picturile ei:  

 

 

 

___________________________________________________________________ 

http://www.sperantacasianei.ro/
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Peste 7500 de convorbiri telefonice și aproape 1500 de apelanți 

unici la serviciul social Telefonul Vârstnicului      

 în primele șase luni ale anului 2021 
 
 Informațiile și ajutorul material rămân principalele motive de apelare la Telefonul Vârstnicului. 

 Cei mai mulți dintre apelanții liniei telefonice locuiesc singuri și au peste 70 de ani. 

 

Linia de sprijin Telefonul Vârstnicului, 

serviciu social gratuit și confidențial dedicat 

seniorilor din România, a înregistrat în 

primele șase luni ale anului 7549 de 

convorbiri telefonice. În perioada ianuarie 

– iunie, 1331 de seniori au găsit aici 

răspunsuri la întrebări și soluții la 

problemele cu care s-au confruntat, 

primind informații utile, sprijin emoțional 

sau material, ori consiliere psihologică din 

partea echipei specializate compusă din 

asistenți sociali și psihologi.  

Pe primul loc în topul nevoilor seniorilor s-a 

aflat, în continuare, nevoia de informații 
practice exprimată de 464 dintre apelanți. 
Neadaptarea la noile tehnologii de 

comunicare, lipsa acestora, sau izolarea 

socială conduc la accesul limitat al vârstnicilor la informații care le sunt atât de necesare, precum serviciile sociale 

disponibile în comunitate, contacte utile, informații medicale etc. La Telefonul Vârstnicului, o echipă specializată de 

asistenți sociali oferă informații punctuale, practice și actualizate, dintr-o bază de date ce include peste 400 de instituții și 

furnizori sociali, publici și privați.  

În perioada raportată, 385 de seniori care trăiesc în condiții dificile de viață, și chiar la limita sărăciei, au solicitat 

prin intermediul liniei telefonice sprijin financiar și material. O parte dintre aceste solicitări au fost soluționate 

împreună cu parteneri și sponsori, prin oferirea de tichete sociale, alimente, produse igienico-sanitare etc. Cele mai multe 

cazuri de la nivel național au fost redirecționate către programe și inițiative sociale operate de fundații și instituții publice din 

comunități. 

Pentru 274 de vârstnici, nevoia de îngrijire și sprijin practic la domiciliu a fost cea care i-a determinat să apeleze linia 

telefonică. Ajunși la o vârstă înaintată sau cu o stare de sănătate precară, seniorii sau aparținătorii acestora au solicitat și au 

primit de la echipa Telefonul Vârstnicului informații despre asistență medicală specializată, îngrijire personală sau sprijin la 

activități de menaj, supraveghere specializată, informații despre cămine pentru vârstnici și procedura de instituționalizare. 

În prima jumătate a anului, 77 de seniori au beneficiat de consiliere psihologică și sprijin emoțional oferite gratuit de 

voluntari și psihologi ai proiectului. În cadrul serviciului de reapelare săptămânală, vârstnicii singuri găsesc un prieten de 

dialog, își împărtășesc temerile, preocupările și problemele. Convorbirile telefonice îi ajută să își gestioneze și să 

depășească stările de anxietate sau depresie cauzate, în mare parte, de singurătate. 

Pentru problema singurătății, linia de ajutor Telefonul Vârstnicului vine și cu alte soluții:  direcționarea vârstnicilor către 

centre de zi sau către asociații care fac vizite la domiciliu, implicarea în cluburi sau telecluburi unde aceștia pot interacționa 

și socializa și, nu în ultimul rând, implicarea în activități de voluntariat. Programe precum Centrele Generații sau Cluburile 

Seniorilor, care își desfășoară activitățile în mediul on-line, sau chiar prin participare live, după măsurile de relaxare, 

reprezintă o soluție pentru vârstnicii care își exprimă nevoia de a fi activi și de participare socială. 

Telefonul Vârstnicului este singura linie telefonică gratuită și confidențială dedicată persoanelor vârstnice, accesibilă la 

nivel național. Apelurile se pot face la 0800 460 001, iar de luni până vineri, între orele 08.00 – 20.00 și sâmbăta între 

08:00 – 16:00, o echipă de specialiști răspunde cu suflet celor în nevoie și le oferă soluții la problemele cu care se 

confruntă. Proiectul social Telefonul Vârstnicului este finanțat de S.C. Johnson Wax România. 
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*Vând teren 240 mp Botosani, ultracentral, toate utilităţile. 135 € Negociabil . Terenul este situat 

in Botosani, in centrul vechi, foarte aproape de Mall Uvertura. Terenul este in suprafata de 240 MP si are 

deschidere de 8MP la 2 strazi. Este potrivit atat pentru constructia unei case, cat si pentru activitati 

comerciale: exista curent trifazic, apa, precum si acces la reteaua de gaze.Pretul este de 150 EUR MP. 

Tel.+40754214277  

*Vând casă 239 mp utili P+E+M complet mobilată și utilată + 780 mp teren in mun. Botoșani. 

Exterior : 2 foișoare, magazii depozitare, padoc, poartă telecomandă. Interior: 2 holuri, beci, 3 dormitoare, 3 

băi, bucatărie, camera birou, mansardă, dressing.Finisaje superioare, centrală gaz. Tel. 220 000 EUR 

negociabil .  

*Teren central, pentru construire imobil până la p+3, toate utilităţile  66 450 € Negociabil. Teren 

central în suprafaţă de 443,1 m.p., situat pe str. Uzinei nr. 5, mun. Botoşani, la intersecţia cu str. Împărat 

Traian, vizavi de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi magazinul LIDL, lângă Direcţia Judeţeană 

pentru Sport, teren în formă de arc de cerc, cu o deschidere la stradă de 34 m.l., toate utilităţile, cu Certificat 

de Urbanism pentru imobil P+3. Accept scimb cu apartament în mun. Iaşi, eventual diferenţă. Tel. 

40744634006 

*Tractări auto cu macara , roţi blocate , Transport utilaje , Asistenţă Rutieră NON-STOP . Botoșani , 

Hârlău , Flămânzi , Ștefănesti , Darabani , Suceava , Dumbrăveni ...Tel. 0745 499 556  

*VÂND CASĂ DARABANI. Casa este construită din cărămidă după 1990,pe o suprafață de 90 mp, 

teren arabil + livadă + vie în total 1800 mp. Este izolată cu polistiren de 5 și trasă doar o singură mână de 

adeziv. Ușile + geamurile din termopan și glafuri de marmură. Are 2 dormitoare, unul 4/4mp și unul 

4/3(este folosit în prezent ca debara), sufragerie 4/4, bucatarie 3/4, baie 2/4mp hol lung de 8 m și lat de 2 m. 

Încălzirea prin sobă de teracotă în bucatarie cu serpentină de fontă și pompă de recirculare cu circuit deschis, 

alimentată cu câte un calorifer în fiecare cameră și hol cu țevi de cupru, iar o altă sobă normală în alt 

dormitor. Casa este racordată la apă din fântâna proprie,curent electric, și canalizare în fosa din curte. Garaj, 

anexă lângă casă cu bucătărie de vara, magazie și grajd pt animale. Mai multe detalii la telefon 0756 803  

999. Casa este pe strada Livezilor nr 5. Până la primărie 10 min de mers pe jos. Intabulare în curs de 

finalizare. Preț -37.000 euro.  

__________________________________________________________________________________ 

EDITOR ACTUALITATEA BOTOSĂNEANĂ   -   I.I. TIMOFCIUC VASILE                                                                                                                                                           

Redacţia: str. Tudor Vladimirescu nr. 83, Botoşani, tel. 0745-246654                          

www.actualitateabotosaneana.ro 
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Matrite borduri pomi si flori ghiveci forme 

pavele constructi pavaj  

40 lei Negociabil  

Super Oferta 5+3 gratis. !! 

Vindem matrite borduri pemtru ghiveci flori 

pomi trandafiri 

Pretul este 40 lei bucata 

Dintr-un retetar se fabrica 8 bucăţi .. 

OFERTĂ..platriti 5 bucati si veţi primi 8 

piese (4 pentru 

ghiveci +4 borduri )  

Vă ofer rețetarul CORECT  

tel. 771428185 

Reparaţii montaj centrale termice NON-STOP  

instalator sanitar reparati centrale • centrale termice 

• gaz• detector de gaz 

• cazane pe lemne, instalatii sanitare, termice 

• instalatii sanitare pentru bai si bucatarii 

• instalatii sanitare si de incalzire pentru case, vile, 

blocuri- montaj si inlocuire boilere electrice 

• instanturi electrice si pe gaz- montaj si inlocuire obiecte 

sanitare, baterii, lavoare, cabine dus,cada,chiuveta etc 

• interventii termice & sanitare telefon 0744 862 373 

 

Oferta Speciala Navigatie GPS 7" harti 2020 

pentru Camion/TIR/Camioane - 319 lei  

Navigatie GPS 7 inch LodeStar LS-TRUCK 

 

GPS-ul are instalat program cu harti TRUCK 3D full 

Europa 2020 special pentru Camion/TIR/BUS/Autoturism 

 

Suntem Firma, oferim Factura si Garantie reala!!! 

 

Comenzi la tel. 0722 52 40 48 

Mai multe modele de GPS gasiti si pe: www.gipies.ro 

Folie strech/CalitFolie strech calitate superioara 

23 microni  23 lei 

tub carton 150 grame 

folie neta 2.7 kg 

TRANSPORT GRATUIT-pentru minim 10 baxuri-60 

de role       

 Contact tel. 755048358   

Instalator sanitar, ofer servicii, Desfundam 

Tevi. Inchiriez buldoexcavator, camion 12t cu 

macara , lucrări diverse detalii la tel. 0753689237 

Inchiriez sau vând spatiu comercial in Botosani zona 

noului Lidl str. Imparat Traian , cu suprafata de 200 mp , 

bun pt birouri, cabinete medicale, depozite, etc, tel. 0745 

388 300 

EUROFRUTAS angajeaza femei,cupluri si 

barbati pentru campaniile de cules capsuni,afine si 

zmeura in zona  

Huelva - Spania. 

Se ofera: 

-CONTRACT DE MUNCA SPANIOL; 

-Cazare gratuita; 

-Plata pe ora 7.07 Euro/brut; 

-Salariu realizat intre 1400-1800 Euro; 

-Program de lucru 7-10 ore; 

-Transport organizat de firma. 

Inscrieri la numerele de telefon: 

784 002218; 723 616335; 0247 411 247. 

Service auto mobil/vulcanizare mobila  

Auto vasco asistance srl va ofera  

tractari..recuperari..interventii rutiere.. actionam cu 

autoplatforme hidraulice..nu conteaza starea masinii dvs..o 

transportam fara probleme ..se ofera factura. Tel. 

753435747 . 

Ofer servicii Electrician autorizat, ANRE  

0756 375 171 - Interventii rapide pentru avarii si 

defectiuni ale instalatiilor electrica 

- Înlocuire ,siguranta ,din tablou ,defecte 

- Montaj corpuri de iluminat (lustre,aplice,neoane) 

- Reparatii/ Inlocuiri intrerupatoare si prize 

Servicii diverse camion 12t  basculabil cu 

macara, tel.0753 689 237 

 

Achizitionam autoturisme avariate..defecte -ofer 

certificat distrugere -asiguram tractarea autoturismului la 

sediu ,tractam non stop autoturisme utilaje utilitare.. 

inchirieri autoturisme ! Tel. 0753 435 747  
 

Canalizare, Baie,Bucatarie sifon pardoseala etc 

telefon 0744 862 373   

 

 

Instalatii sanitare Montaj cazi baie-cabine dus-

chiuvete,wc  

-Montez obiecte sanitare, baterii, lavoare, 

wc, bideu, cada, cabine dus, cada hidromasaj. 

-Inlocuirea coloanelor avariate de apa, scurgere in 

apartamente, etc. 

-Lucrari de instalatii termice; 

montez centrale termice, calorifere, boilere,apometru 

rubineti Baterie chiuveta cada wc, 

-Desfundari coloane de scurgere, chiuveta bucatarie, baie, 

sifoane de pardoseala, cada. etc telefon 757183400 

___________________________________________________________________________________________________ 
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2.668 de posturi scoase la concurs în școlile postliceale ale MAI 

În perioada 2 septembrie – 3 noiembrie 2021, se organizează o nouă sesiune de admitere 

în cele 6 unități de învățământ preuniversitar ale Ministerului Afacerilor Interne: Școala de Agenți 
de Poliție „Vasile Lascăr” - Câmpina, Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” - Cluj-

Napoca, Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” - Oradea, Școala 

Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” - Drăgășani, Școala Militară de 

Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” - Fălticeni, Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă 

„Pavel Zăgănescu” - Boldești.         

 Numărul de locuri, defalcat pe specializări, este următorul: 1.592 pentru agenți de poliție, 

225 pentru agenți de poliție de frontieră, 551 de locuri pentru subofițeri de jandarmi, 275 pentru 

subofițeri de pompieri și protecție civilă și 25 de locuri pentru specializarea maistru militar 

auto.Cererile tip de înscriere se transmit exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare[1], în perioada 2-14 septembrie 

2021, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Unitățile de recrutare vor posta pe site-ul oficial adresa de e-mail la care se vor transmite aceste 

cereri. Candidații se pot înscrie la o singură școală postliceală.          

 Sesiunea de admitere cuprinde mai multe etape. După încheierea perioadei de recrutare, sunt planificate evaluarea psihologică a 

candidaților, proba de evaluare a performanței fizice, susținerea probei de evaluare a cunoștințelor, iar la final, examinarea medicală a 

candidaților rămași în concurs după parcurgerea etapelor amintite.          

 Proba de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2021, indiferent de unitatea de învățământ 

pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecție, astfel:           

 - Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" - pentru candidații din Municipiul București și județele: Argeș, Călărași, Constanța, 

Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Teleorman, Tulcea;              

 - Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina - pentru candidații din județele: Brașov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, 

Galați, Prahova, Vrancea;                

 - Școala de Agenți de Poliție "Septimiu Mureșan" Cluj-Napoca - pentru candidații din județele: Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Harghita, 

Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu;              

 - Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră "Avram Iancu" Oradea - pentru candidații din județele: Arad, Bihor, Caraș-Severin, 

Satu Mare, Timiș;                 

 - Școala Militară de Subofițeri Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Drăgășani - pentru candidații din județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, 
Olt, Vâlcea;                  

 - Școala Militară de Subofițeri Jandarmi "Petru Rareș" Fălticeni - pentru candidații din județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, 

Vaslui;                   

 - Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldești - pentru toți candidații înscriși la această școală. 

Candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice vor susține proba de evaluare a cunoștințelor în data de 9 octombrie 2021, 

iar rezultatele obținute vor fi postate pe site-ul oficial al unităților de învățământ. Examinarea medicală se realizează în ordinea descrescătoare a 

notelor finale, în perioada 11 - 31 octombrie 2021.Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe 

site-ul oficial al acestora, până la data de 3 noiembrie 2021. 

Detalii cu privire la această sesiune de admitere se regăsesc pe site-ul MAI https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-

profesionala/ , iar ulterior pe site-urile inspectoratelor generale și ale fiecărei instituții de învățământ: 

Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, arma Poliție – http://www.scoalapolitie.ro/ 

Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, arma Poliție – http://www.scoalapolcj.ro/ 

Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, arma Poliție de Frontieră –  http://www.avramiancu.ro/ 

Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani, arma Jandarmerie – http://www.scoaladragasani.ro/ 

Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni, arma Jandarmerie – https://www.jandarmeriafalticeni.ro/ 

Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești, arma Pompieri – http://www.scoaladepompieri.ro/ . 

DIRECȚIA INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE 

[1]  - pentru Inspectoratul General al Poliției Române – la inspectoratele de poliție județene și Direcția Generală de Poliție a Municipiului 

București 

    - pentru Inspectoratul General al Jandarmeriei Române – la toate unitățile cu structură de resurse umane (inspectoratele județene de jandarmi, 

centrele de formare, grupările mobile, Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București, alte unități cu structura de resurse umane), cu 

excepția școlilor postliceale de la Drăgășani și Fălticeni și a structurii de resurse umane din aparatul central al IGJR 

   - pentru Inspectoratul General al Poliției de Frontieră - inspectoratele teritoriale de poliție de frontieră, serviciile teritoriale de poliție de 

frontieră, Garda de Coasta, Baza de Reparații Navale Brăila și structura de resurse umane din aparatul central al IGPF, iar în cazul candidaților 

care nu au domiciliul într-un județ limitrof frontierei de stat la inspectoratele de poliție județene din județele în care au domiciliul 

- pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență - inspectoratele pentru situații de urgență județene și ISU-BIF (București - Ilfov) 
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