Instituția dispune de:
DE CE
„SECURITATEA
FRONTIEREI”?
Pentru că voi beneficia de:

- studii cu finanțare din buget;
- material didactic;
- burse;
- cazare în căminele instituției;
- echipament pentru instruire;
- uniformă;
- hrană în cantina instituției;
- loc de muncă în cadrul
Inspectoratului General al Poliției
de Frontieră;
- continuitatea instruirii prin
diverse forme de pregătire
profesională continuă.

-

Săli de studii
Bibliotecă
Sală festivă
Sală de sport
Poligon
Tir
Cantină

Oferim gratuit elevilor cursuri:

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ

ADMITEREA
2019

- instruire auto categoria B;
- instrucția tragerii;
- controlul frontierei;
- supravegherea frontierei;

Tel. 0(236)2-91-77, 2-91-78,
Web: http://border.gov.md/
adresa: MD-3600, mun. Ungheni, str. Suceava 1

POȚI OPTA PENTRU STUDII
ÎN CADRUL CENTRULUI DE
EXCELENȚĂ ÎN
SECURITATEA FRONTIEREI
DACĂ:
- ești cetățean al Republicii
Moldova,
- deții diplomă de
Bacalaureat sau certificat
de studii liceale,
- ai o pregătire fizică bună,
- dorești un loc de muncă
garantat la finele
studiilor!

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR:

Centrul de Excelență în
Securitatea Frontierei
-mun. Ungheni, str. Suceava, 1,
tel. (0236) 2-91-77, (0236) 2-91-78;

Direcțiile Regionale:
Nord
- mun.. Edineţ, str. Independenţei, 60,
tel. (0246) 2-90-08, 2-90-40;

Sud
- mun.. Cahul, str. Garoafelor, 40,
tel. (0299) 3-12-58, 3-12-90;

Est
- or. Ştefan-Vodă, str. Grigore Ureche, 3,
tel. (0242) 2-51-07, (0242) 2-30-46;

Vest
- mun.. Ungheni, str. Națională, 33,
tel. (0236) 2-91-57;

Sediul central al
INSPECTORATUL GENERAL AL
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ
- mun. Chişinău, str. Petricani, 19,
tel. (022) 259-692, 259-722;

sau prin transmiterea preliminară a
copiilor actelor necesare înscrierii la
adresa electronică:
admitere@border.gov.md

Vă așteptăm în perioada
01 aprilie – 31 iulie 2019
cu următoarele acte:
 copia buletinului de identitate;
buletin și fișa de însoțire
 copia certificatului de naștere;
 actul de studii original cu anexe;
suplimentar - o copie a acestuia
 caracteristica de la ultima instituție de
învățământ absolvită, sau ultimul loc de
muncă;
 6 fotografii 3x4 cm, colorate;
fotografii personale cu ținută discretă

