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LUPTĂTOR ANTITERORIST 

 
Nivel cariera: debutant; 
Adresa jobului: în municipiul Bucureşti şi în localităţile reşedinţă de judeţ, în funcţie de posturile 
disponibile; 
Limba engleză: nivel A2; 

 
Cerinţele postului: 

 Să fie minim absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; 
 Vârsta minimă pentru a participa la selecţie este de 18 ani, iar cea maximă 29 de ani; 
 Înălţime min. 165 cm femeile, min. 175 cm bărbaţii; 
 Cetăţenie română şi domiciliul în ţară; 
 Să nu se afle în curs de cercetare, urmărire sau judecată penală sau să nu fi fost condamnat. 

Pot constitui avantaje: 
 Cursuri/ facultăţi absolvite în domeniu corelat sau conex activității; 
 Rezultate foarte bune la materiile de interes (ex.: chimie, fizică, matematică etc.); 
 Practicarea sportului de performanță; 
 Nivel superior de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţionale. 

Abilităţi/aptitudini: 
 Rezistenţă la efort şi la lucrul în ture; 
 Spirit de observaţie şi capacitate de analiză dezvoltată; 
 Stăpânire de sine şi luciditate în condiţii de suprasolicitare; 
 Condiţie fizică. 

Responsabilităţi: 
Brigada Antiteroristă dispune de o structură cu reprezentare naţională, localizată în municipiul 

Bucureşti şi în fiecare judeţ. Cadrele sale desfășoară un întreg ansamblu de măsuri, atât cu caracter 
ofensiv, destinat prevenirii și neutralizării condițiilor de producere a unor acte teroriste, cât și defensiv, 
destinat reducerii efectelor generate de producerea unui asemenea eveniment. 
Probă iniţială aptitudini fizice: 

BĂRBAŢI 
Proba 

 
 

Nota 

ALERGARE DE VITEZĂ 
50m (secunde) 

ALERGARE DE 
REZISTENŢĂ 

1000 m (minute) 

TRACŢIUNI ÎN BRAŢE DIN 
ATÂRNAT 

(Nr. de repetări) 
10 6,8 3,20 14 
9 6,9 3,25 13 
8 7,0 3,30 12 
7 7,1 3,35 11 
6 7,2 3,40 10 
5 7,3 3,45 9 
4 7,4 3,50 8 

FEMEI 
Proba 

 
 

Nota 

ALERGARE DE VITEZĂ 
50m (secunde) 

ALERGARE DE 
REZISTENŢĂ 

800 m (minute) 

RIDICARE PICIOARELOR 
ÎN ECHER DIN ATÂRNAT 

(Nr. de repetări) 

10 7,7 3,15 14 
9 7,8 3,20 13 
8 7,9 3,25 12 
7 8 3,30 11 
6 8,1 3,35 10 
5 8,2 3,40 9 
4 8,3 3,45 8 

Pentru a promova proba sportivă iniţială şi pentru a fi redirecţionaţi către următoarea etapă de 
evaluare a aptitudinilor fizice şi psihice specifice, candidaţii trebuie să obţină minimum media 9.00 



NECLASIFICAT 
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pentru intervenţie antiteroristă şi minimum media 7.00 pentru securitate aeroportuară şi intervenţie 
pirotehnică 

 
Cum aplici? 

Dacă dorești să te alături echipei noastre, trebuie să parcurgi suplimentar testărilor 
psihologice, probe scrise și practice care te vor solicita atât din punct de vedere fizic, cât și psihic. 

Pentru a participa la selecţie sau pentru mai multe informaţii despre procesul de recrutare, ne 
poți adresa întrebări sau ne poţi trimite un CV şi o scrisoare de intenţie pe adresa de e-mail: 
hr.bat@sri.ro  (este necesar să menţionezi oraşul în care dorești să-ți desfăşori activitatea). 
 


