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Comunicat de presă
Au mai rămas șapte zile!
Mai sunt câteva zile și se încheie faza de înscriere la concursul pentru ocuparea
posturilor de polițiști locali. Conform procedurilor, acest proces se încheie peste exact o
săptămână, adică în data de 03.08.2016. Candidații care s-au înscris deja, s-au pus cu
burta pe carte pentru a trece de examenul scris, programat pentru 18.08.2016. În paralel,
concurenții se antrenează de zor pentru a trece mai întâi de proba sportivă, care este
eliminatorie (planificată pentru data de 16.08.2016). Aspiranții la un post de polițist
local trebuie să știe că, potrivit baremelor de examinare, pentru a putea trece la
următorul nivel, cel de examen scris, este nevoie ca media finală de la verificările de
solicitare fizică să fie 7. Spre exemplu, viitorul polițist local, chiar dacă la o probă ia
nota 5, media cumulată trebuie să fie minimum 7, calificativ care să îi asigure accesul în
urmatoarea fază de examinare, cea scrisă.
Conform normelor aprobate, doamnele vor avea trei probe de parcurs: viteza (50
m), abdomene și rezistență (800 m), iar bărbații vor avea de executat etapele: viteză (50
m), flotări și rezistență (1.000 m). Pentru a obține nota 7, doamnele trebuie să parcurgă
50 de metri în 9 secunde, să facă 40 de abdomene și să treacă finish-ul la rezistență în
4,10 minute. În schimb, tot pentru a scoate 7 pe linie, bărbații trebuie să fugă pe distanța
de 50 de metri în 7,4 secunde, să efectueze 33 de flotări și să străbată o mie de metri în
4,10 minute.
Singurii care scapă de probele sportive sunt candidații ce aplică pentru postul de
consilier juridic, însa au de trecut de partea scrisă (18.08.2016) și de interviu (ce va fi
anunțat în momentul afișării rezultatelor de la proba scrisă).
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Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină copii după actul de identitate,
după carnetul de muncă, diplomă de bacalaureat sau de licență (în funcție de postul
pentru care se face aplicația), adeverință care să ateste vechimea în muncă și în
specialitate pentru perioada de după 01.01.2011. De asemenea, dosarul trebuie să
cuprindă și două adeverințe parafate de medicul de familie: una care să ateste starea de
sănătate corespunzatoare a concurentului, cealaltă să prevadă că este apt pentru a
susține proba sportivă. Mai este nevoie de un cazier judiciar, dar și de avizul psihologic
de port-armă (necesar pentru accesul la funcția de polițist local). „Fiecare dintre viitorii
noștri colegi, la înscriere, trebuie să mai declare pe propria răspundere că nu a
desfășurat activități de poliție politică, dar și că nu a fost destituit dintr-o funcție publică
sau că nu i-a fost desfăcut contractul de muncă din motive disciplinare, în ultimii șapte
ani ” precizează Nicolae Aldea, directorul executiv al Poliției Locale Brașov. În plus,
candidații se vor prezenta cu un Curriculum Vitae (conform modelului comun
european) și vor completa, la sediul instituției, formularul tip de înscriere.
Toate aceste documente reprezintă conținutul unui dosar plic, ce se depune pâna
în data de 03.08.2016, la Biroul Resurse Umane din cadrul Poliției Locale Brașov cu
sediul în strada N. Bălcescu nr. 62-64. Informații suplimentare (legate de posturile
vacante, bibliografie ori baremele pentru proba sportivă) se pot obține la tel.
0368.457.010, dar și de pe site-ul www.politialocalabrasov.ro – la secțiunea informații
publice – cariere.
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