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Comunicat de presă

39 din 40 de candidați prezenți la start au trecut de probele sportive. S-a
consumat astfel, prima etapă din competiția organizată în această sesiune de examene
pentru ocuparea a 16 posturi de polițiști locali, posturi puse la bătaie de instituție.
Dintre cei ce s-au aliniat la start opt au fost femei. Toate au trecut de proba de
efort.
Inițial, 48 de candidați și-au depus dosare pentru aceste joburi, însă doi au fost
respinși la selecția de dosare, trei nu s-au prezentat, iar un al patrulea a abandonat cursa
sportivă. Competitorii rămași în cursă aspiră la un post de polițist local în cadrul
structurii brașovene de Poliție Locală.
Examenul scris este programat pentru data de 18 august, însa astăzi s-a susținut
proba sportivă, care are caracter eliminatoriu. Cea mai mare rivalitate, conform
înscrierilor, este pentru un job în structura de ordine publică, unde concurența este chiar
și de opt pe un loc, dar și la intervenții, unde se luptă șapte pe un post.
Aspiranții la o funcție 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. După ce au trecut de această
probă, la scris candidații trebuie să obțină minimum 50 de puncte pentru a fi considerați
admiși la interviu.
Reamintim faptul că, potrivit normelor aprobate, doamnele au avut trei probe de
parcurs: viteză, abdomene și rezistență, iar bărbații au avut de executat etapele: viteză,
flotări și rezistență. Pentru nota 7, doamnele au fost nevoite să parcurgă 50 de metri în 9
1

secunde, să facă 40 de abdomene și să treacă finish-ul la rezistență în 4,10 minute. În
schimb, tot pentru 7 pe linie, bărbații au fugit pe distanța de 50 de metri în 7,4 secunde,
au efectuat 33 de flotări și au străbătut o mie de metri în 4,10 minute.
Singurii care au scăpat de probele sportive sunt cei șase candidați care au fost
admiși la selecția de dosare, pentru postul de consilier juridic, însa și aceștia au de trecut
de partea scrisă programata pentru 18 august, precum și de interviu (ce va fi anunțat în
momentul afișării rezultatelor de la proba scrisă și după rezolvarea contestațiilor,
potrivit legii).
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