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  O săptămână! Atât a mai rămas până la expirarea termenului 

stabilit pentru încheierea procedurii de înscriere la concursul pentru 

ocuparea posturilor de polițiști locali. Astfel, până în 12 octombrie a.c. 

sunt așteptați să își depună documentele necesare, toți aceia ce vor să 

participe la competiția organizată pentru cele 12 posturi vacante puse la 

bătaie de Poliția Locală Brașov.  

Ai chemare și pasiune pentru meseria de polițist al orașului tău? Îți 

dorești să ajungi protector legal al comunității tale și al brașoveanului, 

dar și al oricărei persoane care are nevoie de sprijin? Acum ai 

oportunitatea să intri în rândurile unei echipe, care a reușit în scurt timp 

de la înființare – în doar cinci ani - să construiască și să consolideze 

încrederea cetățeanului în structura locală de poliție, cetățeanul fiind 

principalul partener al omului legii.  

Așadar, pentru toate funcțiile publice de execuție vacante, pentru 

care se organizează concurs, candidatul trebuie, printre altele, să își 

dorească să lucreze în echipă, în schimburi, să fie apt din punct de 

vedere psihologic pentru port-armă, să aibă condiție fizică bună, însă 

importante sunt și studiile efectuate până acum. Acest lucru este 

esențial, ținând cont de faptul că posturile sunt condiționate și 



 2

structurate, funcție de tipul de școală urmată de concurent. Vorbim 

despre cursurile liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat ori de 

studiile universitare de licenţă absolvite cu diplomă.  

Detalii privind documente necesare înscrierii, probele și termenele 

de concurs, bibliografie, precum și alte informații amănunțite pot fi 

obținute la numărul de telefon: 0368/457010 - Biroul Resurse Umane, 

dar şi accesând site-ul www.politialocalabrasov.ro - secţiunea 

informaţii publice - cariere.  
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