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Comunicat de presă
Poliția Locală Brașov deschide seria angajărilor pe acest an! Sunt puse pe piața
muncii 14 joburi, care pot fi ocupate doar după desfăsurarea și finalizarea concursurilor
organizate pentru aceste posturi.
Vorbim despre câte un loc în domeniul de ordine și liniște publică, rutier și
siguranță obiective, trei la Biroul de Ordine Publică și câte două în sectorul de
intervenții și Poliția Turistică. Aceste joburi reprezintă funcții publice de execuție de
polițiști locali. De asemenea, mai sunt puse la bătaie alte câteva locuri de muncă în
regim contractual, respectiv trei de paznici în cadrul Compartimentului Pază Obiective
și un post de inspector de specialitate la Biroul Cabinet, Informatic, Evidența Proceselor
Verbale – cu atribuții de secretariat. Pentru acesta din urmă, sunt necesare studii
universitare de licență, absolvite cu diplomă și, mai mult decât atât, candidații nu vor da
proba sportivă, ci doar examen scris și interviu.
În schimb, pretendenții pentru oricare dintre celelalte funcții vacante, trebuie să
se pregătească să egaleze normele sportive impuse prin bareme, la testul de educație
fizică, programat să se desfășoare primul din seria de examene, test care este
eliminatoriu.
Așadar, pentru înscrierea la concurs pentru funcțiile publice de execuție de
polițiști locali, dosarele se primesc până în 20 februarie 2017, testul sportiv
(eliminatoriu) este programat pentru ziua de 02 martie.2017, proba scrisă se va
desfășura în 06.03.2017, iar data și ora interviului vor fi anunțate odată cu afișarea
rezultatelor de la proba scrisă.
În privința examenelor pentru joburile cu caracter contractual (paznici și
inspector de specialitate), concurenții trebuie să știe că înscrierea s-a stabilit pentru
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perioada 06.02.2017 – 17.02.2017, proba scrisă este fixată pentru 07.03.2017, iar
interviul se va susține în 13.03.2017. De menționat este faptul că, pentru posturile de
paznici, proba sportivă (eliminatorie) se va derula în data de 02.03.2017, în același timp
cu testul sportiv (eliminatoriu) programat pentru funcțiile de politiști locali.

Informații cu privire la conținutul dosarelor de înscriere, clauzele de participare la
examen, condițiile de desfășurare a examenelor, precum și bibliografia obligatorie se
pot obține la numărul de telefon 0368.457.010 (Biroul de Resurse Umane), dar și pe
site-ul institutiei www.politialocala.ro – secțiunea informații publice – cariere.
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