ETAPELE RECRUTĂRII
pentru funcțiile polițienești
Pasul 1: candidatul depune formularul de participare la concurs la Serviciul Resurse
Umane al autorităţii publice unde este declarată funcţia vacantă.
Pasul 2: Serviciul Resurse Umane eliberează candidatului îndreptarea pentru controlul
medical la domiciliu şi biletul de îndreptare pentru examinarea medicală la CMM
(Comisia medicală centrală) pentru angajarea în serviciu, informîndu-l în același timp,
despre actele care urmează a fi prezentate.
Pasul 3: Candidatul, în bază extrasului medical de la domiciliu, este supus controlului
medical în cadrul policlinicii unde stă la evidenţă.
Pasul 4: Candidatul cu extrasul medical de la domiciliu şi biletul de îndreptare pentru
examinarea medicală la CMM pentru angajarea în serviciu, se adresează la comisia
medicală centrală a MAI pentru a fi supus investigaţiilor medicale.
Pasul 5: Candidatul prezintă Serviciului Resurse Umane actele solicitate pentru angajare.
Pasul 6: Serviciul Resurse Umane, verifică veridicitatea informației conform actelor
primite de la candidat. Dacă candidatul este a apt din punct de vedere medical şi nu are
antecedente penale, inclusiv nu se află sub urmărire penală pentru săvârșire de infracţiuni,
dosarul acestuia se transmite secretarului comisiei.
Pasul 7: În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru aplicare la
funcția vacantă, comisia de concurs examinează dosarele candidaţilor şi ia decizia cu
privire la admiterea acestora la concurs. La concurs pot participa doar candidaţii ale căror
dosare de participare sunt complete şi întocmite conform cerinţelor regulamentare.
Pasul 8: Candidații vor fi supuși unei evaluări a performanţei fizice.
Pasul 9: Candidații vor fi supuși unei testări scrise privind cunoştinţele şi abilităţile
acestora pentru îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor funcţiei poliţieneşti. De regulă, un
test/test-grilă conţine 4-6 subiecte, dintre care 2-3sunt din domeniul specific funcţiei
poliţieneşti, iar celelalte subiecte țin de cadrul normativ ce reglementează activitatea
Poliţiei.
Pasul 10: Interviul. Candidații finali vor fi invitați pentru un interviu.
Este declarat candidatul care a trecut cu succes interviul și a obținut cel mai mare
scor la restul probelor.

