MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ

NESECRET
Nr. 1505533
Din 02.11.2018
Exemplar unic

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ TIMIŞOARA
COMISIA DE CONCURS

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale Ordinului
ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile
de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările și completările ulterioare și având
în vedere Memorandumul cu tema „Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor
Interne”, înregistrat cu nr. 20963 din 30.10.2017, nota-raport cu nr. 236617 din 04.10.2018 și adresa
Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române nr. 86996 din 24.10.2018;
Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timișoara, cu sediul în municipiul Timișoara, Str.
Sever Bocu nr. 49, Județul Timiș, organizează,
CONCURS:
Secţiunea I – Posturile scoase la concurs
15 posturi de execuţie vacante de ofiţeri de poliţie din structurile operative, prin încadrare
directă, absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai instituţiilor de învăţământ superior cu profil
corespunzător specialităţilor posturilor şi care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi
cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, prevăzute la compartimentul Ture Serviciu, la sectoarele
poliției de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, astfel:
La Sectorul Poliţiei de Frontieră Gîrla Mare:
a) 1 post de ofiţer specialist III, la compartimentul Ture serviciu, poziția 451 din statul de
organizare al inspectoratului teritorial;
La Sectorul Poliţiei de Frontieră Porțile de Fier II:
a) 1 post de ofiţer principal II, la compartimentul Ture serviciu, poziția 545/a din statul de
organizare al inspectoratului teritorial;
La Sectorul Poliţiei de Frontieră Drobeta Turnu Severin:
a) 1 post de ofițer I la compartimentul Ture serviciu, poziția 705 din statul de organizare al
inspectoratului teritorial;
La Sectorul Poliţiei de Frontieră Orșova:
a) 1 post de ofițer specialist III la compartimentul Ture serviciu, poziția 935
organizare al inspectoratului teritorial;
b) 1 post de ofițer specialist III la compartimentul Ture serviciu, poziția 938
organizare al inspectoratului teritorial;
La Sectorul Poliţiei de Frontieră Svinița:
a) 1 post de ofiţer specialist III la compartimentul Ture serviciu, poziția 1089
organizare al inspectoratului teritorial;
b) 1 post de ofiţer specialist III la compartimentul Ture serviciu, poziția 1090
organizare al inspectoratului teritorial;
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La Sectorul Poliţiei de Frontieră Berzasca:
a) 1 post de ofiţer specialist III la compartimentul Ture serviciu, poziția 1192 din statul de
organizare al inspectoratului teritorial;
b) 1 post de ofiţer specialist III la compartimentul Ture serviciu, poziția 1193 din statul de
organizare al inspectoratului teritorial;
La Sectorul Poliţiei de Frontieră Moldova Veche:
a) 1 post de ofiţer specialist III la compartimentul Ture serviciu, poziția 1281 din statul de
organizare al inspectoratului teritorial;
b) 1 post de ofiţer specialist III la compartimentul Ture serviciu, poziția 1282 din statul de
organizare al inspectoratului teritorial;
La Sectorul Poliţiei de Frontieră Socol:
a) 1 post de ofiţer specialist III la compartimentul Ture serviciu, poziția 1426 din statul de
organizare al inspectoratului teritorial;
b) 1 post de ofiţer specialist III la compartimentul Ture serviciu, poziția 1427 din statul de
organizare al inspectoratului teritorial;
La Sectorul Poliţiei de Frontieră Naidăș:
a) 1 post de ofiţer specialist III la compartimentul Ture serviciu, poziția 1524 din statul de
organizare al inspectoratului teritorial;
La Sectorul Poliţiei de Frontieră Moravița
a) 1 post de ofiţer specialist III la compartimentul Ture serviciu, poziția 1759 din statul de
organizare al inspectoratului teritorial;
Secţiunea a II-a – Condiţii de participare la concurs
Pentru a putea participa la concurs, toți candidații trebuie să îndeplinească condiția de studii:
- să fi absolvit studii universitare de lungă durată sau studii superioare de licență (S), cu diplomă
de licență sau echivalentă în domeniul fundamental Matematică şi ştiinţe ale naturii / Ştiinţe inginereşti /
Ştiințe sociale. (Conform H.G. nr. 158 din 29 martie 2018 (*actualizată*) privind aprobarea
Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii
instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019);
Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele
condiţii legale şi criterii specifice:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; Aptitudinea/inaptitudinea se
constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică,
potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru
oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea
psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
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Nu pot fi recrutate, în conformitate cu art. 9 alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul
poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care prin reîncadrare sau încadrare
directă, potrivit nivelului studiilor și/sau vechimii în specialitate, dobândesc un grad profesional mai mic
decât gradul militar echivalent deținut în rezervă;
Nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca poliţist, persoanele care se află în
următoarele situații:
- au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în
corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară. Verificarea acestei cerințe se realizează cu ocazia
examinării medicale;
Nu pot fi recrutate în vederea reîncadrării ca poliţist, persoanele care se află în următoarele
situaţii:
- le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g) - i), k), l) şi n) din
Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
- au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în
corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară. Verificarea acestei cerințe se realizează cu ocazia
examinării medicale;
Pentru a participa la concurs, agenţii de poliţie trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii:
a) să fie declaraţi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
b) să nu fie cercetaţi disciplinar sau să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) să nu fie puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25
lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările
ulterioare;
d) să fi obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
Cerințe specifice prevăzute în fișa postului:
Candidaţii care au fost declaraţi „admis” la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante
prevăzute a fi încadrate cu poliţişti prin reîncadrare ca poliţist sau încadrare directă, nu trebuie să aibă, la
încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.
Secţiunea a III-a – Reguli privind înscrierea la concurs
Înscrierea candidaţilor se va face prin depunerea cererii de înscriere, a declaraţiei de
confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, până la data de 14.11.2018, ora
15.00, la sediul Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timișoara, situat în municipiul
Timişoara, strada Sever Bocu, nr. 49, județul Timiș.
Înscrierile se fac personal, la adresa sus-menţionată, indiferent de localitatea unde îşi are
domiciliul candidatul. La înscriere candidaţii vor prezenta cartea de identitate în original.
Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, inclusiv poştă militară, prin orice mijloace
sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de
înscriere transmise prin orice altă modalitate decât personal la adresa sus-menţionată, documentele
urmând a fi restituite candidaţilor care procedează neregulamentar.
Intervalele orare în care se fac înscrieri sunt: 05.11 – 14.11.2018, ora 08:00 – 15:00, în zilele
lucrătoare.
Adresăm candidaţilor rugămintea să respecte acest program, întrucât, în afara intervalelor orare
sus-menţionate, punctul de înscriere va fi închis.
Dosarul de recrutare în vederea participării la concurs va fi depus personal (dosar cu șină) la
sediul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timișoara, situat în municipiul Timişoara, str.
Sever Bocu, nr. 49, județul Timiș, până în data de 10.12.2018, în intervalele orare: 09.00 – 15.00, în
zilele lucrătoare şi va conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere (tip) şi CV (modele anexate anunţului);
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b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele
postului (diploma de licenţă şi anexe, după caz, ex.: foaie matricolă, supliment la diplomă, etc.);
documentele vor fi prezentate şi în original;
c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare și/sau altor
documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă și, dacă este cazul, ale livretului militar
(documentele vor fi prezentate şi în original);
d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale
certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă
(documentele vor fi prezentate şi în original);
e) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (model anexat
anunţului);
f) autobiografia și tabelul nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului;
g) extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar;
h) o fotografie color 9x12 cm;
i) fișa medicală-tip de încadrare în MAI.
Agenții de poliție vor depune personal dosarul de recrutare (dosar cu șină) în vederea
participării la concurs la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timișoara, situat în
municipiul Timişoara, str. Sever Bocu, nr. 49, județul Timiș, până în data de 10.12.2018, în intervalele
orare: 09.00 – 15.00, în zilele lucrătoare şi va conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere (tip) şi CV (modele anexate anunțului);
b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului
(diploma de licenţă şi anexe, după caz, ex.: foaie matricolă, supliment la diplomă, etc.);
documentele vor fi prezentate şi în original;
c) copie a actului de identitate (documentul va fi prezentat și în original);
d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului
de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă (documentele
vor fi prezentate şi în original);
e) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (model anexat
anunţului);
f) adeverință eliberată de unitatea din care face parte candidatul prin care să se ateste îndeplinirea
condițiilor prevăzute în anunţ şi la art. 27^45 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului,
cu modificările și completările ulterioare (documentul va fi prezentat în original);
g) adeverință medicală eliberată de medicul de unitate, care să ateste faptul că este apt medical
pentru susținerea probei de evaluare a performanței fizice reprezentată de traseul practicaplicativ (documentul va fi prezentat în original).
Candidaţii se vor prezenta cu documentele de studii care atestă nivelul și specializarea studiilor
impuse de cerințele postului în original, iar copiile documentelor se vor realiza de compartimentul cu
sarcini de recrutare, se vor certifica pentru conformitate şi vor fi semnate de persoana desemnată şi de
candidat. Originalele documentelor prezentate se vor restitui candidaţilor după realizarea copiilor.
Documentele pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute anterior nu
se mai realizează.
La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante pot participa numai candidaţii care
îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa
postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în
termenul prevăzut în anunţul de concurs.
Documentele vor fi depuse într-un dosar cu şină, personal.
Atenţie! După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv 10.12.2018,
ora 15.00, nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora.
După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica corectitudinea întocmirii
dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare
la concurs. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea
acestora, se afişează la avizierul Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timișoara, str. Sever
Bocu,
nr.
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www.politiadefrontiera.ro/ro/timisoara/n-inspectoratul-teritorial-timioara-informaii-de-interes-publiccariera-122/ cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei probe de concurs.
Fişele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidaţi, cu respectarea prevederilor
legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.
Secţiunea a IV-a – Reguli privind evaluarea psihologică
Evaluarea psihologică se susţine înaintea probei sportive. În situaţia în care se constată
inaptitudinea, procedura de recrutare încetează. Perioada, orientativă, pentru susținerea acestei
evaluări este 19-29.11.2018.
Deoarece examinarea psihologică este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data,
ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate şi vor fi comunicate candidaţilor prin
postare pe pagina de internet a Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timișoara,
www.politiadefrontiera.ro/ro/timisoara/n-inspectoratul-teritorial-timioara-informaii-de-interes-publiccariera-122/, precum şi la avizierul unităţii organizatoare.
Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va
organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii
de internet indicată mai sus şi consultarea avizierului unităţii organizatoare. Detalii se pot obţine
şi la telefon 0256.445405, interioare: 26149, 26009 şi 26061. Candidaţii trebuie să se prezinte în
ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor
putea solicita o reprogramare.
Lista candidaţilor declaraţi apt psihologic se va posta pe pagina de internet a Inspectoratului
Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timișoara, www.politiadefrontiera.ro/ro/timisoara/n-inspectoratulteritorial-timioara-informaii-de-interes-public-cariera-122/, precum şi la avizierul unităţii.
Pentru candidaţii declaraţi inapt psihologic participarea la concurs va fi respinsă ca urmare a
neîndeplinirii condiţiilor legale.
Secţiunea a V-a – Desfăşurarea concursului (probele de concurs)
Probele de concurs constau într-o probă eliminatorie, respectiv evaluarea performanţei fizice şi
într-un test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, care
constă în rezolvarea unui test-grilă, care se vor desfăşura, în ordinea stabilită mai jos.
1. Evaluarea performanţei fizice se va susține în perioada 21.01 – 31.01.2019, la sediul
Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea din municipiul
Oradea, Calea Aradului, nr. 2, județul Bihor.
Detalii privind susținerea evaluarea performanţei fizice vor fi stabilite ulterior şi vor fi
comunicate candidaţilor prin postare pe pagina de internet a Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de
Frontieră Timișoara, www.politiadefrontiera.ro/ro/timisoara/n-inspectoratul-teritorial-timioarainformaii-de-interes-public-cariera-122/, precum şi la avizierul unităţii organizatoare.
Rezultatele vor fi comunicate prin afişare la sediul unităţii şi publicare pe pagina de
internet a instituţiei.
Proba de evaluare a performanţei fizice, probă cu caracter eliminatoriu, se susţine înaintea
testului scris şi se înregistrează video.
În conformitate cu prevederile Anexei 3^1 din Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de
management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerul Afacerilor Interne, evaluarea
performanţei fizice se realizează prin parcurgerea unui traseu practic-aplicativ, iar baremul minim
pentru a fi declarat „promovat” este de 2’25’’. Proba, normele și baremele pentru a fi declarat
„promovat” se regăsesc anexate la anunțul de concurs.
2. Testul scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului –
test-grilă, în data de 12.02.2018. Ora şi locul unde se va desfăşura proba test scris, care constă în
rezolvarea unui test-grilă, se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se vor comunica acestora
prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de internet a Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră
Timișoara,www.politiadefrontiera.ro/ro/timisoara/n-inspectoratul-teritorial-timioara-informaii-deinteres-public-cariera-122/, precum şi la avizierul unităţii.
Aprecierea rezultatelor finale ale testului scris se face cu note de la 1 la 10.
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Nota de promovare este minimum 7,00.
Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi "admis", iar cei care nu au promovat sunt
declaraţi „respins”.
La testul scris se prezintă numai candidaţii declaraţi „promovat” la evaluarea performanţei fizice.
Sunt declaraţi „admis” la concurs candidaţii care au fost declaraţi „admis” la toate probele
concursului şi au obţinut nota cea mai mare la testul scris, în limita numărului de posturi pentru care
au candidat.
În situația în care, pe parcursul desfășurării concursului sau al corectării foilor de răspuns se
constată, cel târziu până la momentul afișării rezultatelor, că grila de corectare și notare conține erori
și/sau au fost aplicate întrebări din afara tematicii și bibliografiei de concurs/greșit formulate/care se
repetă, comisia de concurs dispune anularea întrebării, precum și a răspunsurilor formulate pentru
respectiva întrebare și acordă, din oficiu, punctajul maxim corespunzător întrebării tuturor candidaților.
Desfăşurarea probelor poate fi înregistrată audio/video, după caz.
În situația în care comisia de concurs constată, înainte de susținerea ultimei probe de concurs,
aspecte privind nerespectarea procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului, altele decât
cele prevăzute la art. 51^1 alin. (1) al Anexei 3 din O.M.A.I. 140/2016 privind activitatea de
management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și
completările ulterioare, întocmește o notă motivată corespunzător, conținând propunerea de anulare a
procedurii de concurs, pe care o prezintă, spre aprobare, șefului unității organizatoare.
Secţiunea a VI-a – Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor
Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la proba eliminatorie sau la testul scris poate
formula contestaţie, o singură dată pentru fiecare probă, în termen de 24 de ore de la afişare.
Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.
Contestaţiile se soluţionează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de
depunere.
Admiterea contestaţiei la proba eliminatorie, respectiv evaluarea performanţei fizice are drept
consecinţă replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei/probelor respective de către
candidat la o dată ulterioară.
Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris/interviul structurat pe subiecte
profesionale este definitivă.
Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin afişare la sediul unităţii
organizatoare a concursului şi se postează pe pagina de internet a Inspectoratului Teritorial al
Poliţiei de Frontieră Timișoara, www.politiadefrontiera.ro/ro/timisoara/n-inspectoratul-teritorialtimioara-informaii-de-interes-public-cariera-122/, precum şi la avizierul unităţii.
În situaţia în care, în urma analizei contestaţiei se constată că grila de apreciere/corectare şi
notare/baremul de apreciere conţine erori și/sau au fost aplicate întrebări/subiecte din afara tematicii și
bibliografiei de concurs/greșit formulate/care se repetă, comisia de soluţionare a contestaţiilor dispune
anularea întrebării/subiectului, precum şi a răspunsurilor formulate pentru respectiva/respectivul
întrebare/subiect şi acordă, din oficiu, punctajul maxim corespunzător întrebării/subiectului tuturor
candidaţilor.
Aprecierea şi notarea interviului structurat pe subiecte profesionale
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă la testul scris tip-grilă departajarea
candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe
subiecte profesionale, fiind declarat „ADMIS” candidatul care obţine nota cea mai mare. După caz,
interviul se va susţine după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, pe baza aceloraşi
tematici şi bibliografii stabilite pentru testul scris tip-grilă, la o dată ce va fi comunicată prin postarea
unui anunţ ulterior pe pagina de internet a instituţiei, precum şi la avizierul unităţii.
În cadrul interviului structurat pe subiecte profesionale fiecare membru al comisiei de concurs,
adresează întrebări candidatului, fără a depăşi tematica şi bibliografia afişată şi în concordanţă cu
atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute în fişa postului scos la concurs.
Interviul structurat pe subiecte profesionale va fi înregistrat audio şi/sau video.
Pentru fiecare întrebare se elaborează o grilă de apreciere, care va fi afişată la finalizarea
interviului desfăşurat cu ultimul candidat.
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Afişarea rezultatelor se va realiza, la finalul fiecărei probe, prin postarea pe pagina de internet a
instituţiei şi la avizierul unităţii.
Interviul structurat pe subiecte profesionale nu se contestă.
Secţiunea a VI-a – Precizări referitoare la încadrarea pe post a candidaţilor declaraţi
„admis”
Ocuparea posturilor se va realiza în ordinea descrescătoare a notelor finale obţinute la
concurs, pe baza opţiunilor formulate, în scris, de către candidaţii declaraţi „ADMIS”.
Încadrarea în funcţii şi acordarea gradelor profesionale se realizează în conformitate şi cu
respectarea prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările
ulterioare şi a O.M.A.I. nr. 140/2016, privind activitatea de management resurse umane în unităţile de
poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, conform art. 21 alin (11) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu
modificările şi completările ulterioare: „persoanei care dobândeşte statutul de poliţist prin reîncadrare,
încadrare directă sau transfer, potrivit art. 9 alin. (2^1) sau (2^2), nu i se poate modifica raportul de
serviciu, prin delegare, detaşare, mutare sau transfer, timp de cel puţin 2 ani de la numirea în prima
funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii”.
Totodată, în conformitate cu art. 21 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul
poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare: „ persoanei care dobândește statutul de polițist
prin încadrare directă sau transfer, potrivit. art. 9 alin. (2^2) sau (3), i se acordă gradul profesional în
funcție de pregătirea sa și de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la
cerințele postului. Încadrarea polițistului se face în funcția minimă prevăzută de lege corespunzătoare
gradului profesional acordat, pe o perioadă de probă de 6 luni sau 12 luni, în raport cu categoria din
care face parte și cu gradul profesional acordat.”
Relaţii privind participarea la concurs pot fi obţinute la telefon 0256.445405, interior 26149,
26009 şi 26061.
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA1
Încadrare directă ofiţeri de poliţie
TEMATICĂ:
- Constituția României – principii generale; drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale,
autoritățile publice;
- Reglementări privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne;
- Reglementări privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române;
- Reglementări privind frontiera de stat a României;
- Măsuri aplicabile în cazul apariției la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranți;
- Reglementări ale Uniunii Europene privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane;
- Regimul străinilor în România;
- Regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate;
- Regimul liberei circulații pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene,
Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene;
- Eliberarea vizelor la frontieră;
- Sistemul de Informații Schengen;
- Azilul în România;
- Reglementări în domeniul penal: Generale: Legea penală și limitele ei de aplicare, Infracțiunea,
Pedepsele, Măsurile de siguranță, Minoritatea, Răspunderea penală a persoanei juridice, Cauzele
care înlătură răspunderea penală, Cauzele care înlătură consecințele condamnării, Înțelesul unor
termeni sau expresii în legea penală; Speciale: Infracțiuni contra persoanei, Infracțiuni contra
patrimoniului, Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat, Infracțiuni contra înfăptuirii
justiției, Infracțiuni de corupție și de serviciu;
- Reglementări în domeniul procesual penal: Generale: Principiile și limitele aplicării legii
procesuale penale, Acțiunea penală în procesul penal, Participanții în procesul penal, Probele,
mijloacele de probă și procedeele probatorii, Măsurile preventive și alte măsuri procesuale, Acte
procesuale și procedurale comune; Speciale: Urmărirea penală;
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-

Reglementări ale Uniunii Europene referitoare la instituirea Poliției de Frontieră și a Gărzii de
Coastă la nivel European și asigurarea gestionării europene integrate a frontierelor externe;
Regimul juridic al contravențiilor;
Statutul polițistului;
Codul de etică și deontologie al polițistului;
Reglementări privind regimul armelor și munițiilor;
Reglementări privind activitatea de soluționare a petițiilor;
Protecția informațiilor clasificate;
Reglementări privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulație a acestor date;
Infracțiuni prevăzute de Codul Vamal;
Reglementări privind pescuitul și acvacultura;
Condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri
plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament și recuperare;

BIBLIOGRAFIA:
- Constituția României, 2003 – Titlul 1-3, publicată inițial în Monitorul Oficial al României nr. 767
din 31 octombrie 2003;
- O.U.G. nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și
Reformei Administrative, publicată inițial în Monitorul Oficial nr. 309 din 09 mai 2007, cu
modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră
Române, aprobată prin Legea nr. 81 din 26 februarie 2002, publicată inițial în Monitorul Oficial nr.
351 din 29 iunie 2001, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României, aprobată prin Legea nr. 243
din 29 aprilie 2002, publicată inițial în Monitorul Oficial nr. 302 din 8 mai 2002, cu modificările și
completările ulterioare;
- H.G. nr. 445 din 9 mai 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.
105 din 2001 privind frontiera de stat a României, publicată inițial în Monitorul Oficial nr. 346 din
24 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 53 din 3 noiembrie 2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariției la
frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranți, publicată inițial în Monitorul Oficial
nr. 832 din 6 noiembrie 2015;
- Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu
privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul
Frontierelor Schengen);
- Regulamentul (UE) 2017/458 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 de
modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește consolidarea verificărilor prin
consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe;
- O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, publicată inițial în Monitorul Oficial
nr. 955 din 27 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, publicată
inițial în Monitorul Oficial nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 141 din 12 iulie 2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului
Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de informații Schengen,
publicată inițial în Monitorul Oficial nr. 498 din 19 iulie 2010, republicată;
- Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie
2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a
Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului
(CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului – Capitolul I;
- O.U.G. 102 din 14 iulie 2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor
membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei
Elveţiene, publicată inițial în Monitorul Oficial nr. 646 din 21 iulie 2005, cu modificările și
completările ulterioare;
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-

Legea nr. 122 din 04 mai 2006 privind azilul în România, publicată inițial în Monitorul Oficial al
României nr. 428 din 18 mai 2003, cu modificările și completările ulterioare;
Codul Penal – Partea generală, Titlul I, Titlul II, Titlul III, Titlul IV, Titlul V, Titlul VI, Titlul
VII, Titlul IX, Titlul X; Partea specială – Titlul I, Titlul II, Titlul III, Titlul IV, Titlul V;
Codul de Procedură Penală – Partea generală, Titlul I, Titlul II Capitolul 1, Titlul III, Titlul
IV, Titlul V, Titlul VI; Partea specială: Titlul I;
O.G. nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180
din 11 aprilie 2002, publicată inițial în Monitorul Oficial nr. 410 din 25 iulie 2001, cu modificările
și completările ulterioare;
Legea nr. 360 din 06 iunie 2002 privind Statutul polițistului, publicată inițial în Monitorul Oficial
nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare;
H.G. nr. 1578 din 18 decembrie 2002 privind condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la
concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plata, bilete de odihnă,
tratament și recuperare, publicată inițial în Monitorul Oficial nr. 28 din 20 ianuarie 2003, cu
modificările și completările ulterioare;
H.G. nr. 991 din 25 august 2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului,
publicată inițial în Monitorul Oficial nr. 813 din 07 septembrie 2005;
Legea nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor și al munițiilor, publicată inițial în
Monitorul Oficial nr. 583 din 30 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare;
O.G. nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor,
publicată inițial în Monitorul Oficial nr. 84 din 01 februarie 2002, cu modificările și completările
ulterioare;
Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecția informațiilor clasificate, publicată inițial în
Monitorul Oficial nr. 248 din 12 aprilie 2002, cu modificările și completările ulterioare;
H.G. nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a
informațiilor clasificate în România, publicată inițial în Monitorul Oficial nr. 485 din 05 iulie
2002, cu modificările și completările ulterioare –Anexa, Capitolul 1–Dispoziții generale,
Capitolul 2–Clasificarea și declasificarea informațiilor. Măsuri minime de protective specific
claselor și nivelurilor de secretizare, Capitolul 3–Reguli generale privind evidența, întocmirea,
păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea
informațiilor clasificate, Capitolul 4–Protecția informațiilor secrete de stat, Capitolul 5–Condițiile
de fotografiere, filmare, cartografiere și executarea unor lucrări de arte plastice în obiective sau
locuri care prezintă importanță deosebită pentru protecția informațiilor secrete de stat, Capitolul 9
– Contravenții şi sancțiuni la normele privind protecția informațiilor clasificate;
H.G. 781 din 25 iulie 2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, publicată inițial în
Monitorul Oficial nr. 575 din 5 august 2002, cu modificările și completările ulterioare;
Regulament (U.E.) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura;
Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României – Titlul XII – Sancțiuni, Secțiunea 1
Infracțiuni, art. 270-278.
1

Notă:
Legislația cuprinsă în bibliografie, se va studia cu toate modificările și completările în vigoare la
data publicării anunțului
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GRAFICUL
concursului prin încadrare directă în vederea ocupării posturilor de ofiţeri de poliţie la
compartimentul Ture Serviciu
Nr. crt.
1.
2.
3.

ACTIVITĂŢI
Numirea comisiei de concurs şi de soluţionare a
contestaţiilor
Întocmirea tematicii, bibliografiei şi redactarea anunţului de
concurs
Înregistrarea anunţului, afişarea acestuia la sediul
inspectoratului, pe pagina de internet a unităţii şi în reţeaua
de intranet

4.

Depunerea cererilor de înscriere la concurs

5.
6.
7.

Depunerea dosarelor de recrutare
Analiza dosarelor de recrutare
Probe sportive

8.

Depunerea contestaţiilor la proba sportivă

9.

Soluţionarea contestaţiilor la proba sportivă

10.
11.
12.
13.
14.

Desfăşurarea probei sportive cu candidaţii cărora li
s-a admis contestaţia, după caz
Test scris - tip grilă
Depunerea contestaţiilor la proba scrisă
Soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă
Afișarea rezultatelor finale

DATA / ORA

OBS.

26.10.2018
02.11.2018
02.11.2018
05.11. – 14.11.2018,
(între orele 09.0015.00, în zilele
lucrătoare)
Cel târziu 10.12.2018
11.12-14.12.2018
21.01.-31.01.2019
24 de ore de la
afișarea rezultatelor
2 zile lucrătoare de
la expirarea
termenului de
depunere a
contestațiilor
21.01.-31.01.2019
12.02.2019
12.02.-13.02.2019
14.02.-15.02.2019
15.02.2019

ANEXE: - Model cerere de înscriere;
- Model CV;
- Model declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
- Proba, normele și baremele pentru a fi declarat „promovat” la proba de evaluare a
performanţei fizice.
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Anexa nr. ....
Nr. ......................din ........................
Cerere de participare la concursul pentru
ocuparea posturilor vacante de OFIȚER DE POLIȚIE ÎN STRUCTURI OPERATIVE,
prin încadrare directă

Domnule Inspector șef,

Subsemnatul(a)

_________________________________________________

cu

gradul

profesional __________________________ fiul (fiica) lui ________________ şi al (a)
___________________________ născut(ă) la data de ___________________ în localitatea
____________________________ judeţul/sectorul ________________ cetăţenia ______________
posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria _____, nr. ______________, eliberată de
_______________________, la data de _____________, CNP ____________________ având cu
domiciliul

(reşedinţa)

în

localitatea

___________________________,

judeţul/sectorul

______________ strada _________________ nr. ____ bloc ______, etaj ____, apartament ____,
absolvent(ă),

al(a)

_________________________________________________

forma

de

învăţământ _____________________, sesiunea_______, specializarea______________ de profesie
Politist încadrat(ă) la unitatea_____________________structura_____________________, starea
civilă_____________.
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de I.T.P.F. Timișoara în vederea
ocupării unei funcţii de ofițer în structurile operative (Ture Serviciu) ale I.T.P.F. Timișoara.
Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la
concurs.
Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea
informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (U.E.) nr. 679 din
27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cu modificările și completările
ulterioare.
Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în
care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta cerere ori neîndeplinirea cumulativă a
condiţiilor de recrutare nu voi fi încadrat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite
acest fapt.
Pot fi contactat pe nr. de telefon_______________________

Semnătura _________________

Data ______________
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Anexa nr. ....
The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the im age, or the
image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still
appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again.

Curriculum vitae
Europass

Inseraţi fotografia

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon
Fax(uri)

Nume, Prenume
Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară
Fix:
Mobil:
(rubrică facultativă)

E-mail(uri)
Naţionalitate
Data naşterii

(ziua, luna, anul)

Sex
Locul de muncă vizat / Domeniul
ocupaţional

(rubrică facultativă)

Experienţa profesională
Perioada

Menţionaţi, dacă este cazul, separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu
cea mai recentă dintre acestea

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Aptitudini şi competenţe
personale

Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională
absolvite, începând cu cel mai recent

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Scriere
Exprimare
scrisă

Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini tehnice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini artistice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Alte competenţe şi aptitudini

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare
Anexe

Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.
Includeţi orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior
Enumeraţi alte documente anexate CV-ului, dacă este cazul
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Anexa nr. ....
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ ROMÂNE
INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ TIMIŞOARA

Domnule inspector-şef,

Subsemnatul(a)................................................................................................., fiul(fiica)
lui ......................................... şi al (a) ............................................................ născut(ă) la data de
..................................... în localitatea....................................................................,judeţul/sectorul
....................................., posesor(posesoare) al(a) B.I./C.I. seria ...... nr. ..................... eliberat(ă)
de .................................................................................................., la data de ................................,
cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea .................................................................................,
judeţul ......................................................, în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea
posturilor
vacante
prin
încadrare
directă,
organizat
de
.....................................................................................................................................,
data
...................... 2018, declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă despre condiţiile de
recrutare cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.
Precizez că nu fac parte din nici o organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau
care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.
În situaţia în care voi fi declarat admis îmi voi da demisia din partidele/organizaţii cu
caracter politic din care fac parte.
Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că, în
situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta, ori incompatibilităţi
determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi înmatriculat(ă),
chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va
constata după înmatriculare/încadrare urmează să fiu exmatriculat, cu suportarea cheltuielilor de
întreținere și de instruire pe timpul școlarizării/cheltuielile efectuate cu pregătirea
subsemnatului(ei)trecut în rezervă să îmi înceteze raporturile de serviciu, după caz.
Îmi asum responsabilitatea asupra exercitării datelor furnizate şi sunt de acord cu
prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului
(U.E.) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Menționez că am fost/nu am fost încadrat în sistemul național de apărare, ordine
publică și siguranță națională ( în caz afirmativ urmează să precizați instituția, unitatea, funcția
si alte date necesare) și mi-au încetat raporturile de serviciu/am fost trecut în
rezervă_________(se scrie motivul-la cerere, demisie, alt motiv) în temeiul art.___ alin.__ din
Legea nr.____/______.
Declar, susţin şi semnez după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am
completat personal datele din prezenta declaraţie.

Data ........................................

Semnătura .......................................
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Anexa nr. ……
I. Prevederi generale cu privire la organizarea probei de evaluare a performanţei fizice
1. Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor constă în parcurgerea traseului practic-aplicativ.
2. Proba se execută în ţinută sportivă decentă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening).
3. Este declarat „promovat“ candidatul care îndeplineşte baremul minim de 2’25’’. Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul acordat („promovat“,
„nepromovat“) se consemnează în tabelul prevăzut în anexa nr. 27 la ordin.
4. Pe timpul susţinerii probei, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări sau repetări.
5. Abandonul, accidentarea sau neîndeplinirea baremului minim duce la eliminarea candidatului din concurs şi declararea acestuia „nepromovat“. Trecerea
de la alergare la mers a candidaţilor nu se consideră abandon.
6. Instructajul privind normele de securitate şi sănătate în muncă se face de către lucrătorul desemnat sau de un membru al comisiei/subcomisiei desemnat
în acest sens, înainte de începerea probei, pe bază de semnătură.
7. Candidaţii sunt răspunzători de eventualele accidentări pe timpul desfăşurării probei, datorate nerespectării normelor prelucrate sau a execuţiilor greşite.
8. Pregătirea organismului pentru efort şi influenţarea selectivă a aparatului locomotor se desfăşoară individual, în spaţiul destinat acestei activităţi, altul
decât cel de desfăşurare a probei.
9. Înaintea parcurgerii traseului practic aplicativ, unul dintre evaluatori prezintă candidaţilor elementele, modul de execuţie a acestora, restricţiile,
penalizările, precum şi procedura de apreciere/măsurare.
10. Pe timpul desfăşurării probei, supravegherea medicală în vederea acordării primului ajutor în caz de nevoie este obligatorie şi se asigură gratuit.
11. Rezultatele obţinute se aduc la cunoştinţa candidaţilor, la finalul probei, pe bază de semnătură.
NOTĂ:
În cazul în care condiţiile meteorologice împiedică organizarea şi desfăşurarea activităţilor de evaluare a performanţei fizice (pe timpul ploilor torenţiale,
pe timp de ceaţă, la temperaturi de peste +30°c sau sub 0°c ori în alte condiţii de natură să favorizeze producerea de accidente), acestea se desfăşoară în sala de
sport.
Desfăşurarea probei se poate amâna, la propunerea comisiei, cu acordul preşedintelui comisiei, până la momentul când proba se poate desfăşura în condiţii
normale. Candidaţii vor fi anunţaţi de modificările care pot să apară.
II. Organizarea şi desfăşurarea probei „traseu practic-aplicativ“
A. Precizări generale referitoare la proba traseu practic-aplicativ
1. Candidaţii trebuie să parcurgă în întregime traseul practic-aplicativ şi elementele care îl compun şi să abordeze obligatoriu toate obstacolele, în ordinea
stabilită) de mai jos. Parcurgerea unui obstacol în alt mod decât cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde/obstacol a candidatului, la final penalizările
acumulate fiind consemnate în tabelul prevăzut în anexa nr. 27 la ordin şi adunate la timpul realizat. În situaţia în care candidatul nu parcurge un obstacol va fi
declarat „nepromovat“.
2. În situaţia constituirii mai multor subcomisii, suprafaţa şi condiţiile de amenajare şi desfăşurare a traseelor practic-aplicative vor fi identice.
3. Fiecare candidat parcurge traseul aplicativ în prezenţa a cel puţin 2 candidaţi martori.
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B. Descrierea elementelor care compun traseul practic-aplicativ, a algoritmului de desfăşurare şi a modului de evaluare a execuţiei:
1. Săritura în lungime de pe loc:
De la linia de START, la semnalul evaluatorului, candidatul execută săritura în lungime de pe loc, în spaţiul delimitat. În situaţia în care se calcă linia de
start, se depăşeşte lateral spaţiul delimitat sau nu este îndeplinit baremul minim obligatoriu, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care
candidatul refuză să execute săritura este declarat „nepromovat“.
Cronometrarea începe la prima mişcare a candidatului. Barem minim: 1,80 metri.
2. Alergare 18 metri
3. Ocolire jalon
4. Alergare 8 metri
5. Trecerea prin pas sărit peste saltea:
După executarea săriturii în lungime de pe loc, de la locul de aterizare, se continuă cu alergare, trecerea prin pas sărit peste saltea după trecerea peste
obstacol în mod corect. În situaţia în care, pe timpul alergării, se ating marginile saltelei, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul
refuză să execute săritura sau ocoleşte obstacolul este declarat „nepromovat“.
Caracteristici tehnice ale saltelei: lungime = 2 m, lăţime = 1 m, grosime = 3-5 cm.
6. Alergare 10 metri
7. Ocolire jalon
8. Alergare 4 metri
9. Două rostogoliri succesive înainte:
Din alergare, candidatul va executa 2 (două) rostogoliri succesive înainte. În situaţia în care, pe timpul execuţiei, se depăşeşte spaţiul saltelelor cu întreg
corpul, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză executarea rostogolirilor sau ocoleşte obstacolul este declarat
„nepromovat“.
Caracteristici tehnice ale sectorului: lungime = 4 m, lăţime = 1 m.
10. Alergare 5 metri
11. Deplasarea în echilibru pe banca de gimnastică cu transport de greutăţi:
Se execută ridicarea celor 2 (două) greutăţi de câte 5 kilograme fiecare, depozitate în faţa băncii de gimnastică la 0,50 metri, urcarea pe banca de
gimnastică, deplasarea în echilibru cu transportul simultan al greutăţilor, coborârea şi depozitarea greutăţilor pe sol. În situaţia în care, pe timpul execuţiei,
candidatul atinge solul, scapă una din greutăţi sau pe ambele, va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză executarea deplasării sau
transportul de greutăţi pe tot parcursul este declarat „nepromovat“.
Caracteristici tehnice ale băncii de gimnastică: lungime = 4 m, lăţime = 0,25 m, înălţimea de la sol în partea superioară = 0,30 m.
12. Alergare 2 metri
13. Ocolire jalon
14. Alergare 20 de metri
15. Ocolire jalon
16. Deplasare între şicane:
Candidatul se deplasează fără a avea dreptul de a se sprijini pe jaloane. În situaţia în care, pe timpul execuţiei, candidatul se dezechilibrează şi cade, acesta
va continua parcursul, fără a fi penalizat. În situaţia în care candidatul refuză să parcurgă distanţa precizată este declarat „nepromovat“.
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Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 10 m, lăţimea culoarului = 1,20 m, jaloane tip con, din polietilenă. Toată lungimea şi lăţimea obstacolului
vor fi delimitate vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanţă.
17. Ocolire jalon
18. Alergare 10 metri
19. Săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică (obstacolul nr. 6):
Din alergare, candidatul va executa bătaia pe ambele picioare, sprijin pe obstacol cu ambele mâini şi săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică.
Abordarea obstacolului presupune cel puţin urcarea pe aparat, traversarea acestuia şi coborârea pe la capătul depărtat. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel
descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. În situaţia în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocoleşte obstacolul este declarat
„nepromovat“.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: înălţime capră de gimnastică = 1,20 m. La acest obstacol nu se vor folosi trambuline elastice.
20. Alergare 2 metri
21. Ocolire jalon
22. Alergare 2 metri
23. Trecerea pe sub un obstacol marcat:
Din alergare, candidatul se deplasează pe sub un obstacol marcat, acoperit şi închis la ieşire. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris duce la
penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. În situaţia în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocoleşte obstacolul este declarat „nepromovat“.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: lăţime = 1 m, înălţime = 0,80 m, lungime = 4 m.
24. Alergare 4 metri
25. Escaladarea unei lăzi de gimnastică:
Din alergare, candidatul execută escaladarea obstacolului aşezat transversal pe direcţia de deplasare, printr-un procedeu la alegere. Parcurgerea obstacolului
în alt mod decât cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. În situaţia în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocoleşte
obstacolul este declarat „nepromovat“.
Caracteristici tehnice ale lăzii de gimnastică: lungime = 1,60 m, lăţimea părţii superioare = 0,40 m, înălţime = 1,20 m. La acest obstacol nu se vor folosi
trambuline elastice şi saltele de gimnastică.
26. Alergare 4 metri
27. Ocolire jalon
28. Alergare 10 metri
29. Transportul unui manechin prin târâre:
Din alergare, candidatul execută priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini. Transportul manechinului pe distanţa de deplasare se face cu spatele,
picioarele manechinului trebuind să depăşească în mod obligatoriu linia de sosire. În situaţia în care candidatul trece linia de sosire fără manechin este declarat
„nepromovat“.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: distanţa de parcurs = 10 m, înălţimea manechinului = 1,60 m, lăţimea umerilor manechinului = 0,60 m, greutatea
manechinului = 40 kg.
30. Ocolire jalon
31. Aruncarea mingii de handbal de pe loc la ţintă:
Candidaţii se vor opri în faţa pragului dispus transversal pe direcţia de aruncare şi vor arunca la ţinta aflată la 7 (şapte) metri, prin procedeul azvârlire, cu o
singură mână, una dintre cele 2 mingi de handbal avute la dispoziţie. O aruncare este considerată reuşită dacă mingea a atins ţinta, cu condiţia să nu fi atins solul
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înainte de ţintă. Fiecare candidat are dreptul la două încercări, a doua încercare executându-se doar în situaţia în care prima aruncare este nereuşită. În situaţia în
care, la prima aruncare, mingea nu atinge ţinta, atinge solul înainte de ţintă, este scăpată spre înainte/înapoi, cu depăşirea pragului care delimitează sectorul de
aruncare, candidatul se va opri la semnalul acustic (fluier) al supraveghetorului de traseu şi mai are dreptul la o singură aruncare. Dacă şi la următoarea încercare
va repeta una din situaţiile prevăzute anterior, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau
ocoleşte obstacolul este declarat „nepromovat“.
Caracteristici tehnice ale liniei de aruncare: lungime = 1,20 m, lăţimea = 0,10 m. Ţinta este dispusă la o distanţă de 7 metri de prag (linia de aruncare).
Caracteristici tehnice ale ţintei: lungime = 1 m, lăţimea = 1 m, dispusă la 1 m de sol (măsurată de la sol până la baza inferioară, fixă).
Pentru aruncare se vor utiliza 2 (două) mingi de handbal, tip 3.
32. Alergare 20 metri
33. Navetă 10 repetări x 20 de metri cu transport de jaloane:
Din alergare, candidatul ridică un jalon şi aleargă cu acesta până la o linie aflată la 20 de metri distanţă, depune jalonul şi preia un alt jalon de culoare
diferită şi revine în alergare 20 de metri. Se efectuează 5 cicluri dus-întors.
În situaţia în care, pe timpul execuţiei, candidatul se dezechilibrează şi cade, acesta va continua parcursul, fără a fi penalizat. În situaţia neschimbării culorii
în mod succesiv după parcurgerea fiecărei distanţe de 20 de metri, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care candidatul refuză să parcurgă
distanţa precizată sau trece linia de sosire fără jalon, este declarat „nepromovat“.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 20 m, lăţimea culoarului = 1,00 m, 10 jaloane tip con, din polietilenă, având 2 culori diferite în proporţii
egale (de exemplu, 5 de culoare roşie, 5 de culoare verde), distribuite câte 5 din aceeaşi culoare la fiecare dintre cele două capete ale culoarului. Toată lungimea şi
lăţimea obstacolului vor fi delimitate vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanţă.
Pentru ca traseul practic-aplicativ să poată fi parcurs de 2 candidaţi, obstacolul nr. 11 se amenajează de două ori, pe două culoare distincte.
34. Sosire.

18

