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A Csíkszereda Helyi Rendőrsége versenyvizsgát hirdet köztisztviselői állás betöltésére – helyi 

rendőr – meghatározatlan időre, teljes munkaidőben, napi 8 órás, heti 40 órás 

munkaprogrammal, a következő naptár szerint:  

Leírás Vizsga dátuma Helyszín Viszga időpontja 

A hirdetés 

megjelenésének 

időpontja 

2022.09.19. A Csíkszeredai 

Polgármesteri Hivatal 

honlapján 

www.miercureaciuc.ro 

www.szereda.ro  

- 

Az iratcsomók leadási 

határideje 

2022.10.10. A Helyi Rendőrség 

székhelyén: Vár tér 1. 

szám, 114-es iroda 

- 

Az iratcsomók 

értékelésének 

időpontja 

2022.10.17. A Helyi Rendőrség 

székhelyén: Vár tér 1. 

szám 

- 

Fellebbezési időszak 2022.10.18 – 

2022.10.19. 

A Helyi Rendőrség 

székhelyén: Vár tér 1. 

szám 

- 

Logikai – érvelési 

képességek 

felmérésének 

időpontja 

2022.10.20 A Helyi Rendőrség 

székhelyén: Vár tér 1. 

szám 

10,00 

Fizikai – erőnléti 

alkalmasság (sport) 

felmérésének 

időpontja  

2022.10.21 Városi FK Stadion, 

Nagyrét utca sz.n., 

főbejárat 

10,00 

Az írásbeli vizsga 

időpontja 

2022.10.24 A Helyi Rendőrség 

székhelyén: Vár tér 1. 

szám 

10,00 
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Meghirdetett állás: 

➢ Diszpécserszolgálat részleg 

- Helyi rendőr, I osztály, kezdő szakmai fokozat – 1 állás; 

 

➢ Általános részvételi feltételek:  

- eleget kell tenni azoknak a feltételeknek, amelyeket a 2019. évi 57-es Sürgősségi 

Kormányrendelet 465-ös cikkelye ír elő; 

➢ Speciális/konkrét feltételek: 

 

• Helyi rendőr, I osztály, kezdő szakmai fokozat – 1 állás 

- felsőfokú végzettség, záróvizsgával a következő területeken: társadalomtudományok, 

bölcsészettudományok, sporttudomány és testnevelés; 

- szakmai tapasztalat nem szükséges; 

- fizikai – erőnléti alkalmasság, amely sportvizsga által lesz felmérve; 

- döntési képesség határeseti helyzetekben – logikai érvelési teszt (logikai gondolkodás, írott 

szöveg megértése és analitikus gondolkodás) 

 

Az iratcsomó tartalma: 

A vizsgán való részvételhez leadott iratcsomónak a következő dokumentumokat kell kötelező 

módon tartalmaznia:  

a.) beiratkozási formanyomtatvány (igényelhető a Helyi Rendőrség székehelyén vagy letölthető 

jelen hirdetés részeként);  

b.) román nyelvű önéletrajz, dátumozva és aláírva minden oldalon (EUROPASS-os modell);  

c.) a személyazonossági igazolvány másolata;  

d.) a végzettséget igazoló dokumentumokról készült másolata;  

e.) a munkakönyv másolata vagy igazolás, amely alátámasztja a köztisztviselői állás betöltéséhez 

szükséges szakmai tapasztalatot;  

f.) családorvosi igazolás másolata (legkésőbb 6 hónappal a vizsga előtti dátummal kiállítva, a 

következő megjegyzéssel: „Apt pentru exercitarea funcției publice”);  

g.) a fizikai erőkifejtéshez megfelelő egészségi állapot igazolása, amely szükséges olyan állások 

betöltése esetében, ahol ez feltétele és további bizonyítékot igényel;  

h) erkölcsi bizonyítvány;  

i.) nyilatkozat, hogy nem folytatott politikai rendőrségi tevékenységet;  

j.) fegyverviseléshez szükséges pszichológiai véleményezés;  

k.) B kategóriás jogosítvány másolata;  

A fent említett iratokat eredeti formátumban is fel kell mutatni hitelesítés céljából. 
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➢ A munkáltató által kiállított régiséget igazoló dokumentum formáját, a köztisztviselők 

karrierjének megszervezésére és fejlesztésére vonatkozó szabályokat jóváhagyó, utólag 

kiegészített és módosított, 2008/611-es kormányhatározat 2D melléklete tartalmazza. Azon 

igazolásoknak, amelyek más formátumban vannak kiállítva, kötelezően tartalmazniuk kell 

a 2D mellékletbe foglalt elemeket, a következő információkkal: betöltött funkció/funkciók, 

a foglalkoztatáshoz szükséges tanulmányok szintje, jogi megalapozása, munka területén, 

valamint a szakmában megszerzett tapasztalat. 

➢ Az egészségi állapotot igazoló bizonyítványnak egyértelműen tartalmaznia kell a kibocsátó 

számát, dátumát, nevét és kapacitását az egészségügyi miniszter rendeletével 

meghatározott szabványos formátumban.  

 

A versenyvizsgára való iratkozás a Csíkszeredai Helyi rendőrség székhelyén történik, 

Csíkszereda, Vár tér 1. szám alatt, 2022 szeptember 19. – 2022 október 10., munkanapokon, 

08.00 és 16.00 óra között. 

 

További információk Csíkszeredai Helyi Rendőrség székhelyén igényelhetők. Kapcsolattartó 

személy: Murza Andrea-Julia, tanácsadó, telefonon: 0266-315120/221 belső számon, valamint a 

következő e-mail címeken: murzaandrea@szereda.ro, helyirendorseg@szereda.ro. 

 

Jelen hirdetés mellé közzétesszük az alábbiakat:  

1. Beiratkozási formanyomtatvány  

2. Munkáltató által kiállított szakmai tapasztalatot igazoló dokumentum – minta  

3. Helyi rendőr közigazgatási állások betöltésére kiírt toborzóverseny szervezésének és 

lebonyolítására vonatkozó eljárása, amely az ügyvezető igazgató 2022/1-es határozatának 

melléklete  

4. Könyvészet és tematika 

5. Munkaköri leírások 
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