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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că Ministerul Afacerilor
Interne propune ca proba sportivă la examenul de admitere din
ianuarie 2018 să fie susținută sub forma unui traseu aplicativ.
Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice Ordinul
ministrului afacerilor interne privind activitatea de management resurse
umane în unitățile de poliție ale MAI și a Ordinului ministrului afacerilor
interne privind activitatea de management resurse umane în unitățile
militare ale MAI.
Prin acest ordin se propune introducerea traseului practic aplicativ la
concursul de admitere în școlile de agenți și subofițeri ale Ministerului
Afacerilor Interne, în locul probelor de verificare a aptitudinilor fizice
susținute la examenele precedente, are la bază mai multe argumente,
printre care și cele legate de necesitatea adaptării probelor de concurs la
nevoile instituționale și la standardele internaționale.
Una dintre consecințele imediate ale acestei schimbări este eliminarea
baremului de înălțime (1,70 pentru băieți și 1,65 pentru fete) în condițiile
în care testarea calităților fizice ale candidaților va impune și o anumită
statură necesară parcurgerii acestor probe.
Conform comunicatului de presă al Ministerului Afacerilor Interne,
parcurgerea traseului practic aplicativ contribuie la testarea a patru calități
motrice de bază - viteza, rezistența, îndemânarea și forța, dar și la
verificarea rapidității reacției candidatului. Fiecare concurent de la
instituțiile de învățământ ale MAI care pregătesc polițiști, jandarmi și
polițiști de frontieră va trebui să realizeze traseul ce cuprinde 11 elemente
într-un timp de maxim 2 minute și 25 secunde (elementele din care este
alcătuit traseul sunt detaliate în anexa la OMAI supus dezbaterii publice).
https://youtu.be/TNatbezBHys.
În expunerea de motive a acestui act normative se susține că o
abordare similară a probelor sportive se regăsește și la admiterea în școlile
ministerelor de interne din mai multe state europene, precum: Austria,
Belgia, Canada, Olanda, Franța, Germania, Marea Britanie, Ungaria sau
Spania.
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