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SECURITATEA 
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REACȚIONAȚI



Uniunea Europeană își creează, pentru prima dată, un serviciu cu personal în uniformă 
– Corpul european permanent pentru poliția de frontieră și garda de coastă. Acesta 
va fi format din agenți Frontex și din statele membre ale UE și va acorda sprijin țărilor 
europene care se confruntă cu provocări la frontierele lor externe.

Pregătiți de cei mai buni și dotați cu cele mai noi tehnologii, polițiștii de frontieră și gardă 
de coastă Frontex vor fi pregătiți pentru viitoare provocări de la frontiere.

Fiecare dintre candidații selectați va beneficia de o formare de bază de cel mult șase luni 
pentru a fi pregătiți pentru detașarea în zonele operative în ianuarie 2021. Astfel sa va 
garanta că agenții dispun de competențele necesare pentru a lucra împreună într-o zonă 
operativă specifică, respectând pe deplin legislația UE aplicabilă și standardele etice.



PROFILUL CĂUTAT

CARE VOR FI ATRIBUȚIILE 
PRINCIPALE ALE AGENȚILOR 
DIN POLIȚIA DE FRONTIERĂ 
FRONTEX

Căutăm candidați cu experiență în următoarele domenii: 
asigurarea respectării legii (de exemplu, în poliție, vamă, 
poliție de frontieră și gardă de coastă), servicii de urgență, 
gestionarea civilă a crizelor, armată sau o experiență 
echivalentă (activi și pensionați). Fiecare candidat trebuie să 
vorbească limba engleză la nivel intermediar (B2).

În prima etapă, dorim să recrutăm peste 700 de polițiști de 
frontieră și gardă de coastă Frontex. În funcție de experiența 
dumneavoastră, puteți candida pentru a deveni polițist de 
frontieră Frontex pe trei niveluri: de bază, intermediar sau 
avansat.

Majoritatea polițiștilor de frontieră Frontex vor purta 
uniforme, vor purta armă de serviciu și vor fi în măsură 
să îndeplinească sarcini precum verificarea identității și 
a naționalității unei persoane, permiterea sau refuzul 
intrării în spațiul UE și patrularea între punctele de trecere 
a frontierei.

Verificări 
la frontiere

Culegerea 
și schimbul 
de informații

ReturnăriCăutare 
și salvare

Combaterea criminalității 
transfrontaliere

Supravegherea 
frontierelor

PASSPORT



UNDE VOR LUCRA POLIȚIȘTII 
DE FRONTIERĂ FRONTEX

PROCESUL DE RECRUTARE

Polițiștii de frontieră Frontex vor lucra în zonele operative de 
la frontierele externe ale UE. De asemenea, pot lucra într-o 
țară din afara UE, cu condiția semnării unui acord privind 
statutul între țara respectivă și UE.

După finalizarea procedurii de selecție, candidaților selectați 
li se va oferi un contract de muncă pe cinci ani, cu o perioadă 
de probă de nouă luni. Toți agenții selectați vor participa la 
o formare de bază cu durata de maximum șase luni și vor 
fi supuși la teste de aptitudini pentru a se evalua dacă sunt 
pregătiți pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin.

1. Evaluarea dosarelor 
de candidatură

TERMENUL DE DEPUNERE A CANDIDATURII

DATA DE ÎNCEPERE A DETAȘĂRII

2. Test de limbă engleză

3. Stabilirea listei scurte 
de candidați

4. Probă fizică

5. Interviuri

6. Oferte de angajare

7. Vizite medicale

8. Semnarea contractului

9. Data de începere 
a perioadei de probă

10. Formare

11. Teste finale de aptitudini



PROCEDURA DE DEPUNERE 
A CANDIDATURII

CE AVANTAJE AVEȚI

Accesați site-ul nostru sau utilizați acest cod QR 
și completați astăzi formularul de depunere!
https://frontex.europa.eu

Veți primi un salariu de bază și alocații aplicabile, 
cum ar fi:

• alocație de expatriere;
• alocație pentru locuință;
• alocație pentru creșterea copilului;
• alocație școlară;
• alocație pentru detașare (dacă este cazul);
• alocație pentru programul de muncă în 

schimburi (dacă aveți program de muncă în 
schimburi).

Plac Europejski 6
00-844 Warsaw, Poland
Tel: +48 22 205 9500
Fax: +48 22 205 9501
www.frontex.europa.eu
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