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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ 

 
INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERÃ IAȘI 

 

 NESECRET 

 

 

 

                                                  

 
         
 

A N U N Ț 
 

 

 

 
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, cu sediul în municipiul Iași, strada 

George Coșbuc, nr. 3-5, județul Iași, scoate la concurs 17 posturi de execuție de ofițer de poliție,  cu 

ocupare prin trecerea agenților de poliție, absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă ai 

instituțiilor de învățământ superior cu profil corespunzător specialităților posturilor și care îndeplinesc 

condițiile legale, în corpul ofițerilor de poliție, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 

privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului M.A.I. nr. 

140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului 

Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 

 

- la Sectorul Poliției de Frontieră Rădăuți-Prut – 4 posturi:  

 - 1 post de ofițer specialist III la compartimentul Prevenirea și Combaterea Migrației 

Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere, poziția 779 din statul de organizare al 

inspectoratului; 

- 1 post de ofițer principal II la compartimentul Prevenirea și Combaterea Migrației 

Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere, poziția 780 din statul de organizare al 

inspectoratului; 

- 1 post de ofițer principal II la compartimentul Supravegherea și Controlul Trecerii 

Frontierei, poziția 776 din statul de organizare al inspectoratului; 

- 1 post de ofițer specialist III la compartimentul Ture Serviciu, poziția 788 din statul de 

organizare al inspectoratului; 

 

- la Sectorul Poliției de Frontieră Stînca – 3 posturi: 

 - 1 post de ofițer specialist III la compartimentul Prevenirea și Combaterea Migrației 

Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere, poziția 945 din statul de organizare al 

inspectoratului; 

 - 1 post de ofițer specialist III la compartimentul Prevenirea și Combaterea Migrației 

Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere, poziția 946 din statul de organizare al 

inspectoratului; 

 - 1 post de ofițer I la compartimentul Ture Serviciu, poziția 955 din statul de organizare 

al inspectoratului; 

 

- la Sectorul Poliției de Frontieră Darabani – 2 posturi: 

- 1 post de ofițer specialist III la compartimentul Prevenirea și Combaterea Migrației 

Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere, poziția 648 din statul de organizare al 

inspectoratului; 
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- la Sectorul Poliției de Frontieră Iași – 1 post: 

- 1 post de ofițer IV la compartimentul Ture Serviciu, poziția 1343 din statul de 

organizare al inspectoratului; 

 

- la Sectorul Poliției de Frontieră Răducăneni – 2 posturi: 

 - 1 post de ofițer specialist III la compartimentul Analiză de risc, poziția 1883 din statul 

de organizare al inspectoratului; 

- 1 post de ofițer specialist III la compartimentul Ture Serviciu, poziția 1768 din statul 

de organizare al inspectoratului; 

 

- la Sectorul Poliției de Frontieră Huși – 1 post: 

- 1 post de ofițer I la compartimentul Ture Serviciu, poziția 1908 din statul de 

organizare al inspectoratului; 

 

- la Sectorul Poliției de Frontieră Fălciu – 1 post: 

- 1 post de ofițer specialist III la compartimentul Supravegherea și Controlul Trecerii 

Frontierei, poziția 2315 din statul de organizare al inspectoratului; 

 

- la Sectorul Poliției de Frontieră Berezeni – 4 posturi: 

- 1 post de ofițer specialist III la compartimentul Supravegherea și Controlul Trecerii 

Frontierei, poziția 2181 din statul de organizare al inspectoratului; 

- 1 post de ofițer specialist II la compartimentul Prevenirea și Combaterea Migrației 

Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere, poziția 2183 din statul de organizare al 

inspectoratului; 

- 1 post de ofițer specialist III la compartimentul Analiză de risc, poziția 2303 din statul 

de organizare al inspectoratului; 

- 1 post de ofițer specialist III la compartimentul Ture Serviciu, poziția 2188 din statul 

de organizare al inspectoratului. 

 

Condițiile specifice de ocupare prevăzute în fișele posturilor: 

Pregătire de bază: studii superioare de lungă durată /studii universitare de licență, ciclul I de  

studii universitare.  

 

Pentru a participa la concurs, agenții de poliție care au absolvit studii superioare de lungă 

durată /studii universitare de licență, ciclul I de studii universitare, pot participa la concursul pentru 

ocuparea unui post de execuție vacant de ofițer de poliție, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele 

condiții: 

a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; 

b) nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare; 

c) nu este pus la dispoziție ori suspendat din funcție în condițiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 

lit. a), b) și h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

d) a obținut calificativul de cel puțin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu. 

 Notă: A se vedea şi art. III-VI din LEGEA nr. 152 din 13 iulie 2016 publicată în 

MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 19 iulie 2016, care menţionează: 

     

 Aptitudinea/inaptitudinea de a fi „apt din punct de vedere psihologic” se constată de structurile 

de specialitate ale MAI, printr-o evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. 

În situația în care se constată inaptitudinea, procedura de recrutare încetează pentru candidatul 

respectiv.  

  

ATENȚIE: 

 CANDIDAȚII SE VOR ÎNSCRIE PE UN SINGUR POST (conform cererii 

de înscriere). 
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Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, din 

municipiul Iași, str. George Coșbuc, nr. 3-5, județul Iași și va consta, în susținerea unei singure probe 

de concurs, respectiv test scris, pentru verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor 

postului, în data de 23.01.2021, ora 14.00, care poate fi înregistrat/supravegheat video. 

Aprecierea rezultatelor finale ale testului scris se face cu note de la 1 la 10.  

Nota de promovare a probei de concurs este minimum 7,00.  

Este declarat „Admis” candidatul care a obținut cea mai mare notă.  

Eventualele contestații cu privire la rezultatele probelor se depun în termen de 24 de ore de la 

afişare, iar candidații pot contesta numai notele proprii. 

În situația în care mai mulți candidați au aceeaşi notă la testul scris, departajarea candidaților se 

realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte 

profesionale, care poate fi înregistrat/supravegheat video. Interviul se va susține după expirarea 

termenului de soluționare a contestațiilor, respectiv afişarea rezultatelor, pe baza aceleiaşi tematici şi 

bibliografii stabilită pentru testul scris, la o dată ce va fi comunicată ulterior, prin postarea unui anunț 

pe pagina de internet a instituției, precum şi la avizierul unității. 

Vor fi declarați „admis” candidații care obțin notele cele mai mari, pe postul pentru care au 

optat, în ordinea descrescătoare a notelor (cu respectarea precizărilor de mai sus). 

 

Aprecierea şi notarea interviului structurat pe subiecte profesionale (în cazul departajării 

candidaților) 

În cadrul interviului structurat pe subiecte profesionale fiecare membru al comisiei de concurs, 

exceptând preşedintele, adresează întrebări candidatului, fără a depăşi tematica şi bibliografia afişate în 

concordanță cu atribuțiile şi responsabilitățile prevăzute în fişa postului scos la concurs. 

Pentru fiecare întrebare se elaborează o grilă de apreciere, care va fi afişată la finalizarea 

interviului desfăşurat cu ultimul candidat. 

Vor fi declarați „admis” candidații care obțin notele cele mai mari, pe postul pentru care au 

optat, în ordinea descrescătoare a notelor (cu respectarea precizărilor de mai sus). 

ATENȚIE: INTERVIUL NU SE CONTESTĂ. 

 

Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor 

 Candidații nemulţumiți de rezultatul obţinut la testul scris, pot formula contestaţie, o singură 

dată, în termen de 24 de ore de la afişare. 

 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. 

 Contestaţiile se vor depune EXCLUSIV în format electronic, la adresa de email: 

concurs.itpfiasi@igpf.ro și se soluţionează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului 

de depunere. 

  Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris este definitivă. 

Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin postare pe pagina de internet a unităţii. 

 

 

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune EXCLUSIV în format electronic, ÎNTR-

UN SINGUR FIȘIER PDF, un  dosar de recrutare care conține următoarele documente: 

a) cererea de înscriere şi curriculum-vitae, model Europass (prin depunerea cererii de înscriere, 

solicitantul își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile prevăzute 

de Regulamentul european general privind protecția datelor cu caracter personal, conform modelului 

anexat); 

b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului; 

c) copie a actului de identitate; 

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; 

e) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; 

f) adeverință eliberată de unitatea din care face parte candidatul prin care să se ateste îndeplinirea 

condițiilor prevăzute la art. 27^45 lit. b), c) și d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, 

cu modificările și completările ulterioare; 

g) adeverință medicală eliberată de medicul de unitate, care să ateste faptul că este apt pentru 

munca în poliție; 
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h) autobiografie și tabel cu rudele. 

 

 Documentele din dosarul de recrutare se trimit EXCLUSIV în format electronic, ÎNTR-

UN SINGUR FIȘIER PDF, la adresa de mail: concurs.itpfiasi@igpf.ro, iar după afișarea 

rezultatelor finale, candidatul declarat ”ADMIS” va prezenta documentele în original, pentru 

certificarea pentru conformitate cu originalul.  

  

 Data limită până la care se pot transmite dosarele de recrutare este de 28.12.2020, ora 

24.00. 

 

  

Fișele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidați, la sediul 

Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, cu respectarea prevederilor legale referitoare 

la protecția informațiilor clasificate. 

 

Examinarea psihologică se va desfășura la o dată care va fi comunicată ulterior candidaților, în 

timp util, prin postare pe site-ul de internet/intranet și prin afișare la avizierul unității. 

La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile 

specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, respectiv cei ale căror 

dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut în anunțul de 

concurs. 

 

Precizări referitoare la încadrarea pe post a candidaţilor declaraţi „admis”  

Candidatul declarat „admis” este încadrat în funcţia minimă prevăzută de lege corespunzătoare 

gradului profesional acordat. 

 

 Conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și 

completările ulterioare, poliţistului care intră în corpul ofiţerilor de poliţie în condiţiile art. 9 alin. (2) şi 

absolventului cu diplomă de licenţă al unui program de studii organizat la forma de învăţământ cu 

frecvenţă redusă în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor 

Interne i se acordă gradul profesional în funcţie de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor 

Interne, astfel:  

        a) sub 5 ani - subinspector de poliţie; 

        b) între 5 şi 10 ani - inspector de poliţie; 

        c) peste 10 ani - inspector principal de poliţie. 

 

ATENȚIE!!! 

În contextul epidemiologic actual, în vederea luării măsurilor necesare prevenirii răspândirii 

noului tip de coronavirus SARS-Cov2, dar și în scopul desfășurării, cu celeritate, a tuturor activităților 

specifice concursului, candidații vor avea în vedere, pe parcursul întregului proces de recrutare și 

selecție, următoarele: 

1. Respectarea tuturor regulilor de distanțare socială; 

2. Echiparea, în mod obligatoriu, cu mască de protecție de tip medical. 

Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de tip medical, de 

rezervă, precum și mănuși; 

3. La prezentarea la poarta de acces, candidatul va purta mască de protecție de tip medical, 

care acoperă complet gura și nasul. Nu se permite accesul în incintă cu măști din  bumbac 

sau alte materiale textile. Viziera nu dispensează de purtatul măștii. 

4. Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta 

unității în care se desfășoară concursul. 

5. În situația în care un candidat este confirmat pozitiv cu SARS-Cov2, ori este contact direct 

al unei persoane confirmate pozitiv (conform definiției de caz stabilite de Institutul 

Național de Sănătate Publică), acestuia îi revine obligația de a informa de îndată 

inspectoratul, telefonic și prin e-mail, și de a lua toate măsurile care se impun într-o astfel 

de situație. Acestuia nu îi va fi permis accesul în vederea susținerii probei planificate 

conform calendarului de concurs. 
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6. De asemenea, în eventualitatea în care, cu ocazia triajului epidemiologic efectuat la accesul 

în locurile de desfășurare a oricăreia dintre etapele de concurs, candidatul prezintă 

simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-Cov 2 (tuse, temperatură mai mare de 

37,3
0 

C, care se menține după 2 termometrizări succesive la interval de 15 minute, 

dificultăți de respirație, disfagie, tulburări de gust și de miros, tulburări digestive), nu îi va 

fi permis accesul în vederea susținerii probei/ în unitate. 

 

Concursul/ probele de concurs nu se amână/nu se reprogramează în astfel de cazuri. 

 

Graficul de desfășurare al concursului: 

 

 

depunerea dosarelor de recrutare, în volum 

complet 
18.12.2020 – 28.12.2020, ora 24.00

  

planificarea pentru examinarea psihologică 29.12.2020 

susținerea examinării psihologice la data/datele planificate 

analiza dosarelor de recrutare 13.01.2021 – 15.01.2021 

afișarea listei candidaților care nu îndeplinesc 

condițiile de participare la concurs 
15.01.2021 

desfășurarea probei scrise – rezolvarea unui 

test scris 
23.01.2021, ora 14.00 

depunerea eventualelor contestații la proba 

scrisă 

24 de ore de la afișarea rezultatelor  

la proba scrisă 

soluționarea contestațiilor și afișarea 

rezultatelor analizei contestațiilor 
25.01.2021 – 26.01.2021 

 

 

Datele cu privire la organizarea și desfășurarea concursului vor fi afișate la avizierul unității și 

pe site-ul de internet al unității pe adresa www.itpfiasi.ro, în partiția Carieră. 

 

Relații suplimentare pot fi solicitate la Biroul Resurse Umane din cadrul I.T.P.F. Iași – tel. 

0232.460009, 0232.460060, 0232.460167  sau  la interior 032/26.009, 032/26.060, 032/26.167. 

 

 

http://www.itpfiasi.ro/
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SECRETAR COMISIE CONCURS 

 

 

 

 

 


