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               MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE                                       NESECRET 
    INSPECTORATUL GENERAL AL POLI ŢIEI DE FRONTIERĂ                                 Nr.1.560.211 
                                                                                                                            Din 06.01.2021  
                           Exemplar unic 
    
 
  INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLI ŢIEI DE FRONTIERĂ TIMIŞOARA                            
                                      COMISIA DE CONCURS  
 
 
                                                                                                          APROB 

                                                                         PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS 
                                                                           
 
 
 

 
 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului şi ale 
O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie 
ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, în baza 
adreselor Direcției Resurse Umane a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră nr. 
163225 din 09.12.2020;  

 
 Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timișoara, cu sediul în municipiul 
Timișoara, Calea Sever Bocu, numărul 49, județul Timiș, organizează, 
 
 CONCURS: 
 
 Secţiunea I – Postul scos la concurs  
 În vederea ocupării unui post vacant de ofi țer specialist I (psiholog) la 
Compartimentul Psihosociologie din cadrul Inspector atului Teritorial al Poli ției de 
Frontier ă Timișoara , poziția 218 din statul de organizare al inspectoratului teritorial, punct 
de lucru în municipiul Drobeta Turnu Severin, prin trecerea agen ților de poli ție în corpul 
ofi țerilor de poli ție care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru 
ocuparea postului vacant. 
 
 Secţiunea a II-a – Condi ţii de participare la concurs  
 Pentru a participa la concurs, agenții de poliție trebuie să îndeplinească, cumulativ , 
următoarele condi ţii legale şi criterii specifice 1: 
 a) să fi absolvit studii universitare de lungă durată / studii superioare cu diplomă de 
licenţă, ciclul I de studii universitare în domeniul psihologiei; 
 b) să îndeplinească condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, astfel: 
 - autorizații speciale: să dețină atestat de psiholog cu liberă practică: psiholog 
autonom în specialitatea psihologie aplicată în domeniul apărare, ordine publică și siguranță 
națională;  
 c)  să aibă 2 ani vechime în psihologie aplicată în domeniul apărare, ordine publică și 
siguranță națională; 

d)  este declarat ”apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop; 
e)  nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare; 

                                                 
1 Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs prevăzute în anunț. 
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f)  nu este pus la dispoziție ori suspendat din funcție în condițiile art. 2721 alin. (2) sau 
art. 2725 lit. a), b) și h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și 
completările ulterioare; 

g)  a obținut calificativul de cel puțin ”bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu. 
  
 Secţiunea a III-a – Reguli privind înscrierea la concur s 
 Pentru înscrierea la concurs, candida ții vor depune în format electronic, dosarul 
de recrutare,  care conține următoarele documente: 

a) cererea2 de înscriere completată cu majuscule şi curriculum-vitae, model Europass 
cuprinzând în mod obligatoriu o adres ă de e-mail valid ă și un num ăr de telefon mobil 
func țional  (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 (diploma de licenţă şi anexe, după caz, ex.: foaie matricolă, supliment la diplomă, 
etc.).  

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 structura de resurse umane a unității unde sunt încadrați din 

care să reiasă mențiunile precizate la art. 2745 lit. b), c) și d) din Legea nr. 360/2002 privind 
Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare; 
 ÎN ATENȚIA AGENȚILOR DE POLIȚIE DIN CADRUL INSPECTORATULUI 
TERITORIAL AL POLI ȚIEI DE FRONTIERĂ TIMIȘOARA: Adeverința eliberată de structura 
de resurse umane, solicitată la lit. f) de către comisia de concurs pentru posturile vacante din 
prezentul anunț, va fi înaintată comisiei de concurs până la data limită de depunere a 
dosarului de recrutare. 
 
 Documentele din dosarul de recrutare se trimit excl usiv în format electronic, la 
adresa de mail: cariera.itpftimisoara@igpf.ro, iar după afișarea rezultatelor finale, 
candidatul declarat ”ADMIS” va prezenta documentele  în original, în vederea 
certific ării pentru conformitate cu originalul.  
 În situaţia în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate 
şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor 
şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, 
prevederile art. 57^1 alin. (5) din Anexa 3 la Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr.140/2016 
privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului 
Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. 
Documentele pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile privind certificarea 
copiilor nu se mai realizează.  
 Data limit ă până la care se pot transmite dosarele de recrutare est e de 
11.01.20213, ora 14:00. 
 Reguli privind transmiterea dosarului de recrutare : 
 - documentele care necesită a fi completate vor fi printate de către candidat, 
completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate; 
 -   toate documentele vor fi transmise printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail); 

                                                 
2 În vederea respectării cadrului legal referitor la publicarea datelor cu caracter personal, la solicitare , 
candidaților li se atribuie un cod unic de identificare (TM-XXX-XXXXXXX), folosit pe întreaga procedură de 
concurs. Codul unic atribuit se va menționa, în scris, de către persoana cu sarcini de recrutare, în cererea de 
înscriere, iar candidatului i se va comunica codul unic atribuit pe adresa de e-mail menționată în cererea de 
înscriere. În orice document afișat în spațiul public (avizierul unității, site-ul Inspectoratului Teritorial al Poliției de 
Frontieră, locul desfășurării probei, după caz) va fi utilizat codul unic. 
3 Documentele transmise după data-limită de depunere a dosarelor (respectiv 11.01.2021, ora 14:00) nu vor fi 
luate în considerare. 
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 -  e-mail-ul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: 
nume și prenume-dosar înscriere concurs TCO-Compartimentul Psihosociologie; 
 

La concursul pentru ocuparea postului vacant pot pa rticipa numai candida ţii 
care îndeplinesc condi ţiile legale, criteriile specifice de recrutare, con di ţiile de ocupare 
prev ăzute în fi şa postului, respectiv cei ale c ăror dosare de recrutare sunt complete, 
corect întocmite şi depuse în termenul prev ăzut în anun ţul de concurs. 
 
 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 candida ţilor care nu îndeplinesc condi ţiile de 
participare la concurs, cu precizarea acestora, se posteaz ă pe pagina de internet a 
Poli ţiei de Frontier ă Române, www.politiadefrontiera.ro , Structuri Teritoriale – 
Insectoratul Teritorial al Poli ției de Frontier ă Timi șoara -  Secţiunea Carier ă, cu cel puțin 
3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probei de concurs. 
 

Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea 
prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate. 

 
Secţiunea a IV-a – Reguli privind evaluarea psihologic ă 
Evaluarea psihologică a candidaților înscriși pentru ocuparea postului mai sus-

menționat se realizează de către psihologii Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră 
Timișoara și va fi susținută la data, ora și locul stabilit, urmând ca celelalte detalii să fie 
comunicate candidaţilor prin postare pe pagina de internet a Poliţiei de Frontieră Române, 
www.politiadefrontiera.ro , Structuri Teritoriale – Inspectoratul Teritorial a l Poli ției de 
Frontier ă Timi șoara -  Secţiunea Carier ă şi prin afişare la avizierul unităţii organizatoare, 
după expirarea perioadei de înscriere a candidaților. 

Eventualele contestații cu privire la avizul psihologic de inaptitudine se formulează, în 
scris, în nume personal, se adresează Centrului de Psihosociologie al M.A.I. și se depun la 
secretariatul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, în termen de 3 zile 
lucrătoare de la data luării la cunoștință a avizului psihologic. 

Aten ţie! Candida ţii nu vor fi anun ţaţi personal cu privire la data, ora şi locul 
unde se va organiza testarea psihologic ă, fiind obliga ţi să se informeze prin verificarea 
repetat ă a paginii de internet indicat ă mai sus şi consultarea avizierului unit ăţii 
organizatoare. Detalii se pot ob ţine şi la telefon 0256445405, 0256306340, interior: 
26149, 26061, 26009.  

 
Lista candida ţilor declara ţi apt psihologic  se va posta pe pagina de internet a 

Poli ţiei de Frontier ă Române, www.politiadefrontiera.ro , Structuri Teritoriale – 
Inspectoratul Teritorial al Poli ției de Frontier ă Timișoara -  Secţiunea Carier ă. 

 
Candida ții au obliga ția ca, pe întreaga perioad ă de organizare și desf ășurare a 

concursului, s ă se informeze permanent prin verificarea paginii de  internet cu privire 
la eventualele modific ări privind datele concursului.  

 
Secţiunea a V-a – Desf ăşurarea concursului  
Concursul constă în rezolvarea unui test-grilă. 
Testul scris pentru verificarea cuno ştin ţelor necesare îndeplinirii atribu ţiilor 

postului se va desf ăşura în data de 29.01.2021, ora 13:00.  
Din motive obiective, ce țin de contextul epidemiologic actual, în vederea 

prevenirii r ăspândirii noului tip de coronavirus – SARS-COV-2, l oca ția va fi stabilit ă 
ulterior, iar candida ții vor fi anun țați, în timp util, prin postare pe site-ul 
www.politiadefrontiera.ro , Structuri Teritoriale – Inspectoratul Teritorial a l Poli ției de 
Frontier ă Timi șoara -  Secţiunea Carier ă și prin afi șare la avizierul Inspectoratului 
Teritorial al Poli ției de Frontier ă Timi șoara. 
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Detaliile cu privire la accesul în loca ția stabilit ă vor fi precizate prin postare pe 
site-ul institu ției mai sus-men ționat ă și prin afi șare la sediul inspectoratului teritorial.  

 
Aten ţie! Candida ţii nu vor fi anun ţaţi personal cu privire la modificarea, din 

motive obiective, a datei, orei şi a locului unde se va organiza concursul , fiind obliga ţi 
să se informeze prin verificarea repetat ă a paginii de internet indicat ă mai sus şi 
consultarea avizierului Inspectoratului Teritorial al Poli ției de Frontier ă Timi șoara. 
Detalii se pot ob ţine şi la telefon 0256445405, 0256306340, interior: 2614 9, 26061, 
26009.  

 
Aprecierea rezultatelor la testul grilă se face cu note de la 1 la 10. 1 punct se acordă 

din oficiu. Nota de promovare este minimum 7,00. 
Este declarat "admis"  la concurs candidatul care a obținut nota cea mai mare la testul 

grilă scris, în limita numărului de posturi pentru care a candidat. 
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, departajarea acestora se 

realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte 
profesionale, fiind declarat ”admis” candidatul care obține nota cea mai mare. 

Interviul de departajare nu se contestă. 
 
După caz, interviul se va susţine după expirarea termenului de soluţionare a 

contestaţiilor, pe baza aceloraşi tematici şi bibliografii stabilite la testul scris-grilă, la o dată ce 
va fi comunicată prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de internet a Poliţiei de Frontieră 
Române, www.politiadefrontiera.ro , Structuri Teritoriale – Inspectoratul Teritorial a l 
Poli ției de Frontier ă Timi șoara -  Secţiunea Carier ă și prin afi șare la avizierul 
Inspectoratului Teritorial al Poli ției de Frontier ă Timișoara.  

Desfăşurarea probei de concurs poate fi înregistrată/supravegheată video, după caz.  
 
Secţiunea a VI-a – Depunerea şi rezolvarea contesta ţiilor  

 Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la testul scris poate formula contestaţie, o 
singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare. 
 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. 
 Contestaţiile se pot depune la secretariatul Inspectoratului Teritorial al Poliției de 
Frontieră Timișoara sau se pot transmite în format electronic, la adresa de email: 
cariera.itpftimisoara@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 contesta ţii se comunic ă candida ţilor prin postare pe pagina de 
internet a unit ăţii: www.politiadefrontiera.ro , Structuri Teritoriale – Inspectoratul 
Teritorial al Poli ției de Frontier ă Timișoara -  Secţiunea Carier ă și prin afi șare la 
avizierul Inspectoratului Teritorial al Poli ției de Frontier ă Timi șoara. 

 
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. 
  

Secţiunea a VII-a – Preciz ări referitoare la încadrarea pe post a candida ţilor 
declara ţi „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 Satutul polițistului, cu 
modificările și completările ulterioare, poliţistului care intră în corpul ofiţerilor de poliţie în 
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condiţiile art. 9 alin. (2) 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. 
 
Relaţii privind participarea la concurs pot fi ob ţinute la telefon 0256445405, 

0256306340, interior: 26149, 26061, 26009 . 
 
Secţiunea a VIII-a – Reguli privind buna organizarea și desf ășurarea a 

concursului  
- Prin înscriere candidații își exprimă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de 

organizare și desfășurare a concursului, respectiv pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal în condițiile prevăzute de Regulamentul european general privind protecția datelor 
cu caracter personal; 

- Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul de concurs și să respecte 
organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: termenele, depunerea dosarului 
în volum complet, desfășurarea probei de concurs; 

- Se impune verificarea permanentă paginii www.politiadefrontiera.ro, Structuri 
Teritoriale – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara - Secţiunea Carieră şi 
consultarea avizierului Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara; 

- În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este 
posibilă din motive care țin exclusiv de persoana candidatului declarat „Admis”, oferta de 
ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a 
notelor obținute. 

 
ATENȚIE! 
În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de 

coronavirus – SARS-COV-2, pe parcursul desfășurării concursului, se vor respecta 
următoarele reguli: 

1. Menținerea distanțării sociale; 
2.  Purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și a gurii, a măștii de protecție 

respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de 
rezervă. Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în 
incinta unității în care se desfășoară concursul. 

3. Nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. 
Viziera nu dispensează de purtatul măștii. 

4. Înaintea susținerii probei de concurs, candidatul va semna pe proprie răspundere o 
declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă 
simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV-2 (conform definiției de caz elaborată 
de CNSCBT/INSP-https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-
sanitar). 
 
 Modific ările care privesc organizarea și desf ășurarea concursului, intervenite 
din motive obiective (cauzate de contextul epidemio logic sau de al ți factori) se vor 
afișa în timp util pe pagina de internet a institu ției. 

 
TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE 

 
I. TEMATICĂ:  

1. LEGISLAȚIE 
-  Reglementări privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne. 
-  Organizarea Poliției de Frontieră Române. 
-  Reglementări privind frontiera de stat a României. 
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- Statutul polițistului.  Drepturile,  îndatoririle  și  restrângerea  exercițiului unor drepturi și 
libertăți. Recompense, răspunderea juridică și sancțiuni. 
- Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, organizarea și funcționarea 
Colegiului Psihologilor din România; 
- Codul deontologic al profesiei de psiholog; 
- Activitatea de psihologie în M.A.I. 
 
2. ASISTENȚĂ PSIHOLOGICĂ 
-   Tulburarea depresivă majoră; 
-   Tulburarea depresivă persistentă(distimia); 
-   Tulburarea anxioasă socială(fobia socială); 
-   Tulburarea anxioasă generalizată; 
-   Tulburarea de panică; 
-   Tulburarea de stres posttraumatic; 
-   Tulburarea acută de stres; 
-   Tulburări de adaptare; 
-   Tulburarea generală de personalitate. 

3. EVALUARE PSIHOLOGIC Ă 
- Observația: definiție; observația sistematică directă; metodele observației; procese 
psihologice și psihosociale implicate în activitatea observativă; 
-  Interviul psihologic – cadru general; 
- Testarea intelectului: principii de interpretare și probe de capacități cognitive; testele de 
atenție și testele de memorie. 
 
4. CERCETARE/DEZVOLTARE 
-  Etalonarea și reetalonarea testului; 
-  Anatomia cercetării științifice; redactarea unei lucrări științifice; strategii de cercetare clinică 
științifică. 
 
5. PSIHOLOGIA MUNCII ȘI ORGANIZAȚIONALĂ 
-  Modele de diagnoză organizațională; metode de culegere a datelor necesare diagnozei; 
tipuri de diagnostic organizațional; cercetările organizaționale; 
-  Stresul ocupațional: modele ale stresului; strategii de apărare față de stresul ocupațional; 
aspecte metodologice ale studierii stresului ocupațional; 
-   Recrutarea și selecția personalului; 
-  Patologia organizațională: corelatele stresului organizațional; personalitatea colectivă a 
organizațiilor, miturile organizaționale. 
 

II. BIBLIOGRAFIE 
 

- OUG  nr.  104  din  27  iunie  2001  privind  organizarea  si  funcționarea Poliției de 
Frontieră Române; 
- OUG nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României; H.G.   445/2002   pentru   
aprobarea   normelor   metodologice   de   aplicare   a O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera 
de stat a României; 
- Legea nr. 360 din 06.06.2002 privind statutul polițistului; 
- Legea nr. 213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă 
practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, 
Monitorul Oficial, partea I nr. 492 din 1 iunie 2004; 
- Hotărârea nr. 788 din 14 iulie 2005pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, 
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înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, Monitorul Oficial, 
partea I nr. 721 din 9 august 2005; 
- Hotărârea nr. 1 din 24 noiembrie 2018pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de 
psiholog cu drept de liberă practică și a Codului de procedură disciplinară. Monitorul Oficial, 
partea I nr. 143 din 22 februarie 2019; 
- Ordinul nr. 23 din 9 martie 2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor 
Interne. Monitorul Oficial, partea I nr. 177 din 16 martie 2015, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- DSM 5 – Manual de diagnostic și clasificare a tulburărilor mintale, Editura Medicală 
Callistro, ediția a 5-a, 2016, București; 
- Personalitatea. Metode calitative de abordare. Observația și Interviul. Ion Dafinoiu, Editura 
Polirom, Iași, 2002; 
- Teorie și practică în psihodiagnoză, Mihaela Minulescu, Editura Fundației România de 
Mâine, ediția a 2-a, București, 2005; 
- Metodologia cercetării clinice. Fundamente, Daniel David, Editura Polirom, Iași, 2006; 
- Manual de tehnici și metode în psihologia muncii și organizațională, Zoltan Bogathy, Editura 
Polirom, Iași, 2007; 
- Tratat de psihologie organizațional-managerială, volumul I, Mielu Zlate, Editura Polirom, 
Iași, 2004, 2008; 
- Tratat de psihologie organizațional-managerială, volumul II, Mielu Zlate, Editura Polirom, 
Iași, 2007; 

 
NOTĂ: 

Se va studia legisla ţia actualizat ă, cu toate modific ările și complet ările legislative 
survenite. 

GRAFICUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI  
 
11.01. 2021, ora 14:00 Data limită de depunere a dosarelor de recrutare în vederea 

participării la concurs. 
19.01. 2021 Analizarea de către membrii comisiei de concurs a dosarelor 

candidaţilor. 
19.01. 2021 Publicarea listei candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de 

participare la concurs 
29.01.2021, ora 13:00 Susţinerea probei de concurs – Testul scris – grilă 
29.01.2021 Afişarea tabelului cu rezultatele obţinute de candidaţi 
În termen de 24 de ore 
de la afișarea rezultatelor 

Depunerea contestaţiilor cu privire la nota obţinută la testul 
scris  

În termen de 2 zile 
lucrătoare de la expirarea 
termenului de depunere 

Soluţionarea contestaţiilor  

02.02.2021  Afişarea rezultatelor finale 
 
ANEXE:  Model cerere de înscriere; 

    Model CV; 
    Model declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;  
 

 
AVIZAT 
MEMBRII COMISIEI DE CONCURS 

 
ÎNTOCMIT 
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS 
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                  MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE 
     INSPECTORATUL GENERAL AL POLI ŢIEI DE FRONTIERĂ ROMÂNE 
INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLI ŢIEI DE FRONTIERĂ TIMIŞOARA 

Nr. ............................ din .............. .............. 
 

Codul unic de identificare:  
T M -    -        

        

        APROB 

        ȘEF INSPECTORAT 

                                                                                                                                                              
CERERE DE ÎNSCRIERE 

 
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  ____________________ cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea 
___________________________,  judeţul/sectorul ______________ strada 
_________________ nr. ____ bloc ______, etaj ____, apartament ____, absolvent(ă), 
al(a) _________________________________________________ forma de învăţământ 
_____________________, sesiunea_______, specializarea______________ de profesie 
____________ încadrat(ă) la unitatea _____________________ structura 
_____________________, starea civilă_____________, adresa de e-mail 
___________________, telefon mobil ___________________. 

Vă rog s ă-mi aproba ţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratu l 
Teritorial al Poli ției de Frontier ă Timi șoara la data de 29.01.2021, prin trecerea în 
corpul ofi țerilor de poli ție a agen ților de poli ție, în vederea ocup ării postului vacant 
de ofi țer specialist I (psiholog) la Compartimentul Psihos ociologie – Punct de lucru 
Drobeta Turnu Severin, prev ăzut la pozi ţia 218 din statul de organizare al 
inspectoratului teritorial. 

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.  

□ Conform Secţiunii a III-a – Reguli privind înscrierea la concurs, solicit ca numărul 
de înregistrare al cererii să fie cod unic de identificare pe parcursul procedurii de concurs.   
 

Semnătura _________________              Data ______________ 

      



 

  

 

 
 

Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume

Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară

Telefon Fix: 

Fax(uri) (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 Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională 
absolvite, începând cu cel 

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 

 

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the  
image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still  
appears, you may have to delete the image and then insert it again.
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Inseraţi fotografia 

Nume, Prenume 
Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară 

 Mobil: 

(rubrică facultativă) 

(ziua, luna, anul) 

(rubrică facultativă) 

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

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

                                                                                   

  

Menţionaţi, dacă este cazul, separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu 

Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională 
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral 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 Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.  

  

Informaţii suplimentare Includeţi orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior 

  

Anexe Enumeraţi alte documente anexate CV-ului, dacă este cazul 
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                               MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE 
      INSPECTORATUL GENERAL AL POLI ŢIEI DE FRONTIERĂ ROMÂNE 
INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLI ŢIEI 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 
postului vacant de ofițer specialist I (psiholog) la Compartimentul Psihosociologie, prevăzut la 
poziţia 218 din statul de organizare al inspectoratului teritorial, prin trecerea agenților de 
poliție în corpul ofițerilor de poliție, organizat de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră 
Timișoara, la data de 29.01.2021, 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 nicio  organizaţie politică sau grupare interzisă de lege 
sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept. 

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 declarație ori 
incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi 
încadrat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o 
asemenea situaţie se va constata după încadrare urmează să fiu eliberat(ă) din funcție, 
potrivit legii, 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, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Declar, susţin şi semnez după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am 
completat personal datele din prezenta declaraţie. 
 
 
    Data ........................................                  Semnătura ....................................... 
 


