
 
 
  
 

 
 
 
 
 
    
 

 
 

privind schimbarea locului de desfășurare a probei de concurs pentru ocuparea 
postului de ofiţer principal I la Compartimentul Pregătire Continuă din cadrul Sectorului 

Poliției de Frontieră Aeroport Timișoara, subordonat nemijlocit Inspectoratului General 
al Poliției de Frontieră, poziția 80 din statul de organizare al sectorului. 

precum și alte precizări cu privire la desfășurarea concursului 
 

 
 

Având în vedere precizările anterioare referitoare la contextul epidemiologic 
actual și pentru a se evita deplasarea candidaților în mun. București, s-a stabilit ca 
proba de concurs pentru ocuparea postului de ofițer principal I la Compartimentul 
Pregătire Continuă din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Aeroport Timișoara, 
subordonat nemijlocit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră să fie susținută la 
sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, în mun. 
Timișoara, str. Sever Bocu nr. 49, jud. Timiș, la data și ora prestabilită, respectiv 
12.01.2021, ora 14:00. 

 

Prezența candidaților la sediul instituției se realizează cu cel puțin o jumătate de 
oră înainte de începerea probei. 

Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate, în original și două pixuri cu 
pastă de culoare albastră ce nu permit ștergerea și rescrierea. 

De asemenea, reiterăm următoarele: 
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. 

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 
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elaborată de CNSCBT/INSP-https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-
personalul-medico-sanitar). 

 
 
 

 

 
 


