MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERÃ IAȘI

ERATĂ ANUNȚ
ȘI

PRECIZĂRI
I.Lit. h) din Secțiunea II, respectiv adeverinţa medicală eliberată de medicul
de familie în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a
candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează
personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI, din care să
rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI,
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei (conform Anexei 7), se completează
în conformitate cu art.1 din Anexa 1 la Ordinul M.A.I. nr.105 din 2020 privind examinarea
medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care
formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și la concursurile
de Încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, astfel: candidații vor depune în etapa de
constituire a dosarului de recrutare, pe lângă adeverința eliberată de medicul de familie
(Anexa nr.7) și consimțământul informat (ANEXA nr.10).
Adeverința medicală, completată de către medicul de familie, va fi transmisă, de
către structura de resurse umane din cadrul inspectoratului, medicului de unitate pentru
analizarea datelor medicale consemnate precum și a corespondenței dintre antecedentele
personale patologice și/sau afecțiunile consemnate în cuprinsul adeverinței și baremele
medicale prevăzute la art.3 din actul normativ mai sus menționat.
În situația în care medicul de unitate care completează pe verso consemnează
”NU POATE participa la concursul de încadrare în MAI” , procedura de selecție
încetează pentru candidatul în cauză, aducându-ise la cunoștință sub semnătură.
În conformitate cu prevederile art.1 alin.4 din Anexa 1 la Ordinul M.A.I. nr.105
din 2020, declararea inaptitudinii de către medicul de unitate nu se contestă.
ATENȚIE: adeverința medicală va fi scanată și față și verso
II. În ceea ce privește lit. i) din Secțiunea II, respectiv avizul psihologic din
care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale
sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către
un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii,
facem următoarele precizări:
Avizul psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și
folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, trebuie emis de
către un psiholog autorizat în efectuarea unor astfel de examinări, după cum
urmează:

 psihologul trebuie să dețină atestat de liberă practică în specialitatea psihologie
aplicată în domeniul securității naționale, emis de către Colegiul Psihologilor din
România, în conformitate cu prevederile Legii 213/20041 și Hotărârea Guvernului
României nr. 788/20052;
 forma de exercitare a profesiei în care psihologul își desfășoară activitatea
(cabinete de psihologie, cabinete asociate de psihologie, societăți civile
profesionale de psihologie3) să fie înregistrată la Colegiul Psihologilor din România
în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale.
Psihologii atestați în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale,
precum și formele de exercitare a profesiei de psiholog avizate în această specialitate pot
fi consultate accesând site-ul https://alegericpr.ro/index.php/registre, și anume Registrul
unic al psihologilor (R.U.P.)4:
- R.U.P. Partea I – Atestate de liberă practică;
- R.U.P. Partea II – Forme de exercitare.
III. În formularele anexate la anunț câmpul ”…în cadrul Sectorului Poliției de
Frontieră …..” se barează cu o linie astfel ”…în cadrul Sectorului Poliției de Frontieră …..”, raportat la faptul că în cuprinsul SECȚIUNII II – Reguli privind înscrierea la concurs se
precizează că înscrierea candidaților se va realiza pe cele 20 de posturi vacante scoase la
concurs, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaților declarați „admis” să se realizeze
în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.
Pentru orice alte informații vă rugăm să consultați pagina de internet a
Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iași
www.politiadefrontiera.ro/ro/iasi/n-cariera-158/.
ANEXE:
Anexa 10 consimțământ informat

privind exercitarea profesiei cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului
Psihologilor din România
2
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 213/2004
3
conform art. 13 din Legea 213/2004 privind exercitarea profesiei cu drept de liberă practică, înființarea,
organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România
4
conform art. 48 din Legea 213/2004 privind exercitarea profesiei cu drept de liberă practică, înființarea,
organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România
1

ANEXA 10
CONSIMŢĂMÂNT INFORMAT
Subsemnatul(a) ...................., CNP ............., domiciliat(ă) în str. .................. nr. .....,
bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ....., sectorul ......., localitatea ......................, judeţul ..............,
telefon ................,
Am fost informat(ă) cu privire la faptul că examinarea medicală a subsemnatului(ei) se
face în conformitate cu Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2020 privind examinarea
medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează
personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare
în Ministerul Afacerilor Interne.
Am fost informat(ă) cu privire la faptul că aptitudinea mea medicală este stabilită pe
baza baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în
unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate
naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ
militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de
soldat/gradat
profesionist,
precum
şi
pentru
candidaţii
care
urmează
a
fi
chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în
serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare,
aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor
interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului
Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi
directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014
pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea
în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate
naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ
militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de
soldat/gradat
profesionist,
precum
şi
pentru
candidaţii
care
urmează
a
fi
chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în
serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu
modificările şi completările ulterioare.
Cunosc faptul că examinarea medicală se realizează după susţinerea celorlalte probe de
concurs şi că în urma examinării medicale pot fi declarat inapt medical pentru admitere în
instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI/încadrare în MAI şi îmi
asum consecinţele ce derivă din aceasta.
Declar în deplină cunoştinţă de cauză şi pe proprie răspundere că nu am suferit şi nu
sufăr de boli neuropsihice, boli cronice sau infectocontagioase şi nu am tatuaje ori elemente
ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de
vestimentaţie, în ţinuta de vară.
Nu am cunoştinţă despre existenţa unor afecţiuni medicale care să împiedice susţinerea
probelor sportive de către subsemnatul(a).

Semnătura candidatului _________________

Data _______________

NOTĂ:
Documentul conţine date cu caracter personal ce intră sub incidenţa Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecţia datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea
cadrului legal invocat.

