ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ

privind desfășurarea testului la concursul organizat de Inspectoratul General al
Poliției de Frontieră pentru ocuparea a 30 de posturi de agent de poliție la
Centrul de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București
Otopeni, subordonat nemijlocit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
Candidații care au fost declarați ”admis” la proba de evaluare a performanțelor fizice se
vor prezenta pentru susținerea probei scrise la sediul Academiei de Poliție ”Al.I.Cuza” în data
de 23.10.2021, ora 08.00, punctul de acces nr. 3.
Nu se permite accesul cu telefoane mobile, smartwatch, stații emisie recepție etc și fără
alte materiale de informare.
Candidații trebuie să fie vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 (pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare) sau să prezinte rezultatul
negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72
de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore ori să se afle în perioada cuprinsă între a 15-a zi
și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
La accesul candidaților se va verifica dovada că persoanele se află într-una dintre
situațiile care permit participarea, descrise mai sus, pe baza unui document scris pe
care îl vor avea asupra lor, în copie (certificat verde digital Covid 19 printat și/sau dovada
testului negativ RT/PCR/antigen), care se vor păstra la dosarul de concurs.
Candidații care nu fac dovada că se află într-una dintre situațiile de mai sus, nu li
se va permite accesul la probe și procedura de concurs pentru aceștia va înceta.
De asemenea, în contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului
tip de coronavirus – SARS-COV-2, pe parcursul desfășurării concursului, candidații sunt
obligați să poarte mască de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pe toată durata
prezenței în locul desfășurării probei. Pentru evitarea situațiilor neprevăzute, candidații sunt
obligați să aibă asupra lor o mască de protecție de rezervă.
Nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. Viziera
nu dispensează de purtatul măștii.

