
NESECRET 

Pagina 1 din 1 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 

 
INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERÃ IAŞI 

SERVICIUL RESURSE UMANE 

 

 

 

 

A N U N Ţ 
 

privind evaluarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concursul organizat de 

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, pentru ocuparea a 3 posturi de 

execuție vacante de ofițer specialist II în cadrul Biroului Administrativ - Comunicaţii şi 

Informatică al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Botoşani, poziția 272 din statul 

de organizare al inspectoratului, prevăzută cu gradul de comisar de poliție, ofițer 

specialist II în cadrul Biroului Administrativ - Comunicaţii şi Informatică al Serviciului 

Teritorial al Poliției de Frontieră Botoşani, poziția 274 din statul de organizare al 

inspectoratului, prevăzută cu gradul de comisar de poliție, ofițer specialist III în cadrul 

Biroului Administrativ - Comunicaţii şi Informatică al Serviciului Teritorial al Poliției de 

Frontieră Vaslui, poziția 389 din statul de organizare al inspectoratului, prevăzută cu 

gradul de comisar 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 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. 

Vă informăm faptul că evaluarea psihologică se va desfăşura în data de 

22.10.2021, ora 09:30 la sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră 

Botoșani, valabilă pentru candidatul cu numărul de identificare 391/02 și în data de 

22.10.2021, ora 09:30 la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Vaslui, valabilă 

pentru candidatul cu numărul de identificare 391/03. 

Pentru susţinerea examinării psihologice, candidaţii vor fi prezenţi la sediul specificat şi 

vor avea asupra lor actul de identitate valabil şi ustensile de scris cu pastă/cerneală de 

culoare albastră. 

 

 

 

 

 

  

 

 


