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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 

 

 

 
INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERÃ IAŞI 

SERVICIUL RESURSE UMANE 

 

 

 

A N U N Ţ 
pentru ocuparea postului de conducere vacant de şef serviciu din inspectoratul 

teritorial la Serviciul Logistic, prin recrutare din sursă internă 

 

 

În baza planificării Centrului de Psohosociologie al M.A.I., vă informăm ca 

testarea psihologică a ofiţerilor înscrişi la concursul pentru acuparea postului de 

conducere vacant, se va desfăşura în data de 06.12.2021, la sediul Centrului de 

Psihosociologie al M.AI. din municipiul Bucureşti, sectorul 2, str. Maria Ghiculeasa, 

nr. 47, începând cu orele 08.15. 

Pentru susţinerea examinării psihologice, candidaţii vor fi prezenţi la sediul 

Centrului de Psihologie al M.A.I., începând cu ora 07.30 şi vor avea asupra lor 

legitimaţia de serviciu, actul de identitate valabil şi ustensile de scris cu pastă/cerneală 

de culoare albastră. 

Programarea candidaţilor înscrişi la concursurile de ocupare a posturilor de 

conducere vacante, pe zile, se prezintă conform tabelului anexat. 

 

ATENȚIE! 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1130 din 22.10.2021 pentru 

modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea nr. 109 / 2021 privind prelungirea stării de 

alertă pe teritoriul României cu data de 10.10.2021, precum și stabilirea măsurilor care 

se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19 candidații sunt obligați să respecte anumite măsuri, astfel: 

  

- accesul în instituție / participarea la testarea psihologică este permisă doar 

persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au 

trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanelor care 

prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-

CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen 

rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv 

persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară 

confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

Candidații vor prezenta în acest sens un document scris ce atestă participarea la 

susținerea evaluării psihologice (certificat verde digital Covid – 19 printat sau 

dovada testului negativ RT-PCR antigen).  
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Activităţile se vor desfăşura cu respectarea tuturor regulilor în vigoare stabilite la 

nivel naţional în vederea prevenirii răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de 

COVID-19 (distanţare socială, portul măştii, dezinfectarea mâinilor, instrumentelor de 

scris etc.). 

 

TABEL NOMINAL CU CANDIDAŢII PROGRAMAŢI PENTRU SUSŢINEREA 

TESTĂRII PSIHOLOGICE ÎN DATA DE 06.12.2021, ORELE 08.15 

 

       

 

 

 

 

 
 

 

PREȘEDINTELE COMISIEI DE CONCURS 

 

Nr.crt. 
Cod unic de 

identificare 

1.  415/01 

2.  415/02 

3.  415/03 

4.  415/04 

5.  415/05 


