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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ 

 
INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERÃ IAȘI 

 

 NESECRET 

 

 

 

 
 

A N U N Ț 
Privind stabilirea programului orar pentru susținerea interviului structurat pe subiecte 

profesionale pentru candidații înscriși, și declarați APT pentru ocupare post de 

conducere prevăzut cu studii superioare/universitare în urma evaluării psihologice, la 

concursul pentru ocuparea funcției vacante de șef serviciu din inspectoratul teritorial la 

Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași  

 

 

 Candidații pentru care s-a aprobat participarea la concurs, având depuse dosarele 

de recrutare în volum complet și fiind declarați APT  pentru ocupare post de conducere 

prevăzut cu studii superioare/universitare în urma evaluării psihologice, se vor prezenta 

în data de 03.12.2021, la ora 12:00, pentru susținerea interviului structurat pe subiecte 

profesionale, la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași. 

 Pentru susținerea interviului structurat pe subiecte profesionale candidații vor 

avea asupra lor: actul de identitate (carte de identitate / pașaport valabil) și ustensile de 

scris cu pastă / cerneală de culoare albastră. 

 

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 și pentru protecția participanților la concursul pentru ocuparea funcției 

vacante de șef serviciu din inspectoratul teritorial la Serviciul Resurse Umane al 

Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, candidații sunt obligați să respecte 

anumite măsuri, astfel: 

  

- accesul în instituție este permis 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) care va fi predat în vederea păstrării la 

dosarul de concurs.  
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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 CU CANDIDAȚII CARE SE VOR PREZENTA  

în data de 03.12.2021, ora 12
00

 
PENTRU SUSȚINEREA INTERVIULUI  

STRUCTURAT PE SUBIECTE PROFESIONALE 

 

Nr. crt. Cod unic de 

identificare 

1.  413/01 

 

 

 

 
PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS 

 

 


