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        R O M Â N I A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

            INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 

       INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ IAŞI 

                                                                                                                                                       
    Comisia de concurs        

 

Privind oferta de ocupare a unui post rămas vacant din cadrul concursului 

organizat în data de 03.09.2022 pentru ocuparea celor 72 posturi de execuție 

vacante(69 – Ture Serviciu și 3 – S.C.T.F.), de agent de poliție, prin încadrare directă, 

prevăzute în statul de organizare al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi 
 

Urmare a faptului că pentru candidatul 343/18 a încetat procedura de recrutare 

în cadrul concursului pentru ocuparea celor 72 posturi de execuție vacante(69 – Ture 

Serviciu și 3 – S.C.T.F.), de agent de poliție, prin încadrare directă, prevăzute în statul de 

organizare al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, oferta de ocupare a 

postului rămas vacant se face conform prevederilor art.57^1 alin.(5) din Ordinul 

M.A.I. nr.140 din 02 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, 

următorului candidat, prin declararea lui ca “ADMIS” în cadrul concursului, 

astfel: 

Nr. crt. 
Cod unic de 

identificare 
Observații 

1.  343/177 ADMIS 

 Testarea psihologică a candidatului declarat “ADMIS” în cadrul concursului, se 

va desfășura în data de 20.10.2022, ora 09.00, la sediul Școlii de Formare Inițială și 

Continuă a Personalului Poliției de Frontieră Iași, str. George Coșbuc, nr.2-5, 

municipiul Iași, jud.Iași. 

 Candidatul va fi prezent, în vederea susținerii examinării psihologice, în ziua și 

ora menționată anterior, cu jumătate de oră mai devreme. 

 Pentru susținerea examinării psihologice candidatul va avea asupra sa: actul de 

identitate (carte de identitate / pașaport valabil) și ustensile de scris cu pastă / cerneală 

de culoare albastră. 

 La prezentarea pentru susținerea examinării psihologice, candidatul dacă declară 

pe proprie răspundere, în scris, că a susținut testare psihologică în ultimele 6 luni, 

valabilă la data menționată mai sus (20.10.2022) și în scopul ocupării funcțiilor de 

execuție, nu va mai susține testarea, urmând ca pe baza celor declarate să fie solicitat, 

pentru confirmare, avizul psihologic de la Centrul de Psihosociologie al M.A.I. 

 Dacă din evidențele Centrului de Psihosociologie al MAI rezultă că acesta a fost 

evaluat psihologic în același scop în ultimele 6 luni, ultima procedură de evaluare se 

anulează și nu se va emite alt aviz, centrul urmând a ne comunica cu privire la avizul 

emis anterior. 

  

Vă rugăm verificați zilnic site-ul unității pentru a vizualiza eventuale noi postări 

cu modificări/completări inopinate care vă privesc!!!  
 

COMISIA DE CONCURS 
  

Afişat la  avizierul unităţii în data de 17.10.2022, ora 15.00  

      N E S E C R E T     
                    

  
 

       


