
 

 
 

 

 

A N U N Ţ 
 

 

privind susținerea probei de verificare a cunoștințelor de către candidații înscriși la 

concursul de admitere la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „AVRAM 

IANCU” Oradea sesiunea octombrie – decembrie 2022 care au depus cererile de 

înscriere la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, Serviciul 

Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră 

Vaslui și Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Galați 

 

Susținerea probei de verificare a cunoștințelor de către candidații (menționați mai 

jos) care și-au depus cererile de înscriere la sediul instituțiilor menționate și care au 

promovat proba de evaluare a performanțelor fizice, se va desfășura în data de 

10.12.2022, la sediul Școlii de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de 

Frontieră IAŞI din municipiul Iași, strada George Coșbuc nr. 3-5: 

 

Sala de curs nr. 1 – Lb. engleză 
 

Nr. crt. Cod unic  
de identificare 

1.  IS-SAI-LC-386087 

2.  BT-SAI-LC-386008 

3.  BT-SAI-LC-386017 

4.  GL-SAI-LC-386019 

5.  BT-SAI-LC-386047 

6.  GL-SAI-LC-386013 

7.  BT-SAI-LC-386005 

8.  BT-SAI-LC-386054 

9.  BT-SAI-LC-386046 

10.  GL-SAI-LC-386009 

11.  BT-SAI-LC-386041 

12.  BT-SAI-LC-386044 

13.  BT-SAI-LC-386052 

14.  BT-SAI-LC-386045 

15.  BT-SAI-LC-386023 

16.  BT-SAI-LC-386004 

17.  GL-SAI-LC-386016 

18.  BT-SAI-LC-386039 

19.  BT-SAI-LC-386006 

20.  BT-SAI-LC-386067 
 

 

 

NESECRET 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ 

 
INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ IAŞI 



 

Sala de curs nr. 2 – Lb. engleză 

Nr. crt.  Cod unic de 
identificare 

1.  IS-SAI-LC-386088 

2.  IS-SAI-LC-386003 

3.  IS-SAI-LC-386028 

4.  IS-SAI-LC-386018 

5.  VS-SAI-LC-386014 

6.  GL-SAI-LC-386060 

7.  VS-SAI-LC-386063 

8.  GL-SAI-LC-386058 

9.  VS-SAI-LC-386021 

10.  IS-SAI-LC-386027 

11.  VS-SAI-LC-386036 

12.  GL-SAI-LC-386051 

13.  IS-SAI-LC-386034 

14.  GL-SAI-LC-386042 

15.  VS-SAI-LC-386050 

16.  GL-SAI-LC-386072 

17.  GL-SAI-LC-386022 

18.  IS-SAI-LC-386029 

19.  GL-SAI-LC-386024 

 

 

Prezența candidaților la sediul Școlii de Formare Iniţială şi Continuă a 

Personalului Poliţiei de Frontieră IAŞI, se va face între orele 08.00 – 08.30, în vederea 

legitimării acestora, pe baza documentelor de identitate.  

Accesul candidaților se face în intervalul 08.30 – 09.15. 

Candidații care nu vor fi prezenți în sală la ora 09:15 vor fi declarați 

NEPREZENTAT. 

 

ATENȚIE: 

Candidații trebuie să aibă asupra lor următoarele: 

- Actul de identitate (carte de identitate, permis de conducere sau pașaport); 

- Pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră. 

 

Documentul de identitate va rămâne pe masa de lucru a candidatului, la vedere, pe 

toată perioada desfășurării probei scrise. 

Candidații care nu vor prezenta unul din documentele de identitate sus-menționate, 

în original, nu vor putea susține proba de verificare a cunoștințelor. 

Proba de concurs constă în rezolvarea unui test grilă conform tematicii și 

bibliografiei stabilite. 

 

ATENȚIE:  

Se interzice intrarea în sală de concurs cu aparatură electronică, telefoane mobile, 

materiale scrise (cărți, caiete, însemnări, etc) precum și cu orice alte mijloace de calcul 

sau materiale care ar putea servi la rezolvarea subiectelor! 

Nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea și rescrierea. 

Fraudele, precum și tentativa de săvârșire a acestora se sancționează prin 

eliminarea din concurs a candidatului/candidaților în cauză. Se consideră tentativă de 

fraudă și intenția candidatului de a comunica cu ceilalți participanți în concurs. 

În sala de concurs întreaga activitate va fi înregistrată audio-video. 

Contestațiile la proba de verificare a cunoștințelor se transmit exclusiv on-line la 

adresa de e-mail a unității de învățământ: admitere.spapf@igpf.ro în termen de 24 ore de 

la postarea listei provizorii cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs și se 

soluționează în termen de 48 ore de la expirarea termenului de depunere, la sediul 

mailto:admitere.spapf@igpf.ro


 

acesteia, rezultatul fiind adus la cunoștința candidaților prin postare pe site-ul oficial al 

S.P.A.P.F. “Avram Iancu” Oradea. 

Candidații pot contesta numai rezultatul obținut la propria lucrare sau locul ocupat 

pe lista celor declarați NEADMIS. 

 

Pentru alte detalii și informații suplimentare puteți contacta Compartimentul 

Pregătire Continuă al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iași la următorul 

număr de telefon: 0232/460.063. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


