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În atenția candidaților înscriși la concursul organizat la nivelul Inspectoratului 

General pentru Imigrări în vederea ocupării unui post vacant de agent de poliție din 

cadrul Direcției Suport Logistic - Serviciului Achiziții prevăzut la poziția nr. 207, prin 

încadrare directă 

 

          Evaluarea psihologică a candidatului cu codul unic de identificare 779029 înscris la 

examenul/concursul organizat în data de 20.01.2022, în vederea ocupării unui post vacant 

de agent de poliție, prin încadrare directă, din cadrul Direcției Suport Logistic – Serviciul 

Achiziții, poz. 207 din Statul de Organizare al Inspectoratului General pentru Imigrări, se 

va desfășura la sediul Inspectoratului General pentru Imigrări, în data de 01.02.2022, ora 

09.00. 

Candidatul va avea asupra lui cartea de identitate şi pix/stilou cu pastă/cerneală 

albastră. 

  

!!!ATENȚIE 

În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de 

coronavirus – SARS-CoV-2, vor participa doar candidații care se află în una din 

următoarele situații: 

1. sunt vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2, dacă au trecut minimum 

10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; 

2. se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi, ulterioară 

confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

3. prezintă rezultatul negativ certificat al unui test RT-PCR pentru infecția cu 

virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore; 

4.  prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru 

infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore. 

 Termenele mai sus menționate se vor calcula la data susținerii probei de concurs. 

La accesul candidaților în incinta locației în care se va desfășura proba de 

concurs, se va verifica dovada că persoanele se află în una dintre situațiile enumerate 

mai sus care permit participarea, în baza unui document scris pe care fiecare candidat îl 

va avea asupra lui, în copie (certificat verde digital COVID 19 printat și/sau dovada 

testului negativ RT-PCR/antigen), care se va păstra la dosarul de concurs. 

Candidații care nu vor face dovada că se află în una dintre situațiile de mai sus 

nu li se va permite accesul și procedura de concurs va înceta pentru aceștia. 

Totodată, pe parcursul desfășurării concursului, se vor respecta următoarele 

reguli: 
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1.Menținerea distanțării fizice. 

2.Purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și gurii, a măștii de protecție 

respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de 

rezervă. Purtarea măștii este obligatorie pe întreaga durată în care candidatul se află în 

incinta în care se desfășoară concursul. 

3.Nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale 

textile.Viziera nu dispensează de purtatul măștii. 

4. Înainte susținerii probelor de concurs, candidatul va prezenta o declarație pe 

propria răspundere (completată în prealabil) din care să rezulte că nu se află în izolare 

sau carantină, că nu prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV-2 

(conform definiței de caz elaborate de CNSCBT/INSP- https:// www. 

cnscbt.ro/index.php/informații pentru personalul medico-sanitar). 

 

Pentru nelămuriri vă puteţi adresa telefonic la nr. de telefon 0214107513, int. 19037. 
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