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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI 

 

 Nesecret 

Exemplar Unic 

Nr. 778910/S.R.U. 

București, 08.11.2021 

 
 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSURILE ORGANIZATE DE 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI ÎN VEDEREA OCUPĂRII A NOUĂ 

POSTURI VACANTE DE OFIŢER DE POLIŢIE, PRIN ÎNCADRARE DIRECTĂ 

 

În vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 27^45 din Legea nr. 360/2002 

privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, în data de 10.11.2021, la 

nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări va avea loc activitatea de evaluare 

psihologică a candidaților înscriși la concursurile organizate în vederea ocupării unor posturi 

vacante, de ofițeri de poliție. 

  Activitatea de evaluare psihologică va avea loc la sediul ACADEMIEI DE POLIŢIE “A.I. 

CUZA, BUCUREŞTI, SECTOR 1, ALEEA PRIVIGHETORILOR, NR. 1-3 , în ziua de 10.11.2021, 

începând cu ora 09.00, respectiv ora 13.00, conform tabelului anexat. 

 Accesul candidatilor în incinta Academiei de Poliție se va face începând cu ora 08.00, 

respectiv ora 12.00, conform tabelului anexat. 

În vederea asigurării protecției datelor cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) nr. 

679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, 

candidaților înscriși la concursurile organizate le-au fost atribuite coduri de identificare 

(numărul de înregistrare al cererii). În acest sens, candidații se vor identifica conform 

codurilor transmise pe adresele de e-mail și vor participa la evaluarea psihologică conform 

programării din tabelul anexat. 

Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate şi pix/stilou cu pastă/cerneală 

albastră. 

 Pentru clarificari vă puteţi adresa telefonic la nr. de telefon 021.410.75.13, int. 19032, 

19037, 19063 sau 19066. 

 
!!!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. 
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La accesul candidaților în incinta locației în care se va desfășura testarea psihologică, 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 COVID 19 printat 

și/sau dovada testului negativ RT-PCR/antigen). 

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 testării, se vor respecta următoarele reguli: 

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 testarea. 

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

dispensează de purtatul măștii. 

4. Înainte susținerii testării, 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.). 

 

 

 

Î. INSPECTOR GENERAL 

Comisar-şef de poliţie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

Strada Lt.col. Constantin Marinescu, nr. 15A, Sector 5, Bucureşti 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI 

 

 Nesecret 

Nr. ___________/S.R.U. 

București, ___.___.2021 

 
 

 

PROGRAMARE PRIVIND SUSȚINEREA EVALUĂRII PSIHILOGICE A CANDIDAȚILOR 

ÎNSCRIȘI LA CONCURSURILE ORGANIZATE DE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU 

IMIGRĂRI ÎN VEDEREA OCUPĂRII A PATRU POSTURI VACANTE DE OFIŢER DE 

POLIŢIE, PRIN ÎNCADREARE DIRECTĂ 

 
10.11.2021, ora 8:00 

Prezentarea la sediul ACADEMIEI DE POLIŢIE “A.I. CUZA, BUCUREŞTI, SECTOR 1, ALEEA 

PRIVIGHETORILOR, NR. 1-3 

Nr. 
Crt. 

Cod de Identificare 

1 778769 

2 778766 

3 778798 

4 778796 

5 778795 

6 778785 

7 778791 

8 778789 

9 778790 

10 778840 

11 778829 

12 778831 

13 778817 

14 778807 

15 778809 

16 778804 
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10.11.2021, ora 12:00 

Prezentarea la sediul ACADEMIEI DE POLIŢIE “A.I. CUZA, BUCUREŞTI, SECTOR 1, ALEEA 

PRIVIGHETORILOR, NR. 1-3 

Nr. 
Crt. 

Cod de Identificare 

1 778767 

2 778783 

3 778899 

4 778861 

5 778858 

6 778857 

7 778823 

8 778852 

9 778869 

10 778778 

11 778788 

12 778867 

13 778859 

14 778797 

15 778866 

16 778856 

 

 

Î. INSPECTOR GENERAL 

Comisar-şef de poliţie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strada Lt.col. Constantin Marinescu, nr. 15A, Sector 5, Bucureşti 

fax: 021.411.45.06 e-mail: sru.igi@mai.gov.ro 
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