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COMISIA DE CONCURS

INFORMARE
Examinarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concursurile organizate în perioada
19.08.2017-26.08.2017 de către Direcţia Generală de Paşapoarte pentru ocuparea unor
posturi vacante atât din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte cât şi din cadrul unor Servicii
Publice Comunitare pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple judeţene, cu
recrutare din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor
Interne, absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale în vederea
încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, se va desfăşura la sediul Institutului
de Studii pentru Ordine Publică din municipiul Bucureşti, şos. Olteniţei, nr. 158-160,
sector 4, în data de 01.08.2017.
Având în vedere numărul de candidaţi înscrişi la concursurile organizate în perioada
menţionată anterior, activitatea de examinare psihologică se va desfăşura în 2 (două) serii,
astfel:
- SERIA I: începând cu ora 08.00, constituită din candidaţii al căror nume de familie
începe cu prima literă alfabetică din intervalul A-L, conform documentelor depuse la data
înscrierii la concurs;
- SERIA II: începând cu ora 12.00, constituită din candidaţii al căror nume de
familie începe cu prima literă alfabetică din intervalul M-Z, conform documentelor depuse la
data înscrierii la concurs.
Candidaţii se vor prezenta având asupra lor cartea de identitate în termen de
valabilitate şi un pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră.
Candidaţii care au susținut examinarea psihologică în ultimele 6 luni înainte de
desfăşurarea fiecărui concurs în parte, în vederea încadrării prin trecerea în corpul
ofiţerilor de poliţie, la o altă unitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, nu se vor
mai prezenta la sediul Institutului de Studii pentru Ordine Publică din municipiul Bucureşti
în data de 01.08.2017, rezultatul examinării precedente fiind luat în considerare și pentru
concursul la care s-a înscris fiecare candidat în parte.
Detalii se pot obţine şi la telefon 021/2128626, interior 25735.
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