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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DIRECŢIA GENERALĂ DE PAŞAPOARTE 

Comisia de Concurs 

 NESECRET 

Exemplar unic  

Anexă la N.C. nr.2811705/6 

Din 27.05.2022 

 

 

SITUAŢIA  

 candidaţilor înscrişi la concursul organizat în perioada 16.05-06.06.2022 în vederea ocupării 

a 3 posturi vacante de personal contractual (referent II-IA) din cadrul Serviciului Public Comunitar 

de Pașapoarte al municipiului București,  

conform Anunţului nr. 2810012/6 din 26.04.2022 

CARE ÎNDEPLINESC CUMULATIV TOATE CONDIŢIILE PENTRU PARTICIPAREA 

LA PROBA SCRISĂ CE SE VA DESFĂŞURA ÎN DATA DE 30.05.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situaţia este întocmită urmare a realizării etapei de selecţie a dosarelor, a rezultatelor 

obţinute la examinarea psihologică, şi a depunerii la dosarul de recrutare a fişei medicale de 

aptitudine, eliberată de structura de medicina muncii competentă. 

Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Paşapoarte din municipiul 

Bucureşti, str. Nicolae Iorga, nr. 29, sector 1. 

Candidaţii se vor prezenta la instituţia sus-menţionată în data de 30.05.2022 (proba scrisă - 

test grilă), la ora 13.00 şi respectiv 06.06.2022 (proba interviului), la ora 10.00. 

Accesul în sediul Direcției Generale de Pașapoarte va fi permis candidaţilor exclusiv pe baza 

actului de identitate aflat în perioada de valabilitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare,  

Începând cu ora 13.30 nu se va mai permite niciunui candidat accesul în incinta 

instituției (pentru poba scrisă)! 

Nr. 

crt. 
CODUL UNIC DE IDENTIFICARE Observaţii 

1 2810897  

2 2810935  

3 2810911  

4 2810903  

5 2811061  

6 2810329  

7 2810415  

8 2810601  

9 2810899  

10 2811114  

11 2811028  

12 2810479  

13 2810421  

14 2811163  

15 2810931  

16 2811165  

17 2810483  

18 2811196  

19 2811123  
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Totodată, candidații se vor prezenta la această activitate având asupra lor pix/stilou cu 

pastă/cerneală de culoare albastră, fiind interzise orice ustensile de scris cu pastă/cerneală ce poate fi 

ștearsă. 

ATENŢIE!  

Este permisă participarea la concurs numai a candidaţilor care îndeplinesc cumulativ 

toate condiţiile legale şi criteriile specifice. 

Proba interviului (06.06.2022) poate fi susţinută doar de către candidaţii declaraţi 

“admis” la proba scrisă (test grilă). 

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021/2128626, interior 25731, în zilele lucrătoare 

între orele 0900 - 1500. 

 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS 

Comisar-şef de poliţie 

  

STAN ADRIAN 

 

AVIZAT 

MEMBRII COMISIEI DE CONCURS: 

- Comisar șef de poliţie SBÎRLEA CORINA                           __________ 

 

- Comisar de poliţie DOBRIN CAMELIA FLORINA                                __________ 

 

ÎNTOCMIT 

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS: 

- Comisar de poliţie MUREȘANU IOANA                          __________ 

                   

 

  


