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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DIRECŢIA GENERALĂ DE PAŞAPOARTE 

 
                       COMISIA DE CONCURS 

 

 NESECRET 

Exemplar unic 

Nr. 2814646/6 

Bucureşti, 18.08.2022 

I N F O R M A R E 
privind locul și reperele orare specifice 

desfăşurării concursului organizat în data de 20.08.2022 

 

Concursul organizat în data de 20.08.2022, conform Anunţului nr. 2812778/6 din 

30.06.2022, în vederea ocupării a unui număr de 2 posturi vacante de agent de poliţie, prin 

încadrare directă la Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte al județului Brașov, respectiv 

la Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte al județului Ilfov,  

SE VA DESFĂŞURA LA SEDIUL ACADEMIEI DE POLIȚIE “ALEXANDRU 

IOAN CUZA” DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI, STR. ALEEA PRIVIGHETORILOR, 

NR. 1-3, SECTOR 1. 

Candidaţii se vor prezenta la sediul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” 

din municipiul București, în data de 20.08.2022, în intervalul orar 12.30 – 13.30, perioadă 

necesară efectuării tuturor activităţilor organizatorice preliminare (efectuarea prezenţei, accesul 

în instituţie, defluirea candidaţilor către sala destinată concursului), având asupra lor cartea de 

identitate în termen de valabilitate şi un pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră, fiind 

interzise orice ustensile de scris cu pastă/cerneală ce poate fi ștearsă. 

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

instituției! 

Unica probă de concurs – test scris tip grilă este planificată a se desfășura începând 

cu ora 14.00, sens în care candidații își vor lua toate măsurile pentru a se prezenta în intervalul 

menționat anterior.  

La concursul ce se va desfășura în data de 20.08.2022, este permisă participarea doar 

a candidaților care îndeplinesc cumulativ toate condițiile specifice, prevăzute în Anunţul 

nr. 2812778/6 din 30.06.2022, și care nu se regăsesc în Lista cuprinzând candidații ce nu 

îndeplinesc condițiile de participare la concurs – Anexă la Procesul-verbal nr. 2814414/6 din 

09.08.2022, document postat pe pagina web a Direcției Generale de Pașapoarte www. 

pasapoarte.mai.gov.ro/Cariera. 

 

Detalii se pot obţine şi la telefon 021/2128626, interior 25731/25732/25735. 
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Bucureşti, 22.06.2010 


