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  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DIRECŢIA GENERALĂ DE PAŞAPOARTE 

                             
     COMISIA DE CONCURS 

                                                                                                               
   

APROB 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS 

Comisar-șef de poliţie 
 

 

POROJAN MIHAELA 

 

 
 

A N U N Ţ 

privind activitatea de departajare a candidaților care au obținut aceeași notă,  

cea mai mare, de minimum 7.00, în limita numărului de posturi scoase la concurs 

la nivelul fiecărui Serviciu Public Comunitar de Pașapoarte județean 

pentru care au optat 

 

 

DEPARTAJAREA CANDIDAȚILOR care au obținut aceeași notă, cea mai mare, de 

minimum 7.00, în limita numărului de posturi scoase la concurs la nivelul fiecărui Serviciu 

Public Comunitar de Pașapoarte județean pentru care au optat la concursul din data de 27.08.2022, 

organizat pentru ocuparea, prin încadrare directă, a unui număr de 3 (trei) posturi vacante de ofiţer 

de poliție la Serviciile Publice Comunitare de Pașapoarte ale județelor Ilfov şi Hunedoara, SE 

VA DESFĂŞURA ÎN DATA DE 06.09.2022, ÎNCEPÂND CU ORA 13.00, la sediul Direcției 

Generale de Pașapoarte din municipiul București, str. Nicolae Iorga nr. 29, sector 1 – Sala de 

Festivități. 

La activitatea de departajare se vor prezenta candidații identificați cu Codul Unic de 

Identificare (CUI) precizat conform extraselor din Tabelele cuprinzând rezultatele finale postate pe 

pagina web a Direcției Generale de Pașapoarte www.pasapoarte.mai.gov.ro/Cariera, în data de 

30.08.2022, după cum urmează: 

 

I. Extras din Tabelul cu rezultatele finale nr. 2815089/6 din 30.08.2022: 

S.P.C.P. al județului Ilfov (1 post) 

 

Nr. 

crt. 

Cod Unic de Identificare 

(CUI) 
Nota finală Obs. 

1. 2813180 9,00 DEPARTAJARE* 

2. 2813410 9,00 DEPARTAJARE* 

3. 2813201 9,00 DEPARTAJARE* 

 

NESECRET 

Exemplar unic 

Nr. 2815111/6 

Din 31.08.2022 

http://www.pasapoarte.mai.gov.ro/Cariera
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II. Extras din Tabelul cu rezultatele finale nr. 2815090/6 din 30.08.2022: 

S.P.C.P. al judeţului Hunedoara (2 posturi) 

 

Nr. 

crt. 

Cod Unic de Identificare 

(CUI) 
Nota finală Obs. 

2. 2813419 8,50 DEPARTAJARE* 

3. 2813256 8,50 DEPARTAJARE* 

 

 

* * * 

 

Departajarea candidaţilor se va realiza în baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui 

interviu structurat pe subiecte profesionale pe baza acelorași tematici și bibliografie stabilite la 

proba scrisă - test grilă, desfăşurată în data de 27.08.2022. 

Candidaţii se vor prezenta la sediul Direcţiei Generale de Paşapoarte indicat mai sus, în data 

de 06.09.2022, în intervalul orar 12:00–12:30, pentru desfăşurarea activităţilor organizatorice 

preliminare (efectuarea prezenţei, accesul în instituţie, defluirea candidaţilor către sala destinată 

activității de departajare), având asupra lor cartea de identitate în termen de valabilitate şi un 

pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Paşapoarte – Serviciul Resurse 

Umane, telefon 021/212.86.26, interior 25735 în zilele lucrătoare, între orele 0900-1300.  

 

 

 

 

AVIZAT 

MEMBRII COMISIEI DE CONCURS: 
 

Comisar-șef de poliție BADEA ANDREEA-SIMONA    ________________ 

 

Comisar-șef de poliție MARICA TRAIAN-VALENTIN    ________________ 

 
 

 

 

 

Întocmit/redactat 

Secretarul comisiei de concurs 

 

Subcomisar de poliţie PÂRVU ANDREEA-MIHAELA                                     ___________________ 


