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ANUNȚ 

 

  
În atenţia candidaţilor înscrişi la concursurile organizate de Agenţia Naţională împotriva 

Traficului de Persoane în vederea ocupării posturilor vacante de ofiţer specialist I în cadrul Centrului 

Regional împotriva Traficului de Persoane Constanţa și Centrului Regional împotriva Traficului 

de Persoane Galați, ofițer specialist principal I în cadrul Unităţii de Implementare Programe şi 

Relaţii Internaţionale, ofițer specialist principal I în cadrul Compartimentului Achiziții Publice, 

prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor 

Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale; 
 
            Evaluarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concursurile organizate de Agenţia Naţională 

împotriva Traficului de Persoane în vederea ocupării posturilor vacante, menționate anterior, se va 

desfăşura în data de 28.12.2020, începând cu ora 10.00, la sediul Institutului de Studii pentru 

Ordine Publică,din municipiul Bucureşti, Șos. Olteniței nr. 158-160, sector 4, conform tabelului din 

ANEXA 1 la prezentul anunt. 

Accesul în sala unde se va susține proba privind testarea psihologică se va face începând cu 

ora 09.45 la data mai sus menționată și se va realiza pe baza actului de identitate valabil (carte de 

identitate) .  

Candidații care nu se prezintă la data și ora stabilită, NU vor fi reprogramați pentru susținerea 

evaluării psihologice la o data ulterioară.  
Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate şi pix cu pastă albastră. 

 
 

ATENȚIE! 

În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus 

─ SARS-COV2, pe parcursul desfășurării activității, se vor respecta următoarele reguli : 

1. Menținerea distanțării sociale. 

2. Purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și gurii, a măștii de protecţie 

respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecţie de rezervă. Purtatul 

măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unității în care se 

desfășoară activitatea. 

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

Viziera nu dispensează de purtatul măștii. 

4. Înaintea susținerii testării psihologice, candidații vor semna pe proprie răspundere o 

declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă simptomatologie 

specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV-2 (conform definiției de caz elaborate de CNSCBT/INSP- 

https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar). 

 

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE 

 

 

 

 

 

 

https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar


 
ANEXA 1 la nr.4090257/24.12.2020 

 

TABEL NOMINAL 

cu candidații înscriși la concursurile organizate de Agenţia Naţională împotriva Traficului de 

Persoane în vederea ocupării posturilor vacante de ofiţer specialist I în cadrul Centrului Regional 

împotriva Traficului de Persoane Constanţa și Centrului Regional împotriva Traficului de Persoane 

Galați, ofițer specialist principal I în cadrul Unităţii de Implementare Programe şi Relaţii Internaţionale, 

ofițer specialist principal I în cadrul Compartimentului Achiziții Publice, prin trecerea în corpul 

ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenți de studii 

superioare care îndeplinesc condițiile legale,  

ce vor susține evaluarea psihologică în data de 28.12.2020 
 
 

Sala: Alexandru Ioan Cuza, pavilionul E, începând cu ora 10.00 

 

Nr. 

crt 

Nume și prenume/Cod de identificare  Obs. 

1 BACALE MIHAI   

2 POPA ADRIAN   

3 BANCIU ROXANA   

4 LUPU ELENA   

5 CHIOJDOIU IONICA-ROXANA   

6 MARIN VALENTIN-BOGDAN   

7 DUMITRAȘCU ALIN-GABRIEL   

8 BÂCLEA MARIAN   

9 CAMARA CECILIA-CĂTĂLINA   

10 STEFANOPOL GABRIELA-VASILICA   

11 DUMITRIU ADRIANA   

12 CURELARIU ANDREI-CONSTANTIN   

13 ACHIMESCU SOFIA-PAULA   

14 4090142   

15 CHISCOP LĂCRĂMIOARA-ANGELICA   

16 ȚONE MIHAI-ANDREI   

17 ANTON ROXANA-GEORGIANA   

18 PREDA MIRELA-CRISTINA   

19 MIHĂILĂ ALEXANDRU   

20 IANCU PAUL-DANIEL   

21 GÎLCĂ LIVIU-MIHAIL   

22 CIOCĂNESCU VALER   

23 ȘERBAN MARIAN   

24 PIGULEA COSMIN-GEORGE   

25 DOROBANȚU DUMITRU   

26 4090153   

27 CĂPRIOARĂ IULIAN   

 


