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                                                                                    ANUNȚ 

În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Agenţia Naţională împotriva Traficului de 

Persoane în vederea ocupării postului de execuție vacant, ofițer specialist I, din cadrul  

Centrului Regional împotriva Traficului de Persoane Suceava, 

prin modalitatea încadrării directe: 

 

  Candidații ale căror candidaturi au fost validate la selecția dosarelor, urmează să susțină proba scrisă, în 

data de 14.09.2022 – ora 12.00, la sediul Institutului de Studii pentru Ordine Publică din 

Șos.Olteniței, nr.158-160, sector 4, București. 

Accesul candidaților în clădire se va face in intervalul orar 11.00-11.30, sub îndrumarea personalului din 

cadrul Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane. 

Candidaților care nu sunt prezenți la ora 11.45 în sala de concurs nu li se va mai permite accesul și 

vor fi declarați NEPREZENTAT, indiferent dacă se află sau nu în incinta instituției unde se susține 

proba. 

Atragem atenția candidaților de a-și lua toate măsurile pentru a se prezenta din timp la sediul 

Institutului de Studii pentru Ordine Publică, astfel încât să nu se creeze aglomerare la punctul de acces și 

pentru a se putea efectua, în timp util, toate formalitățile. 

În cadrul probei scrise, candidații vor avea asupra lor doar documentul de identitate aflat în perioada de 

valabilitate (carte de identitate, permis de conducere sau paşaport) şi 2 pixuri/stilouri de culoare albastră 

(nu se admit schimburi între participanţi). Este interzis accesul cu materiale documentare, manuale, cărți, 

culegeri, formulare, rezumate, dicționare, notițe, însemnări etc., precum şi cu telefoane mobile, căști 

audio, ceasuri inteligente, precum și cu orice alte mijloace electronice de calcul sau de comunicare, între 

candidați sau cu exteriorul, sau care permit conectarea la internet. Nu se admit pixuri/stilouri care permit 

ştergerea şi rescrierea. 

Fraudele, precum și tentativa de săvârșire a acestora se sancționează prin eliminarea din concurs a 

candidatului/candidaților în cauză.  
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