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În atenţia candidaţilor înscrişi la concursurile organizate de Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane,
privind ocuparea posturilor de execuție vacante de:
ofiţer specialist principal I în cadrul Unității de Implementare Programe şi Relaţii Internaţionale
și ofiţer specialist principal I în cadrul Compartimentul Achiziții Publice
-MODIFICARE DATĂ ȘI ORĂÎn referire la Anunțurile nr. 4090013/10.12.2020 și nr. 4090033/11.12.2020, privind organizarea
concursurilor în vederea ocupării unor posturi de execuție vacante de ofițer de poliție în cadrul Agenției Naționale
împotriva Traficului de Persoane, respectiv de: ofițer specialist principal I la Unitatea de Implementare Programe
şi Relaţii Internaţionale și ofițer specialist principal I la Compartimentul Achiziții Publice, ambele prin trecerea

în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenți de studii
superioare care îndeplinesc condițiile legale;
Se modifică datele și orele de concurs stabilite în anunțurile menționate, în sensul că ambele
concursuri vor avea loc în aceeași zi, respectiv data de 26.01.2021, ora 13.00.
În acest context, se modifică graficul de desfășurare al concursurilor de mai sus, după cum urmează:
- Instructajul candidaţilor: 26.01.2021 - ora 12.45;
-

Desfăşurarea probei scrise: 26.01.2021 - începând cu ora 13.00 (fără a depăşi limita maximă de 3 ore);

-

Afişarea baremelor de corectare/notare: la finalizarea probei;

-

Afişarea rezultatelor: după ora 16.00 (în raport de numărul candidaților);

-

Perioada limită de depunere a eventualelor contestații (în termen de 24 h de la afișarea
rezultatelor);
Analiza eventualelor contestații – în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de
depunere
Afișarea tabelului cu rezultatele finale ale concursului (28-29.01.2021, în raport de
existența/inexistența unor eventuale contestații). ”

-

Celelalte prevederi cuprinse în anunțurile inițiale rămân nemodificate.
Orice alte modificări în calendarul desfășurării concursurilor vor fi aduse la cunoștința candidaților, în timp util,
prin postarea unui anunț pe pagina de internet www.anitp.gov.ro - Secţiunea - Informare publică – Posturi vacante,
precum și la avizierul unității.
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