NESECRET
Nr. 411819 din 22.11.2021
București

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
COMISIA DE CONCURS

A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, a Ordinului ministrului
afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale
Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile
pct. VII din Anunțul de concurs nr. 407524 din 22.10.2021, comunicăm următoarele:
Concursul organizat pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de ofițeri de poliție, la Serviciul Control
și Inspecție Medicină de Urgență din cadrul Direcției Generale Urgențe Medicale, prevăzute la pozițiile 32, 33 și
34 din statul de organizare al unității, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile
legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant, se va desfășura în ziua de 24.11.2021,
ora 12:00, la sediul Ministerului Afacerilor Interne.
Accesul în sala unde se va desfăşura concursul va fi permis candidaţilor exclusiv pe baza actului de
identitate valabil, începând cu ora 11:45. Candidații vor avea asupra lor instrumente de scris (pix), cu pastă de
culoare albastră, precum și măști de protecție, pentru a se preîntâmpina răspândirea virusului SARS-COV 2.

Este necesar ca persoanele care urmează să participe la concursurile pentru încadrare din
sursă externă să fie vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de
la finalizarea schemei complete de vaccinare, sau să prezinte rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de
ore ori să se afle în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării
cu virusul SARS-CoV-2.
Astfel, candidații se vor prezenta, până cel mai târziu la ora mai sus-menționată (11:45) în str. Cristian
Popișteanu, nr. 1 – 3 (intrarea D a Ministerului Afacerilor Interne), de unde vor fi preluați de secretarul comisiei
de concurs și conduși la sala de examen.
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