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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                        NESECRET  
         COMISIA DE CONCURS                                                                 Nr. 329943 

              din 31.03.2022 
 
 
 

A N U N Ţ 
 

privind rezultatele obținute la examinarea psihologică a candidaților declarați ,,admis” la concursul organizat 
în data de 26.02.2022, pentru ocuparea a 9 (nouă) posturi de execuție vacante de ofiţer de poliţie 

(psiholog), la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, prevăzute la poziţiile 3, 4, 8, 13, 
17, 18, 22, 28 și 29 din statul de organizare al unităţii, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care 

îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant 
 
 
 

 
 
 

 

Nr. 
crt. 

 
 

 

Cod unic de 
identificare 

candidat 

Posturi pentru care 
a fost declarat 

,,admis” / pozițiile 

din statul de 
organizare al 

Centrului de 
Psihosociologie al 

M.A.I 

 
Rezultatul 

obținut la 

evaluarea 
psihologică:  

 
APT / INAPT 

 
 

 

 
Observații 

1. 4666776 3, 4, 8, 28 și 29 INAPT*  

2. 4666790 3, 4, 8, 28 și 29 APT  

3. 4666797 3, 4, 8, 28 și 29 APT  

4. 4666867 3, 4, 8, 28 și 29 APT  

5. 4666854 13 APT  

6. 4666710 17 și 18 INAPT*  

7. 4666949 17 și 18 INAPT*  

 
 
* Conform art. 20 alin. (1) și (2) din Ordinul m.a.i. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul 

Afacerilor Interne, avizul psihologic de inaptitudine poate fi contestat o singură dată, în termen de 3 zile lucrătoare 
de la luarea la cunoștință a avizului psihologic, respectiv de la afișarea prezentului anunț la avizierul Serviciului 

Relații cu Publicul din municipiul București, Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, intrarea D. 

După soluționarea contestațiilor / după expirarea termenului prevăzut pentru formularea acestora (în cazul în 
care nu au fost depuse contestații), în situația constatării inaptitudinii psihologice, oferta de ocupare a postului 
se face candidatului clasat pe următorul loc, dacă a obținut nota necesară pentru a fi declarat admis la concurs, în 
ordinea descrescătoare a notelor obținute. 

   
 
 
 
 
Afișat la avizier: 31.03.2022,    ora   11:15 
 
 
 


