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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                        NESECRET  
         COMISIA DE CONCURS                                                                 Nr. 332393 

              din 14.04.2022 
 
 
 

A N U N Ţ 
 
 
 

 
 În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 360/20021, ale Ordinului ministrului afacerilor 

interne nr. 140/20162, cu prevederile Anunțului de concurs nr. 415553/22.12.20213, ale 

Tabelului nominal nr. 326918/10.03.20224, ale Anunțului nr. 331934/12.04.20225 și având în 

vedere Procesul-verbal al comisiei de concurs nr. 332206/13.04.2022 privind constatarea 

inaptitudinii psihologice a candidaților având codurile unice de identificare 4666776, 

4666710 și 4666949, vă facem cunoscute următoarele: 

 Oferta pentru ocuparea postului/posturilor vacant/vacante se face candidatului/ 

candidaților care a/au obținut nota necesară pentru a fi declarat/declarați ,,admis” la concurs, 

în ordinea descrescătoare a notelor obținute, conform tabelului de mai jos: 

 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Cod unic de identificare al 
candidatului 

    Nota obținută        Observații 

Pozițiile 3, 4, 8, 28 și 29 

1. 4666813 8,56  

Pozițiile 17 și 18 

1. 4666746 7,66  

2. 4638368 / 4666791 7,48  

 
 
 
 
 
 
Afișat la avizier: 14.04.2022,    ora:   18.05 
 
 

 
1 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare 
2 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările 
ulterioare 
3 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 
4 pentru consemnarea notelor finale acordate la concursul organizat în vederea ocupării 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 – după departajare – interviu structurat pe subiecte profesionale 
5 privind rezultatele obținute (după soluționarea contestațiilor formulate), 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  


