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ANUNȚ
privind evaluarea psihologică a candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului de conducere
vacant de inspector general la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române
În atenția candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere
vacant de inspector general la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (concurs demarat prin
Anunțul din data de .07.2021, postat pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne și a
Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, în aceeași dată).
Având în vedere anunțul de concurs și în baza prevederilor art. 64 alin. (1) din Anexa nr. 3 la
Ordinul M.A.I. nr. 177 / 20161, vă comunicăm următoarele precizări:
Testarea psihologică, necesară obținerii avizului psihologic pentru candidații înscriși la concursul
menționat mai sus, se va desfășura la sediul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor
Interne cu sediul în str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, București, astfel:
Nr.
crt.
1
3

Cod unic de identificare
16864 1
168675 1
168689 1

Data și ora programării
candidaților la evaluarea
psihologică
19.07.2021, ora 08.00
1.07.2021 ora 08.00
26.07.2021 ora 08.00

În acest sens, candidații se vor prezenta în datele și la orele stabilite, la sediul centrului, având
asupra lor pix stilou cu pastă cerneală de culoare albastră și documentele de legitimare (cartea de
identitate și legitimația de serviciu).
Candidaților le este interzis accesul în sala de testare cu orice mijloc de calcul sau de comunicare.
Nu se admit pixuri care permit ştergerea şi rescrierea.
Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din cadrul
testării psihologice a candidatului candidaţilor în cauză.
.
Prezentul anunț este publicat pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne și pe site-ul Inspectoratului
General al Jandarmeriei Române începând cu data de 16. 7.
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privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare

