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şi afişare la sediul unităţii

DIRECTOR
A N U N Ţ
ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR înscrişi la concursurile organizate de Centrul de Formare
Inițială şi Continuă al M.A.I. - Orăştie pentru ocuparea posturilor vacante de ofiţer de poliţie prin
trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale
În urma programării efectuate de Centrul de Psihosociologie al M.A.I. în data de 11.07.2017
(marţi), ora 08.00 se va desfăşura la sediul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Septimiu

Mureşan” Cluj, situată în Cluj Napoca, str. Corneliu Coposu 89 - 91, ,TESTAREA
PSIHOLOGICĂ a candidaţilor înscrişi pentru ocuparea posturilor vacante de:
- Ofiţer specialist I – Biroul Resurse Umane;
- Ofiţer specialist I – Compartimentul Planificare Metodică şi Bibliotecă;
Potrivit prevederilor art. 21 din Ordinul M.A.I. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie
în M.A.I., pe durata de valabilitate a documentelor cuprinzând rezultatele evaluărilor psihologice –
6 luni de la data emiterii, titularii nu pot participa la o nouă evaluare psihologică în acelaşi scop cu
evaluarea iniţială.
Candidaţii trebuie să se prezinte la data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru
susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.
Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de
identitate provizorie sau buletinul de identitate şi stilou/pix cu cerneală/pastă de culoare albastră.
Rezultatele la testarea psihologică se afişează pe pagina de internet a Centrului de Formare
Inişială şi Continuă al M.A.I. - Orăştie, www.cfic.ro, secţiunea ,,Carieră – Posturi scoase la
concurs”, precum şi la avizierul unităţii, situat în municipiul Orăştie str. Armatei nr. 16, jud.
Hunedoara.
Data postării şi afişării rezultatelor este considerată data de la care curge termenul de
contestare a rezultatului. Eventualele contestaţii cu privire la avizul de inaptitudine se vor adresa
Centrului de Psihosociologie al M.A.I., în termen de 3 zile lucrătoare de la afişare şi se depun la
sediul Centrului de Formare Inişială şi Continuă al M.A.I. – Orăştie, (în intervalul orar 09 – 15,00),
urmând a se transmite de îndată Centrului de Psihosociologie, unitate competentă să le soluţioneze.
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