
 
Pagina 1 din 1 

 

                           R O M Â N I A 

                              MINISTERUL FACERILOR INTERNE 

                                                             
              DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE UMANE 

                Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. – Orăştie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             ERATĂ 

 

 La anunţul de concurs nr. 419833 din 28.06.2022 pentru ocuparea unui post vacant de agent I, vacant 
la Biroul Logistic - Compartimentul Administrarea Patrimoniului Imobiliar, poziția 43 din statul de 
organizare 
 

 

 

 

 La NOTA DE SUBSOL 1 al anunțului, în loc de: 

 
1 Aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare 
medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul 
admis. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiției, procedura de recrutare încetează pentru 
candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea examinării medicale. 
Candidații care au calitatea de agent de poliție vor fi programați pentru a susține evaluarea psihologică 
după expirarea perioadei de înscriere la concurs, iar după finalizarea acestei activități, comisia de concurs 
va analiza candidaturile, urmând a se pronunța cu privire la validarea/ invalidarea acestora. 
Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I. , data, ora și 
locul vor fi stabilite de către această unitate, urmând a fi comunicate în timp util prin afișarea pe pagina de 
internet a instituției www.cfic.ro, candidatul declarat admis/candidații care au calitatea de agent de poliție, 
având obligația să se prezinte în data, ora și locul în care au fost planificați, neputând fi reprogramați. 
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 1 Aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare 
medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul 
admis. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiției, procedura de recrutare încetează pentru 
candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea examinării medicale. 
 

 *Restul precizărilor din anunţul de concurs nr. 419833 din 28.06.2022 rămân valabile. 
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