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R O M Â N I A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 
DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE 

UMANE                                                                                                                                                                                                            

Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie 

COMISIA DE CONCURS 

         NESECRET 

         Nr. 420698 

         Din 15.09.2022 

         Exemplar unic 

 

 

 

 

 

A P R O B 

Postarea pe internet și 

afișarea la sediul centrului 

                                                                                                            (Î) DIRECTOR 

                                                                                                             Comisar şef  de poliţie         

     

                                                                                                                

 

A N U N Ţ 

În atenția candidaților care au obținut aceeași notă la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea 

unui post vacant de agent de poliție, respectiv agent I la Biroul Logistic – Compartimentul 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar, poziția 43 din statul de organizare prin modalitatea 

încadrării directe, care urmează să susțină interviul de departajare 

 

 

 În conformitate cu prevederile Legii 360/2002 privind Statutul polițistului, Ordinul M.A.I. nr. 

140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., ambele cu 

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere anunțul cu nr. 420557 din 31.08.2022 privind rezultatul obținut la evaluarea 

psihologică, precum și anunțul nr. 420460 din 22.08.2022 cu privire la rezultatele finale obținute de 

candidați la proba scrisă – test grilă pentru ocuparea funcției vacante de agent I – Biroul Logistic - 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar, poziția 43 din statul de organizare; 

 La sediul Centrului de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. Orăștie se va desfășura în data de 

12.10.2022, ora 12.00, interviul structurat pe subiecte profesionale, organizat pentru departajarea 

candidaților care au obținut aceeași notă la proba scrisă – test grilă, în vederea declarării acestora 

ADMIS/RESPINS. Va fi declarat ”admis” candidatul care va obține nota cea mai mare. Interviul nu se 

contestă. 

 Următorii candidați sunt programați să susțină interviul de departajare: 

 

 

                                                                                                           

                                                                                               

 

Accesul candidaților se va face până la ora 11.50, având asupra lor actul de identitate și un 

pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastru. 

 

Președintele comisiei de concurs    

                          Secretarul comisiei de concurs 
           

                  

                               

Nr. 

crt. 
Cod Observații 

1.  420158  

2.  420252  


