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Postarea pe Internet 

si afişare la sediul unităţii
5 5 5

A N U N T
IN ATENŢIA CANDIDAŢIILOR înscrişi la concursul organizat de Centrul de Formare 

Iniţială şi Continuă al M.A.I. - Orăştie pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist I 
(formator) la Catedra de Pregătire Structuri Suport, poziţia 16, ale căror coduri de identificare se 
regăsesc în tabelul alăturat, precum si în atenţia candidaţilor care nu au solicitat ca numărul 
de înregistrare al cererii să fie codul de identificare pe parcursul procedurii de concurs.

În data de 11.07.2022 luni, ora 08.15, se va desfăşura la sediul Centrului de Psihosociologie al 
MAI, situat în Bucureşti, strada Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, testarea psihologică, 
exclusiv pentru candidaţii înscrişi la concurs care deţin calitatea de agenţi de poliţie.

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 şi pix cu pastă de culoare albastră
Fac excepţie candidaţii care au depus la dosarul de recrutare declaraţia pe proprie 

răspundere privind susţinerea evaluării psihologice în acelaşi scop, în ultimele 6 (şase) luni.
Rezultatele la testarea psihologică se afişază pe pagina de internet a Centrului de Formare 

Iniţială 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, strada Armatei, nr.16, judeţul 
Hunedoara.

Nr.
crt. COD DE IDENTIFICARE

1. 419841
2. 419902
3. 419925
4. 419946
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