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Postarea pe Internet
și afișare la sediul unității
ANUNȚ
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚIILOR înscriși la concursul organizat de Centrul de Formare Iniţială şi
Continuă al M.A.I. - Orăştie pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist I la Biroul Planificare
Metodică și Asigurarea Calității Învățământului, poziția 21, ale căror coduri de identificare se regăsesc în
tabelul alăturat, precum și în atenția candidaților care nu au solicitat ca numărul de înregistrare al
cererii să fie codul de identificare pe parcursul procedurii de concurs.
În data de 26.07.2022, ora 08.15, se va desfășura la sediul Centrului de Psihosociologie al MAI, situat
în București, strada Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, testarea psihologică, exclusiv pentru candidații
înscriși la concurs care dețin calitatea de agenți de poliție.
Candidații trebuie să se prezinte la data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea
testării psihologice și nu vor putea solicita o reprogramare.
Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și pix cu pastă de culoare albastră
Fac excepție candidații care au depus la dosarul de recrutare declarația pe proprie răspundere
privind susținerea evaluării psihologice în același scop, în ultimele 6 (șase) luni.
Rezultatele la testarea psihologică se afișază pe pagina de internet a Centrului de Formare Iniţială şi
Continuă al M.A.I. – Orăştie, www.cfic.ro secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs, precum și la
avizierul unității, situat în municipiul Orăştie, strada Armatei, nr.16, judeţul Hunedoara.
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COD DE IDENTIFICARE
1.
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10.

GEOGEAN CARMEN MIHAELA
419941
419996
420027
CIOFU FLORIN ADRIAN
420038
420048
420049
420053
420062
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