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A N U N Ţ 
PRIVIND REZULTATUL EVALUĂRII PSIHOLOGICE 

 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi 

Ordinului M.A.I. nr.140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile 

de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 
În atenția candidaților recrutaţi din sursă externă, declaraţi „Admis” la concursurile 

organizate de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 

(D.E.P.A.B.D.) în vederea ocupării unor posturi vacante de ofiţer de poliţie, prin încadrare 

directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care 

îndeplinesc condițiile legale, a căror probă scrisă a avut loc la data de 23.11.2021. 
 

Cu data prezentului anunţ se publică TABEL cu rezultatele la evaluarea psihologică 

desfășurată în data de 13.12.2021, după cum urmează: 
 

Nr. 

crt. 

COD UNIC DE 

IDENTIFICARE 

AVIZ 

PSIHOLOGIC 
OBSERVAȚII 

1.  3461707 APT  

2.  3461559 - NEPREZENTAT 

3.  3461539 APT  

4.  3461655 APT  
 

Eventualele contestaţii cu privire la avizul psihologic de inaptitudine, se formulează în 

scris, în nume personal, se adresează Centrului de Psihosociologie al M.A.I și se depun la 

sediul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din municipiul 

Bucureşti, Str.Obcina Mare nr.2, Sector 6, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la 

cunoştinţă a avizului psihologic. 
 

Pentru candidatul „NEPREZENTAT” la evaluarea psihologică susținută în data de 

13.12.2021 urmează a se solicita Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor 

Interne, verificarea în baza de date şi emiterea unui duplicat al avizului valabil, dacă este 

cazul, care va fi valorificat în procedura de concurs. 
 

În context, pentru candidatul „NEPREZENTAT” (în urma verificării în baza de date a 

Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne), urmează a se dispune 

invalidarea concursului în ceea ce îl privește, urmând ca oferta de ocupare a postului să se 

facă candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute, potrivit 

art. 57 alin (5) lit. a pct. iii) și art. 57^1 alin. (5) din Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind 

activitatea de management resurse umane în unitățile de poliţie ale Ministerului Afacerilor 

Interne, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Totodată, candidatul „NEPREZENTAT” nu va fi programat la examinarea medicală, 

candidatura acestuia urmând a fi respinsă ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale. 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI 

ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE 

 
COMISIA DE CONCURS 
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Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din 

motive obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alți factori) se vor afişa în 

timp util pe pagina de internet: http://depabd.mai.gov.ro/posturi vacante.html. 
 
 Pentru nelămuriri vă puteţi adresa telefonic la nr. de telefon. 021/413.54.42, int. 25115, 

25186 sau 25222, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10:00 – 14:00. 
 
 Candidaţii sunt rugaţi să verifice permanent site-ul instituţiei 

http://depabd.mai.gov.ro/posturi_vacante.html. 
 
 

COMISIA DE CONCURS 
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