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A N U N Ţ 

PRIVIND REZULTATUL EVALUĂRII PSIHOLOGICE 
 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului, ale 

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

de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Ordinului M.A.I. nr.23/2015 privind 

activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 
În atenția candidatului recrutat din sursă externă și declarat „Admis” la concursul 

organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 

(D.E.P.A.B.D.) în vederea încadrării/ocupării unui post vacant de ofiţer specialist principal I 

(economist), specialitatea Financiar, existent la nivelul structurii Financiar (nivel serviciu) din 

cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, prevăzut cu 

gradul profesional de comisar-şef de poliţie, la poziţia 145 din Statul de organizare al unității, 

prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor 

postului și care îndeplinesc condițiile legale, care a susţinut în data de 21.07.2022 proba: test 

scris (tip grilă); 
 

Potrivit comunicării Centrului de Psihosociologie al M.A.I., cu data prezentului anunţ 

se publică TABEL cu rezultatele obținute la evaluarea psihologică a candidatului ce se 

regăsește menţionat în TABEL, desfășurată în data de 02.08.2022, după cum urmează: 
 

Nr. 

crt. 

COD UNIC DE 

IDENTIFICARE 
AVIZ PSIHOLOGIC OBSERVAȚII 

1.  3483699 APT  
 

Modificările care privesc organizarea și desfășurarea probelor de concurs, 

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. 25005, 

25115 și 25222, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10:00 – 14:00. 
 
 Candidatul este rugat să verifice permanent site-ul instituţiei 

http://depabd.mai.gov.ro/posturi_vacante.html, cu privire la eventualele modificări privind 

desfășurarea concursului. 
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NESECRET 

BUCUREŞTI 

Exemplar unic 
 
Nr. 3484394 

Data: 03.08.2022 
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