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În atenţia candidaţilor înscrişi la concursurile organizate de Agenţia Naţională 

împotriva Traficului de Persoane în vederea ocupării posturilor vacante de ofiţer specialist I în 

cadrul  Serviciul Cooperare Interinstituţională şi Proiecte Naţionale de Prevenire și  

ofițer specialist principal I  din cadrul Serviciului Monitorizare, Evaluare şi 

Coordonare Victime – Baza naţională de date privind traficul de persoane, 

prin modalitatea încadrării directe: 

 

Vă aducem la cunoștință faptul că următorii candidați, menţionaţi în TABEL, care 

dețin calitatea de agenţi de poliţie, sunt programați să susțină evaluarea psihologică în data de 

20.07.2022, la sediul Centrului de Psihosociologie al M.A.I. din Municipiul Bucureşti, Str. 

Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2. 

 

Nr.crt Cod de identificare atribuit 

1 SCIPNP/20 

2 SCIPNP/22 

3 SCIPNP/30 

4 SCIPNP/34 

5 SCIPNP/35 

6 SCIPNP/16 

7 SCIPNP/13 

8 SCIPNP/33 

9 SCIPNP/26 

10 SCIPNP/07 

11 SCIPNP/18 

12 SCIPNP/11 

13 SCIPNP/09 

14 SCIPNP/12 

15 SCIPNP/21 

16 SCIPNP/23 

17 SCIPNP/17 

18 SCIPNP/08 

19 SCIPNP/25 

20 SMECV/BNDTP/02 
 

            Accesul în sala unde se va susține proba privind testarea psihologică se va face începând cu ora 

08.00, la data mai sus menționată și se va realiza pe baza actului de identitate valabil (carte de 

identitate) .  

Candidații care nu se prezintă la data și ora stabilită, NU vor fi reprogramați pentru susținerea 

evaluării psihologice la o data ulterioară. 

 

Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate şi pix cu pastă albastră. 

 



            Rezultatele la testarea psihologică se afişează pe pagina de Internet a unității, 

https://anitp.mai.gov.ro, Secţiunea - Informare publică – Posturi vacante,  

            Candidații declarați „inapt” psihologic vor fi informați prin e-mail și nu vor putea 

participa la concurs. 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 Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane din municipiul Bucureşti, 

Str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etj.5, sector 1, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la 

cunoştinţă de către candidați a rezultatului (avizului psihologic), urmând a fi înaintate, de 

îndată, Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne în vederea soluționării 

acestora, conform prevederilor legale în vigoare.  

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE 
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