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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DIRECŢIA GENERALĂ DE PAŞAPOARTE 

 
SERVICIUL RESURSE UMANE 

CONCURS 

 NESECRET 

Exemplar unic 

Nr. 2812426/6 

Bucureşti, 20.06.2022 

 

 

I N F O R M A R E 
 

Candidaţii care au fost declarați ADMIS la concursurile organizate de Direcţia Generală 

de Paşapoarte în vederea ocupării, prin încadrare directă, a unor posturi vacante de agenți de 

poliție, ale căror coduri unice de identificare se regăsesc în tabelul alăturat, vor susține 

examinarea psihologică la sediul Direcției Generale de Pașapoarte din municipiul Bucureşti, 

strada Nicolae Iorga, nr. 29, sector 1, în data de 23.06.2022, ora 08:30, astfel:  

 

Nr. crt. 
COD UNIC DE IDENTIFICARE 

(CUI) 

1.  2810674 

2.  2810685 

3.  2810894 

4.  2810642 

5.  2810179 

6.  2810546 

7.  2810535 

8.  2810625 

9.  2810866 

10.  2810174 

11.  2810536 

12.  2810690 

13.  2810676 

14.  2810665 

15.  2810436 

16.  2810273 

17.  2810200 

18.  2810127 

19.  2810557 

20.  2810429 

21.  2810876 

 

Exemplar unic 

Nr. 3097764 

Bucureşti, 22.06.2010 
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Accesul în sediul Direcției Generale de Pașapoarte va fi permis candidaţilor exclusiv pe 

baza actului de identitate aflat în perioada de valabilitate. 

Candidaţii trebuie să se prezinte la sediul Direcției Generale de Pașapoarte în data 

specificată, cu 30 de minute anterior orei stabilite pentru începerea evaluării psihologice astfel 

cum au fost planificați pentru susținerea examinării psihologice iar în cazul neprezentării sau 

întârzierii nu vor putea solicita o reprogramare. 

Totodată, candidații se vor prezenta la această activitate având asupra lor pix/stilou cu 

pastă/cerneală de culoare albastră, fiind interzise orice ustensile de scris cu pastă/cerneală ce poate 

fi ștearsă. 

Eventualele contestații cu privire la rezultatul evaluării psihologice se formulează în 

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

adresa de e-mail concursuri.dgp@mai.gov.ro, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la 

cunoștință. 

 

Detalii se pot obţine şi la nr. de telefon 021/2128626, interior 25735, 25731, 25732. 

 

 


