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CENTRUL DE COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ

ANUNŢ
REZULTATE EXAMINARE PSIHOLOGICĂ CANDIDAŢI PLANIFICAŢI ÎN
DATA DE 22.11.2018

NR.
CRT.

NUMELE

PRENUMELE

AVIZ

PROCES - VERBAL

1.

GĂUCAN

DRAGOŞ – FLORIN

APT

Nr.5363952/27.11.2018

2.

UNTEŞU

SIMONA –MARILENA

APT

Nr.5363952/27.11.2018

NOTĂ¹:
 Candidaţii înscrişi pentru ocuparea posturilor de subofiţer tehnic principal care nu
se regăsesc în tabelul de mai sus, au obţinut avizul „INAPT”, sunt neprezentaţi sau au
susţinut testarea în alte Centre Zonale faţă de cel la care au fost planificaţi iniţial;
 Informaţii suplimentare se pot solicita la numărul de telefon 021/411.05.61,
interior 19.965 sau 19.968 (în zilele lucrătoare între orele 09.00-14.00)

¹Articolul 20 din OMAI nr.23 din 09.09.2015 privind activitatea de psihologie in MAI
(1) Avizul psihologic de inaptitudine emis în condițiile art. 19 alin. (1) și (2)poate fi contestat, o singură dată.
(2) Contestația se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului și se depune la sediul unității beneficiare, în termen de 3 zile lucrătoare de la
luarea la cunoștință a avizului psihologic.
(3) Contestația se soluționează în termen de 15 zile de la data înregistrării la Centru. Termenul poate fi prelungit, în situația în care este necesară o cercetare
mai amănunțită, cu cel mult 15 zile.
(4) Contestația trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: numele, prenumele și codul numeric personal al contestatarului, data și scopul susținerii
evaluării psihologice, motivele de fapt pe care se întemeiază contestația și semnătura contestatarului.
(5) Contestația se analizează de către o comisie constituită prin dispoziție a directorului Centrului.
(6) Lucrările comisiei nu sunt publice, analiza și soluționarea contestației desfășurându-se fără participarea contestatarului.
(7) Comisia de soluționare a contestației are următoarele atribuții:
a) analizează și soluționează contestațiile formulate împotriva avizului psihologic de inaptitudine, concluzia fiind consemnată într-un proces-verbal;
b) realizează reevaluarea psihologică a persoanelor ale căror contestații au fost admise.
(8) Contestația care nu îndeplinește cerințele referitoare la termenul de depunere, datele de identificare, formularea în nume propriu și motivarea de fapt se
respinge fără a analiza cauza pe fond.
(9) Admiterea contestației atrage anularea avizului atacat și reevaluarea psihologică a persoanei respective, conform programării.
(10) Hotărârea comisiei de soluționare a contestațiilor este definitivă și se comunică unității beneficiare, pentru a fi adusă la cunoștința contestatarului.

