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Corpul  Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 135/20 februarie 2020 a fost publicat Ordinul Ministrului Afacerilor 

Interne nr. 26 din 18.02.2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului 

viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea 
de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne 
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/sndte1f3.pdf. 

 

Prin acest ordin au fost reglementate, în principal, următoarele aspecte: 
 instituirea unui model unitar privind organizarea structurilor specializate în 

desfăşurarea activităţii de psihologie în M.A.I. la nivel de birou sau serviciu în cadrul 

inspectoratelor generale, în funcție de complexitatea problematicii și de numărul 

psihologilor aflați în coordonare; modificarea structurii organizatorice în cazul IGSU, IGPF, 

IGI și IGAv se va face cu încadrarea în bugetele aprobate și resursele umane existente; 

 exceptarea de la evaluarea psihologică a elevilor din instituțiile de 

învățământ ale MAI, în cazul în care perioada de școlarizare este mai mică de un an, 

întrucât prin reducerea perioadei de pregătire activitatea de evaluare nu se mai poate 

realiza; în situația anteriaoră ordinului exista posibilitatea apariției fenomenului de exces 

de evaluare, elevii vizați susținând mai multe sesiuni de investigare într-un interval de 

timp foarte scurt, fapt ce putea afecta inclusiv concludența rezultatelor obținute; 

 instituirea unui mecanism care să permită angrenarea psihologilor de 

unitate în activitățile de selecție de personal, în situații justificate, în cazul admiterii 

candidaților în instituțiile de învățământ care realizează formarea inițială pentru nevoile 

MAI și pentru ocuparea posturilor de execuție vacante, având în vedere reducerea 

cheltuielilor ocazionate de deplasarea în teritoriu a specialiștilor; astfel, evaluările 

psihologice vor putea fi efectuate, conform metodologiei stabilite la nivelul Centrului și 

de către psihologii de unitate desemnați prin dispoziţia directorului Centrului; 

 completarea cadrului de gestionare a situațiilor în care, în urma evaluărilor 

psihologice și/sau a acordării asistenței psihologice, se emite un aviz psihologic de tipul 

„Apt condiționat”; astfel, vor putea fi impuse persoanei evaluate unele restricții în 

exercitarea activității profesionale, sub formă de recomandări, restricții ce vor putea fi 

ridicate la recomandarea psihologului de unitate, în urma obținerii efectelor ameliorative. 
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