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Domnului Firicel Alexandru - Incisiv de Prahova 

Referitor la cererea dumneavoastră (nr. 1162/20.07.2018), formulată în baza Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare, înregistrată la Direcţia Informare şi Relaţii Publice cu numărul de mai 

sus, vă aducem la cunoștință următoarele: 

 

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 500/2002 privind 

finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, „cheltuielile bugetare au 

destinaţie precisă şi limitată şi sunt determinate de autorizările conţinute în legi specifice şi în 

legile bugetare anuale” și „nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 

alin. (2) şi nici angajată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu exista baza legală pentru 

respectiva cheltuiala.” 

Astfel, cotizaţiile anuale ce decurg din calitatea de membru al Colegiului Psihologilor 

din România sunt achitate de către psihologii din unităţile M.A.I. în nume propriu, 

neimplicând cheltuieli din partea instituţiei, întrucât nu a fost identificată la nivelul M.A.I. 

posibilitatea suportării din creditele bugetare a cotizaţiei anuale prevăzute de Hotărârea 

Colegiului Psihologilor din România nr. 2CC/ 2013
1
. 

 

În privința achiziției de teste pentru activitatea de psihologie din MAI (punctele 2 și 4) 

precizăm:  

Colegiul Psihologilor din România nu comercializează teste psihologice.  

Totodată, conform prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind 

finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare: “Ordonatorii principali de credite 

repartizează creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu şi 

pentru bugetele instituţiilor publice din subordine sau coordonare, ai căror conducători sunt 

ordonatori secundari sau terţiari de credite, după caz, în raport cu sarcinile acestora, potrivit 

legii.” 

Astfel, în ce privește achiziţiile de instrumente, metode şi metodologii de lucru 

necesare desfăşurării activităţii de psihologie la nivelul ministerului, acestea se realizează 

descentralizat de către fiecare structură M.A.I. în care sunt încadraţi psihologi cu drept de 

liberă practică, conform competenţelor privind desfăşurarea achiziţiilor în M.A.I. și având în 

vedere nevoile impuse de solicitările psiho-profesionale ale misiunilor/activităţilor 

desfăşurate, fapt pentru care nu deţinem date centralizate privind achiziţiile menţionate.  

Având în vedere cele expuse anterior, anume faptul că structurile beneficiare sunt 

ordonatori de credite ce pot efectua achiziții inclusiv la nivel teritorial, apreciem că date reale 

privind fondurile alocate, denumirea și distribuirea testelor psihologice se pot obține numai de 

la acestea. 
                                                 
1
 privind aprobarea cotizaţiei anuale şi a nivelului taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare şi a altor servicii 

prestate de către Colegiul Psihologilor din România 
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Potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Anexa la Ordinul ministrului afacerilor interne 

nr. 147/2013
2
, Centrul de Psihosociologie al M.A.I. este unitatea de specialitate subordonată 

M.A.I., fără personalitate juridică, ce exercită competenţe în domeniul reglementării, 

îndrumării, coordonării şi controlului activităţii de psihologie desfăşurate de către structurile 

de profil şi personalul specializat din unităţile ministerului. Astfel, Centrul de Psihosociologie 

al MAI a achiziţionat perioada de referință, prin intermediul direcțiilor de profil de la nivelul 

aparatului central al ministerului, instrumente de specialitate de la următorii furnizori: 

Consorţiul Testcentral, Cognitrom, RTS Romanian Psychological Testing Services şi RQPlus.  

În perioada 2015-2018 achiziționarea testelor psihologice s-a putut realiza din sursele 

de finanțare aferente Titlului II „Bunuri și servicii” sau Titlului XIII „Active nefinanciare”, 

iar denumirea produselor incluse în Programul de investiții al M.A.I. ce se întocmește pentru 

fondurile repartizate la Titlul XIII „Active nefinanciare” nu indica întotdeauna destinația 

pentru care acestea sunt utilizate, sens în care la nivelul aparatului central al MAI nu deținem 

date despre sumele alocate în acest scop.   

Conform evidențelor existente la nivelul aparatului central, pentru tipizatele necesare 

desfăşurării activităţii de psihosociologie a Centrului de Psihosociologie al M.A.I. (tipărite 

prin Tipografia M.A.I. sau achiziţionate de la Consorţiul Testcentral), în anul 2016 a fost 

cheltuită suma de 10.748,94 lei, iar în anul 2017 - suma de 15.693,9 lei. 

 

În privința punctului 3, facem precizarea că testele achiziţionate vizează investigarea 

potenţialului aptitudinal, precum şi structura de personalitate a angajaților MAI. Astfel, 

Centrul de Psihosociologie al MAI apreciază că denumirea testelor psihologice achiziţionate / 

deţinute de acesta constituie un subiect de confidenţialitate profesională, iar orice modalitate 

de a le face publice este de natură să perturbe sau chiar să compromită scopul şi obiectivele 

activităţilor de evaluare psihologică. 

 

La ultimului punct, menționăm faptul că atribuţiile structurilor specializate în 

desfăşurarea activităţii de psihologie în MAI, sunt prezentate la art. 7 din O.m.a.i. 23/2015
3
, 

cu modificările şi completările ulterioare. Acestea vizează cunoaşterea parametrilor de stare şi 

funcţionare psihologică, pe de o parte, şi asigurarea capacităţii de funcţionare psihologică 

optimă a individului, din punctul de vedere al parametrilor psihici, pe de altă parte, în 

condiţiile acţiunii factorilor psiho-fizici şi sociali din mediul în care este desfăşurată 

activitatea, şi nu identificarea persoanelor suspecte de activităţi ilicite.   

De altfel, procedurile de lucru sunt permanent adaptate pentru valorificarea experienţei 

şi a bunelor practici în domeniu, astfel încât problemele de natură psihologică să fie 

identificate din fază incipientă, oferind soluţii şi modalităţi de prevenire sau limitare a 

cazurilor de funcţionare psihologică perturbată sau de disfuncţionalitate datorată condiţiei 

psihice.  

 

Cu stimă, 

Responsabil informare publică 

Comisar-şef de poliţie Ileana Lupu 
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 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor 

Interne 
3
 Privind activitatea de psihologie în MAI 


