MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

NESECRET
Nr. _______________
Bucureşti _______.2016

ANUNŢ
Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din
sursă internă, din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc
condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
şi Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în
unităţile Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare,

funcţia de director al Direcţiei Planificare Structurală, Misiuni şi Resurse din
cadrul Direcţiei Generale Management Operaţional, prevăzută la poziţia 3 din statul
de organizare al unităţii.

Pentru a participa la concurs, ofiţerii de poliţie trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii:

1. să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată sau studii superioare de licenţă
ciclul I Bologna în unul din domeniile fundamentale: ştiinţe sociale sau ştiinţe inginereşti.
2. să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare într-unul din domeniile: ordine
publică şi siguranţă naţională, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, drept, ştiinţe
politice, inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, calculatoare şi
tehnologia informaţiei, management.
3. să nu fie cercetaţi disciplinar, să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fi
fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de aceştia în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind
Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
4. să fi obţinut calificativul de cel puţin „Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
5. să fie declaraţi "apt medical" şi "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
6. să aibă 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;
7. să aibă 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
8. să aibă gradul minim necesar pentru ocuparea postului de inspector principal de poliţie;
9 .să aibă vechime în muncă - 10 ani, din care 5 ani în M.A.I.;
10. să deţină certificat sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate.
Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei Generale Management Operaţional, în
data de 02.09.2016, ora 10.00 şi va consta, conform art. 2738 din Legea nr. 360/2002
privind Statutul poliţistului şi ale art. 41 alin. (1) din Ordinul ministrului nr. 665/2008, ambele
cu modificările şi completările ulterioare, în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte
profesionale.
Cererile de participare la concurs (însoţite de curriculum vitae şi copii ale diplomelor
care să ateste studiile absolvite), vor fi adresate ministrului afacerilor interne şi vor fi depuse
la Serviciul Relaţii cu Publicul al Ministerului Afacerilor Interne, str. Intrarea Cristian
Popişteanu, nr. 1–3, sector 1, până la data 10.08.2016, ora 16.00.
Dosarele de candidat se vor depune până la data de 18.08.2016, ora 16.00,
la secretariatul comisiei de concurs, care va fi asigurat de către Direcţia Generală
Management Resurse Umane şi vor cuprinde documentele prevăzute de art. 36 alin. (3) din
Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului nr.665/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
astfel:
- copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului
militar;

- copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale
certificatului de căsătorie, precum şi după caz ale hotărârilor judecătoreşti privind starea
civilă;
- declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare;
- copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele
postului;
- adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de
medicul de unitate.
- adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă din care să rezulte îndeplinirea
condiţiilor prevăzute la pct. 3, 4, 6, 7, 9 şi 10.
La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi
corect întocmit.
Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, tematica
şi bibliografia, se pot obţine la telefon 021. 264 85 53 interior 11437, în zilele lucrătoare, între
orele 10.00 – 16.00 şi de la avizierul Serviciului Relaţii cu Publicul al Ministerului Afacerilor
Interne, str. Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1–3, sector 1.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
PENTRU CONCURSUL/EXAMENUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII FUNCȚIEI DE
DIRECTOR AL DIRECȚIEI PLANIFICARE STRUCTURALĂ, MISIUNI ȘI RESURSE DIN CADRUL
DIRECȚIEI GENERALE MANAGEMENT OPERAȚIONAL DIN M.A.I.
Capitolul I - MANAGEMENT ORGANIZAȚIONAL ȘI AL RESURSELOR UMANE
TEMATICĂ:
1. Organizarea, funcționarea și structura organizatorică a Ministerului Afacerilor
Interne și a principalelor structuri cu atribuții în domeniul ordinii publice și
situațiilor de urgență;
2. Organizarea și funcționarea Direcției Generale de Management Operațional;
3. Management: Funcţiile procesului managerial, Planificarea managerială,
Conducerea subordonaţilor, Controlul managerial, Managementul luării deciziei,
Motivaţia şi evaluarea performanţelor, Cultura organizaţională și Comunicarea în
activitatea managerială;
4. Codul controlului intern managerial al entităţilor publice;
5. Activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unităţile
M.A.I.;
6. Constituirea și dimensionarea unor componente organizatorice specifice
unităților M.A.I.;
7. Normele de competență în domeniul organizării, planificării misiunilor și
resurselor.
BIBLIOGRAFIE:
1. a) O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor
Interne.
b) Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de
Apărare a Țării;
c) Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române;
d) Legea nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române;
e) Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului și HG nr. 460/2006
pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului;
f) O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră
Române;
g) O.U.G. nr. 55/2007 privind înfiinţarea Inspectoratului General pentru Imigrări;
h) H.G. nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului
Afacerilor Interne;
i) H.G. nr. 1380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile
Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale;
j) H.G. nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de
Urgență;
2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Management
Operațional nr. S/76/2016;

3. Costică Voicu, Ştefan Prună – Managementul organizaţional al Poliţiei –
Fundamente teoretice, Editura MEDIAUNO 2007;
4. O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităţilor publice;
5. O.M.A.I. nr. 105/2013, privind activitățile de planificare structurală şi
management organizatoric în unităţile M.A.I.;
6. I.M.A.I. nr. S/107/2013 privind constituirea și dimensionarea unor componente
organizatorice specifice unităților M.A.I.;
7. O.M.A.I. nr. S/336/2004 pentru aprobarea normelor de competență în domeniul
organizării, planificării misiunilor și resurselor.

Capitolul II – ORDINE PUBLICĂ
TEMATICĂ:
1. Strategia naţională de ordine şi siguranţă publică 2015 – 2020;
2. Organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice și planificarea şi executarea
misiunilor de asigurare şi/sau restabilire a ordinii publice;
3. Organizarea activităţilor de menţinere a ordinii publice în comun de către Poliţia
Română, Jandarmeria Română şi Poliţia de Frontieră;
4. Atribuţiile structurilor M.A.I. la regimul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor.
BIOBLIOGRAFIE:
1. H.G. nr. 779/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine şi siguranţă
publică 2015 – 2020;
2. Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice și
O.M.A.I. nr. S/182/2010 privind planificarea şi executarea misiunilor de asigurare
şi/sau restabilire a ordinii publice;
3. O.M.A.I. nr. 60/2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere
a ordinii şi siguranţei publice;
4. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, normele de aplicare ale acesteia aprobate prin H.G. nr. 301/2012 și
O.M.A.I. nr. 281/2007 privind paza şi protecţia obiectivelor bunurilor şi valorilor
din competenţa M.A.I..

Capitolul III – SITUAȚII DE URGENȚĂ
TEMATICĂ:
1. Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
2. Regimul stării de asediu și regimul stării de urgenţă;
3. Structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi
centrelor operative pentru situaţii de urgenţă.
BIBLIOGRAFIE:
1. O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă;
2. O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgenţă;

3.

H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor
operative pentru situaţii de urgenţă.

Capitolul IV – MANAGEMENTUL STĂRILOR EXCEPȚIONALE
TEMATICĂ:
1. Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015 – 2019;
2. Pregătirea populației, a teritoriului și a economiei naționale pentru apărare;
3. Regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de
război;
4. Regimul stării de asediu și regimul stării de urgenţă;
5. Elaborarea normelor și tabelelor de înzestrare cu armament, mijloace tehnice și
materiale necesare unităților Ministerului Afacerilor Interne;
6. Trecerea M.A.I. de la starea de pace la starea de război;
7. Planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea pregătirii prin exerciţii a
personalului structurilor M.A.I..
BIBLIOGRAFIE:
1. Hotărârea Parlamentului nr. 33/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale de
apărare a ţării pentru perioada 2015 – 2019;
2. Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru
apărare și Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare;
3. Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a
forţelor armate şi al stării de război;
4. O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgenţă;
5. O.M.A.I. nr. 167/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea
normelor și tabelelor de înzestrare cu armament, mijloace tehnice și materiale
necesare unităților Ministerului Afacerilor Interne;
6. I.M.A.I. nr. 09661/1997 privind trecerea M.A.I. de la starea de pace la starea de
război;
7. O.M.A.I. nr. 110/2010 pentru aprobarea Instrucţiunii privind planificarea,
organizarea, desfăşurarea şi evaluarea pregătirii prin exerciţii a personalului
structurilor M.A.I..

Capitolul V – STRUCTURA DE SECURITATE
TEMATICĂ:
1. Protecţia informaţiilor clasificate;
2. Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
3. Protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
4. Ghidul de clasificare a informaţiilor în M.A.I.;
5. Normele privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului
Atlanticului de Nord în România.

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 182/12.04.2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
2. H.G. nr. 585/13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie
a informaţiilor clasificate în România;
3. H.G. nr. 781/25.07.2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
4. O.M.I. nr. 389/17.02.2003 pentru aprobarea Ghidului de clasificare a
informaţiilor în Ministerul de Interne.
5. H.G. nr. 353/15.04.2002 pentru aprobarea Normelor privind protecţia
informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în
România.

Capitolul VI – COOPERAREA POLIŢIENEASCĂ INTERNAŢIONALĂ
TEMATICĂ:
1. Participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului
roman;
2. Activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului
Afacerilor Interne;
3. Organizarea activităţii de reprezentare externă şi cooperare internaţională
desfăşurate prin intermediul ataşaţilor de afaceri interne, ofiţerilor de legătură şi
al specialiştilor suport operativ ai M.A.I..
BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în
afara teritoriului statului român;
2. O.M.A.I. nr. 143/2015 privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri
europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;
3. O.M.A.I. nr. S/207/2012 privind organizarea activităţii de reprezentare externă şi
cooperare internaţională desfăşurate prin intermediul ataşaţilor de afaceri
interne, ofiţerilor de legătură şi al specialiştilor suport operativ ai MAI.

NOTĂ: Tematica și bibliografia va avea în vedere actele normative în vigoare, cu
modificările și completările intervenite până în ziua susținerii concursului.

