MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

NESECRET
Nr. 2590021
Din 05.08.2016

ANUNŢ
Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare
din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care
îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind
Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului nr. 665/2008 privind unele activităţi de
management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne ambele cu
modificările şi completările ulterioare, postul de director al Direcției Secretariat
General, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unității.
Pentru a participa la concurs, ofițerii de poliție trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii:
1. să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de
licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
2. să fi absolvit studii postuniversitare, studii universitare de master, ori, după caz,
studii universitare de lungă durată în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției
sau în domeniul management;
3. să nu fie cercetat disciplinar, să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare și să nu
fi fost pusă în mișcare acțiunea penală față de acesta în condiţiile Legii nr. 360/2002
privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
4. să fi obţinut calificativul de cel puțin „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 funcții de conducere în unități 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 comisar șef de poliţie;
9. să aibă vechime în muncă 7 ani din care 5 ani în M.A.I.;
10. să cunoască cel puțin o limbă străină de circulație internațională, la nivel mediu;
11. să deţină certificat sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate.
Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei Secretariat General, în data de
02.09.2016, ora 12.00 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 12.08.2016, ora 16.00.
Dosarele de candidat se vor depune până la data de 30.08.2016, 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;
- copie a documentului care atestă nivelul de cunoaștere a unei limbi de circulație
internațională;
- adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de
medicul de unitate, potrivit prevederilor legale în vigoare;
- adeverință eliberată de unitatea de proveniență din care să rezulte îdeplinirea
condițiilor prevăzute la pct. 3, 4, 6, 7, 8, 9 și 11.
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 11659, 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:
Dreptul la informație – drept fundamental;
Dreptul de petiționare – drept fundamental;
Accesul la informaţiile de interes public;
Accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public;
Modul de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor şi
instituţiilor publice petitii formulate în nume propriu;
Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente;
Organizarea primirii și evidenței petițiilor în Ministerul Afacerilor Interne;
Inventarierea dosarelor și predarea la depozitul de arhivă;
Întocmirea nomenclatorului arhivistic și gruparea documentelor în dosare;
Activitățile cu caracter specific de secretariat;
Măsurile pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
Atribuţiile pe linia activităţii de informare şi documentare ale unităţilor aparatului
central și ale instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea
Ministerului Afacerilor Interne;
Funcţionarea Comisiei de dialog social constituită la nivelul Ministerului Afacerilor
Interne;
Noţiuni privind organizarea şi funcţionarea Guvernului şi a ministerelor;
Organizarea, funcţionarea şi conducerea Ministerului Afacerilor Interne;
Funcţiile Ministerului Afacerilor Interne;
Obligațiile conducătorului unităţii care gestionează informaţii secrete de stat;
Funcţiile şi principiile managementului;
Sisteme, metode şi tehnici de management;
Calităţile unui manager eficient;
Managementul şi factorul de timp;
Planificarea şi activitatea managerială;
Fundamentul deciziei şi rolul ei în conducere;
Metode şi tehnici generale de conducere;
Organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne.
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