MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

NESECRET
Nr. 289830
Din 04.08.2016

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 general al Corpului de
Control al Ministrului, 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 în domeniul juridic, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
2. să fi absolvit studii postuniversitare sau studii universitare de master, ori, după caz,
studii universitare de lungă durată în domeniul juridic sau 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, din care în M.A.I. 15 ani;
10. să cunoască cel puțin o limbă de circulație internațională, 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
30.08.2016, 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 26.08.2016, 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.

TEMATICĂ
1. Organizarea si funcționarea Ministerului Afacerilor Interne: atribuții;
2. Organizarea, funcționarea și atribuțiile Corpului de Control al Ministrului;
3. Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor;
4. Selecționarea, pregătirea, acordarea gradelor profesionale și încadrarea polițiștilor
în categorii și grade profesionale;
5. Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi ale polițistului;
6. Recompense, răspunderea juridică și sancțiuni aplicate polițiștilor;
7. Cazurile de încetare a raporturilor de serviciu ale polițiștilor;
8. Procedura disciplinară pentru funcționarii publici;
9. Răspunderea disciplinară potrivit Codului muncii,
10. Sancțiunile disciplinare ce pot fi aplicate cadrelor militare;
11. Răspunderea materială a personalului M.A.I., stabilirea și recuperarea pagubelor;
12. Organizarea și desfășurarea activității de primire, evidență, examinare și
soluționare a petițiilor, precum și de primire a cetățenilor în audiență în structurile
Ministerului Afacerilor Interne
13. Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public;
14. Organizarea și executarea controalelor în M.A.I,
15. Organele specializate ale statului care realizează activitatea judiciară;
16. Competența funcțională, după materie și după calitatea persoanei a instanțelor
judecătorești;
17. Competența organelor judiciare;
18. Conducerea și supravegherea activității organelor de cercetare penală de către
procuror;
19. Sesizarea organelor de urmărire penală;
20. Infracțiuni de serviciu prevăzute de Codul penal;
21. Infracțiuni de corupție prevăzute de Codul penal;
22. Funcțiile managementului; sisteme de management, tipuri de decizie; etapele
procesului decizional.
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Se studiază legislația în vigoare, actualizată, cu toate evenimentele legislative intervenite.

