
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
                                              NESECRET  

         Nr. 235206   
         Bucureşti 22.02..2017 

 
A N U N Ţ 

 
 

Direcția Generală Logistică din Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea 
încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie ai M.A.I., absolvenţi de 
studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 140/2016 privind activitatea de 
management resurse umane din unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi 
completările ulterioare, funcţia de șef serviciu II la Serviciul tehnic,  prevăzută la poziţia 27 
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 cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 

ori studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţe inginereşti, ramura ingineria transporturilor, 
domeniul ingineria autovehiculelor sau în domeniul de licenţă inginerie de armament, rachete şi 
muniţii. 

2. să fi absolvit studii postuniversitare, studii universitare de master, ori, după caz, studii 
universitare de lungă durată în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei, sau în domeniul 
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 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; 
7. să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs; 
8. să aibă gradul necesar pentru ocuparea postului – subcomisar de poliţie; 

      9. să aibă vechime în muncă/din care în Ministerul Afacerilor Interne: minim 10 ani/5 ani; 
      10. să deţină/sau să obţină certificat sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate. 
 

Concursul va consta, conform art. 2738 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, 
cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 23 din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului 
nr. 140/2016, în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale și se va 
desfăşura la sediul Direcției Generale Logistice, în data de 20.03.2017, după următorul grafic: 

- ora  09.00-09.15, întrunirea Comisiei de concurs; 
- ora  09.15-09.30, instructajul candidaților; 
- ora  09.30-12.30, desfășurarea interviului; 
- ora  12.30-13.40, afișarea grilei de apreciere; 
- ora  14.00 - afișarea rezultatelor (ora stabilită este estimativă, aceasta putând suferi 

modificări în raport de numărul candidaților). 
 

Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la afișare, iar acestea se soluționează în 
termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.  

Cererile de participare la concurs (însoţite de curriculum vitae şi copii ale diplomelor care să 
ateste studiile absolvite), vor fi adresate directorului general al Direcției Generale Logistice 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 de 02.03.2017, ora 16.00. 

 
Dosarele  de  recrutare  se  vor  depune  până  la  data de 09.03.2017, 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. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la 
Ordinul ministrului nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de 
poliție ale M.A.I., astfel: 

- cerere de înscriere şi C.V.; 
- copii ale actului de identitate şi 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; 
- declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare; 
- adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor 

prevăzute la pct. 3, 4, 6, 7, 8, 9 și 10. 
 
În conformitate cu prevederile art. 611 alin. (1) şi (2) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului 

nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, documentele solicitate în copie se prezintă 
în original de către candidat pentru realizarea copiilor de către compartimentul cu sarcini de 
recrutare în vederea certificării pentru conformitate şi semnării de către secretarul comisiei de 
concurs şi de către candidat. Originalul documentelor se restituite candidatului după realizarea 
copiilor. Documentele menționate pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care nu se mai 
realizează copii de către secretarul comisiei de concurs.  

 
La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect 

întocmit. 
 Potrivit art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului nr. 140/2016 privind 
activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., fișa postului scos la 
concurs poate fi consultată, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor 
clasificate. 
 

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, tematica şi 
bibliografia, se pot obţine la 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 sunt parte integrantă din prezentul anunț.  
 
 
 

I. TEMATICA  
1. Managementul organizaţiei. Performanţe manageriale şi economice.  

2. Controlul managerial. Standardele de control intern. 

3. Reguli generale privind evidenta, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, 

manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate. 

4. Competenţele de elaborare şi aprobare a specificaţiilor tehnice în procesul de realizare a 

achiziţiilor de produse şi servicii în M.A.I.  

5. Scoaterea din funcţiune, transmiterea fără plată şi casarea bunurilor materiale în unităţile 

M.A.I.  

6. Modul de organizare şi asigurare a structurilor M.A.I. care nu dispun de suport logistic propriu.  

7. Managementul asigurării tehnice de autovehicule în unităţile M.A.I.  

8. Reglementări privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, 

precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2. 



9. Controlul starii tehnice a munitiei si materialelor periculoase dupa aspectul exterior. 

10. Reguli generale referitoare la normele tehnice privind clasarea pe grupe a armamentului, 

munitiei, tehnicii special si materialelor periculoase.  

11. Procedura privind amenajarea poligoanelor de tragere cu armamentul din dotare şi modul de 

omologare, autorizare şi avizare al acestora. 

12. Asigurarea tehnica de marina - Conducerea asigurarii tehnice de marina. Înzestrarea si 

completarea cu nave. 

13. Planificarea resursei de aviaţie. 

14. Organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile M.A.I.  

15. Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului. 

16. Condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri 

plătite, concedii fără plata, bilete de odihnă, tratament şi recuperare.  

 
II. BIBLIOGRAFIE  

1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.  

2. H.G. nr. 1578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de 

odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plata, bilete de odihnă, tratament şi 

recuperare, cu modificările şi completările ulterioare. 

3. H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor 

clasificate in Romania, cu modificările şi completările ulterioare. 

4. Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, aprobat prin O.s.g.G. nr. 

400/2015, cu modificările şi completările ulterioare.  

5. O.m.a.i. nr. 231/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile M.A.I. 

6. O.m.a.i. nr. 29/2011 privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în M.A.I., cu 

modificările şi completările ulterioare.  

7. O.m.i.r.a. nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor M.A.I. care nu dispun de suport 

logistic propriu, cu modificările şi completările ulterioare.  

8. O.m.i.r.a. nr. 599/01.09.2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de 

autovehicule a structurilor M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare. 

9. O.m.l.p.t.l. nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi 

eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a 

produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare. 

10. O.m.i.r.a. nr.S/515/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice referitoare la controlul stării 

tehnice, clasarea pe grupe, casarea propriu-zisă şi transportul armamentului, muniţiei, 

tehnicii speciale şi materialelor periculoase apartinand unitatilor M.A.I. 



11. O.m.i.r.a. nr.S/655/2008 privind amenajarea poligoanelor de tragere cu armamentul din 

dotare şi modul de omologare, autorizare şi avizare al acestora. 

12. O.m.i.r.a. nr. 636/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de 

marină a structurilor deţinătoare de nave din M.A.I., cu modificările şi completările 

ulterioare. 

13. O.m.a.i. nr. 94/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de 

planificare a resursei de aviaţie, cooperarea şi accesul la bordul aeronavelor M.A.I., cu 

modificările şi completările ulterioare. 

14. Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor nr. 167/2009 privind 

scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile M.A.I., cu modificările 

şi completările ulterioare.  

15. Management şi performanţe, Ion Verboncu, Michael Zalman, ed. Universitară, 2005.  

 
Notă: Se va avea în vedere legislaţia republicată şi actualizată, cu toate modificările și completările 
intervenite până în ziua susţinerii probei de concurs. 

 
 
 


