MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

Nesecret
Ex. nr. 1
Nr. 36019 din 19.04.2019
București

ANUNȚ
Inspectoratul General pentru Imigrări vă aduce la cunoştinţă existenţa a 3 posturi vacante de
ofițer de poliție (consilier juridic) după cum urmează:
‐

un post de consilier juridic (ofițer specialist III) în cadrul Centrului Regional de Proceduri
și Cazare pentru Solicitanții de Azil Galați;

‐

un post de consilier juridic (ofițer specialist II) în cadrul Centrului Regional de Proceduri și
Cazare pentru Solicitanții de Azil București;

‐

un post de consilier juridic (ofițer specialist I) în cadrul Serviciului pentru Imigrări al
județului Mureș;

Ocuparea acestor posturi se va realiza în conformitate cu prevederile art. 27^19 lit. a din Legea
360/2002 privind Statutul Poliţistului, prin mutare, în interesul serviciului, cu recrutare din rândul
personalului de la nivelul celorlalte unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne, care corespund
cerinţelor postului, în conformitate cu art. 16 din Anexa nr. 7 la OMAI nr. 140/2016 privind activitatea
de management resurse umane în unităţile MAI, precum şi în conformitate cu prevederile OMAI
107/2017.
Având în vedere cele menţionate mai sus, personalul interesat va întocmi un raport personal
prin care îşi exprimă acordul cu privire la mutarea în interesul serviciului, care va fi transmis
Inspectoratului General pentru Imigrări – Serviciul Resurse Umane, str. Lt. Col. Constantin Marinescu,
nr. 15 A, sector 5, Bucureşti prin poştă sau fax, la nr. 021 410 75 01, până la data de 15.05.2019.
După expirarea acestui termen, în funcție de rapoartele depuse, se va susține o evaluare a
cunoștințelor necesare exercitării profesiei de consilier juridic în cadrul I.G.I., conform prevederilor
OMAI 107/2017 privind asistența juridică în Ministerul Afacerilor Interne și în unitățile, instituțiile și
structurile din subordinea acestuia.
În conformitate cu prevederile art. 24 din OMAI 107/2017 privind asistența juridică în
Ministerul Afacerilor Interne și în unitățile, instituțiile și structurile din subordinea acestuia, ”nu este
necesară evaluarea cunoștințelor profesionale atunci când ocuparea postului vacant de consilier juridic se
realizează: a) prin modificarea raporturilor de serviciu ale unei persoane care ocupă un post de consilier juridic
în cadrul unei entități MAI (...)”
Cerinţele posturilor sunt următoarele:
‐ pregătire de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare, ambele absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință – științe
juridice, domeniul de licența drept
‐ să deţină autorizaţie pentru acces la informaţii clasificate;

Pentru mai multe detalii privind condiţiile necesare ocupării posturilor vacante prezentate,
precum și detalii despre evaluarea cunoștințelor necesare exercitării profesiei de consilier juridic, vă
puteţi adresa Serviciului Resurse Umane, subinspector de poliţie Ciulu Mihaela ‐ Narcisa, interior
19066.
Cu aleasă consideraţie,

INSPECTOR GENERAL
Comisar‐şef de poliţie
ing. Leonard Florin MEDREGA

Strada Lt.col. Marinescu Constantin nr. 15A, Sector 5, Bucureşti
fax: 021.410.75.01 e‐mail: igi@mai.gov.ro

