MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA MEDICALĂ
Nr. 833949 din 10.05.2019

ANUNŢ

Direcţia Medicală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în
Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă nr.17, etaj 6, sector 5, recrutează candidaţi
(bărbaţi şi femei) pentru admiterea la Institutul Medico-Militar
domeniul/specialitatea militară – Medicină generală, învățământ cu frecvență,
sesiunea 2019.
Pentru anul universitar 2019-2020 au fost aprobate 16 locuri pentru nevoile
Ministerului Afacerilor Interne, astfel: 10 locuri pentru Centrul Universitar
București (Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București) și
6 locuri pentru Centrul Universitar Târgu Mureș (Universitatea de Medicină,
Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș).
Repartizarea locurilor pe beneficiari se realizează ulterior admiterii și se
ocupă de candidații admiși în ordinea opțiunilor și a mediilor de admitere.
Condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare a candidaţilor ce trebuie
îndeplinite cumulativ, sunt următoarele:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic.
Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale
M.A.I. printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit
reglementărilor în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea
pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru
candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea examinării
medicale;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul
anului 2019;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează
profesia de polițist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de
infracţiuni,

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat
contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7
ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite
prin lege;
l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul 2019;
m) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin
9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de
nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează
prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
n) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de
învăţământ;
o) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate,
inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta
de vară. Verificarea îndeplinirii criteriilor menționate se realizează cu
ocazia examinării medicale.
De la condițiile de înscriere și recrutare nu se acordă derogări.
În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidaţii prezintă pentru
constituirea dosarului de recrutare următoarele documente, conform O.m.a.i.
140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de
poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale Dispoziţiei-cadru a directorului general al Direcţiei Generale
Management Resurse Umane nr. II/17953/2019 privind recrutarea candidaților
pentru admiterea în instituțiile de învățământ care se pregătesc personal pentru
nevoile Ministerului Afacerilor Interne:
a) cerere-tip de înscriere şi Curriculum vitae- format Europass;
b) copia diplomei de bacalaureat; absolvenţii promoţiei 2019 cărora nu li s-a
eliberat diploma de bacalaureat prezintă adeverinţă eliberată de instituția de
învățământ, cu precizarea mediei generale, termenului de valabilitate al
adeverinţei şi a faptului că nu a fost eliberată diploma;
c) copia foii matricole a studiilor liceale;
d) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă / certificatului stagiu
de cotizare și / sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea
în muncă și, dacă este cazul, ale livretului militar;
e) 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;
f) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţului/soţia
candidatului;
g) extrasul de pe cazierul judiciar al candidatului, care se solicită de către
compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al
candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în
termen de valabilitate, depus de candidat;
h) o fotografie color 9x12 cm și 3 foto 3x4 cm;

i) fişa medicală- tip de încadrare în M.A.I;
j) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
k) dosar cu șină.
Documentele solicitate în copie se prezintă în original de către candidat
în vederea certificării pentru conformitate și semnării de către persoana
desemnată și de către candidat. Originalul documentelor se restituie
candidatului după certificarea copiilor. Documentele menționate pot fi depuse
și în copie legalizată la inițiativa candidatului, situație în care nu se mai
certifică copiile de către persoana desemnată.
Recrutarea candidaților pentru admiterea la Institutul Medico-Militar se
realizează în raport de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate, de
către structurile de resurse umane centrale și teritoriale ale inspectoratelor
generale din Ministerul Afacerilor Interne și de către structura de resurse
umane din cadrul Direcției Medicale a M.A.I.
Termene:
Cererile-tip de înscriere la sesiunea de admitere 2019 se primesc de către
structura de resurse umane cu sarcini de recrutare din cadrul Direcţiei Medicale
din M.A.I., conform adreselor de domiciliu/reședință, până la data de 24 mai 2019
ora 15.00.
Dosarele de recrutare corect şi complet întocmite se depun la Direcţia
Medicală până la data de 21 iunie 2019 ora 15.00, de candidații care au depus
cererile –tip de înscriere la Direcția Medicală.
Evaluarea psihologică a candidaţilor recrutaţi de Direcția Medicală pentru
locurile alocate M.A.I. va fi anunţată in timp util, pe site-ul M.A.I.
www.mai.gov.ro .
Evaluarea psihologică se va susţine înaintea examinării medicale. Procedura
de recrutare va continua numai pentru candidaţii declaraţi “Apt” la evaluarea
psihologică. După comunicarea rezultatelor la evaluarea psihologică, aceştia se vor
prezenta de îndată la Direcţia Medicală-Serviciu Resurse Umane pentru a ridica
adresa de trimitere la examinarea medicală.
Probele eliminatorii de concurs - contravizita medicală şi evaluarea
performanței fizice a candidaţilor recrutaţi vor avea loc la sediul central al
Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, situat în Bucureşti, Sector 1, Aleea
Privighetorilor nr. 1A , în perioada 10-14 iulie 2019, începând cu ora 07.00,
potrivit planificării Direcţiei Generale Management Resurse Umane care va fi
adusă la cunoştinţa candidaţilor în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul M.A.I.
la secţiunea carieră/instituţii de învăţământ.
La prezentarea pentru susţinerea probelor, candidaţii vor avea asupra lor
cartea de identitate/paşaportul şi echipamentul sportiv necesar desfășurării probei
de evaluare a performanței fizice, potrivit normelor și baremelor prevăzute în
Anexa nr. 31 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse
umane în unitățile de poliție M.A.I., cu modificările și completările ulterioare.

Proba eliminatorie la limba engleză, se va desfăşura la sediul Institutului
Medico-Militar din strada Institutului Medico-Militar, nr. 3-5, sector 1, Bucureşti,
în data de 15 iulie 2019, începând cu ora 08.00.
La probele eliminatorii – contravizita medicală şi evaluarea performanței
fizice – nu se admit contestaţii.
Probele de verificare a cunoștințelor sunt cele stabilite prin
regulamentele / dispozițiile / metodologiile de admitere, planificate conform
graficelor de concurs și aduse la cunoștința celor interesați prin site-ul
instituțiilor de învățământ.
Tematica, bibliografia pentru concursul de admitere, precum și
activitățile specifice înscrierii, desfășurării probei de verificare a cunoștințelor
se pot obţine pe site-urile Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol
Davila” Bucureşti, Institutului Medico-Militar și Universităţii de Medicină,
Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș sau la sediul acestora.
Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către Direcţia Medicală, pe
baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de
un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.
Modele de formulare necesare se găsesc pe site-ul www.mai.gov.ro.
Activitățile de recrutare și selecție încetează pentru candidații aflați în
următoarele situații:
a) nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum
complet;
b) încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare
și selecție;
c) nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de recrutare
și selecție.
În cazul în care identificarea situațiilor menționate se face după
încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obținut prin concurs
indiferent de anul de școlarizare în care se află.
Candidaţii care doresc să se înscrie, pot solicita relaţii suplimentare
referitoare la documentele şi calendarul admiterii, de la Serviciul Resurse Umane
din cadrul Direcţiei Medicale tel. 021/303.70.80 interior 30737, între orele 09.0015.00.
Totodată, pot fi consultate paginile de www.mai.gov.ro, www.umf.ro,
www.umfst.ro şi www.facebook.com/Institutul.Medico.Militar.

