ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Comisia de concurs

NESECRET
Nr. 254027
Bucureşti, 27.08.2019

ANUNŢ
Direcția Administrare pentru Comunicații și Tehnologia Informației 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
Ordinului m.a.i. 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 I (program ator) la Serviciul 4
Dezvoltare și Administrare Aplicații Informatice din cadrul Direcției Administrare pentru Comunicații și Tehnologia
Informației, prevăzută la poziţia 73 din statul de organizare al unităţii.

Pentru a participa la concurs, ofiţerii de poliţie trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
1. pregătire de bază :

- studii universitare de lungă durată sau studii universitare de licență (S), absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești sau
- studii universitare de lungă durată sau studii universitare de licență (S), absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă în ramura de științe : informatică sau
-studii universitare de lungă durată sau studii universitare de licență (S), absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă în ramura de științe: ștințe militare, informații și ordine publică;
2. pregătire de specialitate: studii postuniversitare, studii universitare de master ori după caz, studii
universitare de lungă durată în domeniul aferent pregătirii de bază sau în domeniul manangement;

3. să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop, potrivit
prevederilor legale instituite în acest sens;
4. să nu fie cercetaţi disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de aceştia
să nu fie pusă în mişcare acţiunea penală;
5. să fi obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
6. să aibă vechime în muncă/ din care în cadrul Ministerului Afacerilor Interne- 2 ani vechime în muncă,
2 ani în Ministerului Afacerilor Interne;
7. să aibă vechime în specialitatea structurii- 3 ani ;
8. să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției- 2 ani;
9. să aibă gradul necesar pentru ocuparea postului – cel puțin inspector de poliție;
10. să dețină/să obțină autorizaţie de acces la informaţii clasificate 1;
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 şi se va desfăşura la sediul Direcției
Administrare pentru Comunicații și Tehnologia Informației, București, str. Leaota nr. 2A, sector 6, în data de
25.09.2019, ora 1100, după următorul grafic:
- Instructajul candidaţilor: ora 1100;
- Desfăşurarea interviului pe subiecte profesionale: ora 1115;
- Afişarea grilei de apreciere: la finalizarea interviului desfăşurat cu ultimul candidat;
- Afişarea rezultatelor: după ora 16.00 (în raport de numărul candidaţilor);
- Perioada limită de depunere a eventualelor contestații – în termen de 24 h de la afișare;
- Afișarea rezultatelor analizei eventualelor contestații – în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea
termenului pentru depunerea contestațiilor;
- Afișarea tabelului cu rezultatele finale ale concursului – după expirarea termenului de depunere a
contestațiilor/termenului de soluționare a contestațiilor, în raport de existența/inexistența unor
eventuale contestații.
Contestaţiile se depun la secretariatul unităţii organizatoare ( Direcția Administrare pentru Comunicații și
Tehnologia Informației, București, str. Leaota nr. 2A, sector 6,) în termen de 24 de ore de la afişare, iar acestea
se soluţionează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

1

Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar
acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii

Cererile de participare la concurs (însoţite de curriculum vitae), vor fi adresate directorului Direcției
Administrare pentru Comunicații și Tehnologia Informației şi vor fi depuse la Direcția Administrare pentru
Comunicații și Tehnologia Informației, București, str. Leaota nr. 2A, sector 6, până la data de 03.09.2019, ora
16.00.
Dosarele de recrutare se vor depune până la data de 10.09.2019, 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 unităţile de poliţie ale M.A.I., astfel:
- 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. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 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 menţionate 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, fişa postului poate fi
consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate,
la sediul Direcţiei Generale Management Resurse Umane, din Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1–3, sector 1 – tel.
021- 303.70.80 (Centrală M.A.I.) int. 10818.
În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obţin
aceeaşi notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului
scos la concurs.
Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat
„admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, tematica şi bibliografia, se
pot obţine la interior 10818, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 – 16.00 şi de la avizierul Direcției Administrare
pentru Comunicații și Tehnologia Informației, București, str. Leaota nr. 2A, sector 6.
Tematica şi bibliografia fac parte integrantă din prezentul anunț.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
pentru concursul de ocupare a funcției de șef serviciu I la Serviciul 4 Dezvoltare și
Administrare Aplicații Informatice, prevăzută la poziția 73 din statul de organizare al
DACTI.
Nr. Tematică
crt
Hypertext Preprocessor - Instalare și Configurare;
Hypertext Preprocessor – Securitate;
Hypertext Preprocessor – Facilități;
Hypertext Preprocessor - Funcții de referință;
Hypertext Preprocessor - Nucleul PHP;
Hypertext Preprocessor - Migrarea de la o versiune
anterioară la una superioară;
Hypertext Preprocessor - Depistarea erorilor în
codul PHP;
Hypertext Preprocessor - Limbajul de referință;

Bibliografie
https://www.php.net/docs.php;

Apache HTTP Server - Fișierele de configurare;
Apache HTTP Server - Fișierele de log;
Apache HTTP Server – Securitate;
Apache HTTP Server - Setări de performanță;
Apache HTTP Server - Configurare Server-side;
Apache HTTP Server - Reguli de rescriere a
URL-ului cu mod_rewrite;

https://httpd.apache.org/docs/2.4/;

MySQL - Instalare și upgrade;
MySQL - Administrarea serverului MySQL;
MySQL – Securitate;
MySQL – Optimizare;
MySQL - Backup si recuperare;
MySQL - Mecanismul de stocare InnoDB;

https://dev.mysql.com/doc/;

Funcțiile
Ministerului
Afacerilor
Interne;
Atribuţiile principale ale Ministerului Afacerilor
Interne;
Personalul Ministerului Afacerilor Interne;
Conducerea Ministerului Afacerilor;

Ordonanţă de urgenţă 30/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului
Afacerilor Interne, cu modificările și
completările ulterioare;

Codul de etică și deontologie al polițistului, cu
modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 – Codul de
etică și deontologie al polițistului, cu
modificările și completările ulterioare;

Reguli generale privind evidența, întocmirea,
păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea,
transportul, transmiterea şi distrugerea informațiilor
clasificate;

H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea
Standardelor naţionale de protecţie a
informaţiilor clasificate în România, cu
modificările şi completările ulterioare;

Responsabilitatea personalului de conducere în
vederea prevenirii faptelor de corupţie;

OMAI nr. 86/2013 privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor de prevenire a
corupţiei în cadrul MAI;

Informații secrete de stat;
Secrete de serviciu;

Legea nr. 182/2002 privind protecţia
informaţiilor clasificate, cu modificările şi
completările ulterioare;

Procesul managerial;
Planificarea managerială;
Organizarea managerială;
Conducerea subordonaţilor;
Controlul managerial;

C.Voicu, S. Prună - "Managementul
organizaţional al poliţiei, Fundamentele
teoretice", Editura MediaUno, Bucureşti, 2007;

Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului
unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului;
Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni;

Lege nr. 360/2002 privind Statutul polițistului,
cu modificările și completările ulterioare;

Activitățile de analiză și de întocmire a fișei
postului;
Formarea profesională a polițiștilor;
Perioada de stagiu, perioada de probă, definitivarea în
profesie şi exercitarea tutelei profesionale – Anexa 5.

O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de
management resurse umane în unităţile de
poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu
modificările şi completările ulterioare.

Notă: Se vor avea în vedere actele normative cu toate modificările şi completările ulterioare,
până la data susținerii concursului.

