ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Comisia de concurs

NESECRET
Nr. 257011
București 23.09.2019

ANUNŢ
Centrul de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice 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 birou la Biroul punct național de contact, evaluare riscuri și
analiză factori de insecuritate, prevăzută la poziția 2 din statul de organizare al unităţii.

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

1. pregătire de bază:
- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna”: studii universitare
de lungă durată/ studii universitare de licență în domeniile științe militare, informații și ordine publică,
respectiv, științe inginerești;
- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna”: studii superioare de licență, ciclul I de
studii universitare de licență în domeniile științe militare, informații și ordine publică, respectiv, științe
inginerești;
2. pregătire de specialitate:
pentru cei care au absolvit anterior sistemului „Bologna”: studii postuniversitare în domeniile științe
militare, informații și ordine publică, respectiv, științe inginerești;
- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna”: ciclul de studii universitare în domeniile
științe militare, informații și ordine publică, respectiv, științe inginerești;
- curs de management în domeniul protecției infrastructurilor critice – cod COR 242227;
- curs autorizat de manager de proiect – cod COR 242101.
3. să fie declaraţi "apt medical" şi "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
4. 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;
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 Ministerul Afacerilor Interne: peste 7 ani / 7 ani;
7. să aibă vechime în specialitate: 2 ani în funcții specifice domeniului protecției infrastructurilor critice;
8. să aibă gradul necesar pentru ocuparea postului – minimum inspector principal de poliţie;
9. să deţină/să obțină autorizaţie/ certificat de acces la informaţii clasificate1 NATO și UE , nivel „NATO
Secret” și „Tres Secret UE” și„strict secret de importanță deosebită”;
10. să cunoască o limbă străină de circulație internațională, la nivel „B1”;
11. alte cunoştinţe: cultură generală, cunoștințe în domeniul specific unității.
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 Centrului de Coordonare a Protecției
Infrastructurilor Critice, în data de 04.11.2019, după următorul grafic:
- Instructajul candidaților: ora 09.45;
- Desfășurarea interviului pe subiecte profesionale: ora 10.00;
- Afișarea grilei de apreciere: la finalizarea interviului desfășurat cu ultimul candidat;
- Afișarea rezultatelor: după ora 16.00 (în raport de numărul candidaților);
- Perioada limită de depunere a eventualelor contestații (în termen de 24 h de la afișare – 05.11.2019);
- Afișarea rezultatelor analizei eventualelor contestații (06 - 07.11.2019);
- Afișarea tabelului cu rezultatele finale ale concursului (05 - 07.11.2019, în raport de
existența/inexistența unor eventuale contestații).
Contestațiile se depun la secretariatul unității organizatoare (Centrul de Coordonare a Protecției
Infrastructurilor Critice), din municipiul București, Piața Revoluției, nr. 1A, sector 1, tel.(centrala M.A.I)
021.303.70.80 int. 11909, 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.

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

1

Cererile de participare la concurs (însoţite de curriculum vitae şi copii ale diplomelor care să ateste studiile
absolvite), vor fi adresate șefului Centrului de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice şi vor fi depuse la
secretariatul unității organizatoare (Centrul de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice), până la data de
27.09.2019, ora 15.00.
Dosarele de recrutare se vor depune până la data de 11.10.2019, ora 15.00, 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:
- 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 și 9.
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, fişa postului poate fi
consultată de către candidați, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate,
la secretariatul unității organizatoare (Centrul de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice), din municipiul
București, Piața Revoluției, nr. 1A, sector 1, tel.(centrala M.A.I) 021.303.70.80 int. 11909.
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 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.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
PENTRU CONCURSUL/EXAMENUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII FUNCŢIEI DE ŞEF
BIROU LA CENTRUL DE COORDONARE A PROTECŢIEI INFRASTRUCTURILOR CRITICE DIN M.A.I.
TEMATICĂ:

critice;

1.
2.
3.

Organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne;
Funcţiile managementului;
Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Centrului naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor

4.
Coordonarea naţională a protecţiei infrastructurilor critice - responsabilităţi;
5.
Atribuţiile autorităţilor publice responsabile;
6.
Procesul de identificare, desemnare şi protecţie a infrastructurilor critice naţionale;
7.
Procedura de identificare a infrastructurilor critice europene;
8.
Sectoarele de infrastructuri critice naţionale şi europene;
9.
Etapele evaluării riscului;
10.
Planul de securitate al proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale
şi europene - structura-cadru;
11.
Cooperarea intra-instituţională şi internaţională;
12.
Structura şi atribuţiile Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice;
13.
Strategia naţională pentru protecţia infrastructurilor critice - principii;
14.
Protecţia infrastructurilor critice în Ministerul Afacerilor Interne;
15.
Autorizarea ofiţerilor de legătură pentru securitatea ICN/ICE: etape; componenţa comisiei de
autorizare; soluţionarea contestaţiilor;
16.
Norme privind informaţiile clasificate ale UE.
BIBLIOGRAFIE:
A.
Legislaţie:
1.
OUG nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea MAI;
2.
OUG nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea si protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
3.
HGR nr. 1.110/2010 privind componenta, atribuţiile şi modul de organizare ale Grupului de lucru
interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice;
4.
HGR nr. 718/2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia infrastructurilor critice;
5.
DECIZIA prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componentei Grupului de lucru
interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice, precum si a Regulamentului de organizare si funcționare
al acestuia;
6.
DECIZIA prim-ministrului nr. 166/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
realizarea/echivalarea/revizuirea planurilor de securitate ale proprietarilor/operatorilor/ administratorilor de
infrastructură
critică
națională/europeană,
a
structurii
cadru
a
planului
de
securitate
al
proprietarului/operatorului/administratorului deţinător de infrastructură critică națională/europeană şi a atribuțiilor
ofițerului de legătură pentru securitate din cadrul compartimentului specializat desemnat la nivelul autorităților
publice responsabile şi la nivelul proprietarului/operatorului/administratorului de infrastructură critică
națională/europeană;
7.
DECIZIA nr. 55/2019 privind aprobarea Metodologiei de autorizare a ofiţerilor de legătură pentru
securitatea infrastructurilor critice naţionale/europene;
8.
Norme privind informaţiile clasificate ale UE;
9.
Ordinul directorului general al ORNISS nr.160/2006 pentru aprobarea Normelor cadru privind
securitatea informaţiilor UE clasificate;
10.
OMAI 270/2019 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de identificare, desemnare şi
protecţie a infrastructurilor critice în Ministerul Afacerilor Interne.
B.
1.
Prună, Editura
2.

Literatură de specialitate sau alte documente recomandate:
Managementul organizaţional al poliţiei - Fundamente teoretice, Costică Voicu, Ştefan Eugen
MEDIAUNO, 2007;
SR EN 31010/2010, Managementul riscului. Tehnici de evaluare a riscurilor.

Notă: Tematica şi bibliografia va avea în vedere actele normative în vigoare, cu modificările şi completările
intervenite până la data publicării anunţului de concurs.

