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Nr. 1024720 din 11.03.2020

C ă t r e,
TOATE UNITĂȚILE M.A.I.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și Ordinului
ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în
unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările
ulterioare;
În vederea inițierii demersurilor necesare mutării personalului polițienesc și militar de la
nivelul celorlalte structuri ale M.A.I., Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu ,,Dr.
Nicolae Kretzulescu” București, subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, cu
sediul în municipiul București, strada Mihai Vodă, nr. 17, sector 5, anunță existența unui post de
execuție vacant de ofițer specialist principal II în cadrul Biroului Secretariat, Documente
Clasificate și Relații Publice.
Pentru ocuparea respectivului post este necesară vechime în muncă de 3 ani și
următoarea pregătire de bază:
- studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă, sau studii
universitare de licenţă în:
a) ştiinţe inginereşti, sau
b) ştiinţe sociale: ramura ştiinţe juridice, ramura ştiinţe administrative – specializarea
administraţie publică sau ramura ştiinţe economice.
Totodată, pentru ocuparea postului vacant, este necesar ca ofițerul de poliție să obțină
autorizație de acces la informații clasificate, nivel ,, Strict secret”.
Ocuparea acestui post se va realiza în conformitatea cu prevederile art. 271 alin. (1) lit. f), art.
275, art. 2719 lit. a), art. 2720 și art. 2734 lit. b) din Legea 360/2002 privind Statutul polițistului,
precum și art. 14 alin. (1) și art. 16 din Anexa 7 la OMAI nr. 140/2016 privind activitatea de
management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI, ambele cu modificările și completările
ulterioare, prin mutare în interesul serviciului, cu recrutare din rândul persoanelor care corespund
cerințelor postului.
În sensul celor menționate mai sus, personalul interesat va transmite către Centrul Medical de
Diagnostic și Tratament Ambulatoriu ,,Dr. Nicolae Kretzulescu” București un raport personal prin
care își exprimă acordul cu privire la mutarea în interesul serviciului pe funcția vacantă, un CV
Europass și documente doveditoare ale studiilor absolvite, prin poștă, fax la nr. 021/314.02.17 sau prin
e-mail la: cmdta.kretzulescu@mai.gov.ro.
Pentru detalii suplimentare, persoană de contact desemnată este comisar-șef de poliție MIRA
IOAN, interior 30.674.
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