MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
COMISIA DE CONCURS

Nesecret
Ex. Nr.
Nr. 407578/22.10.2021

ERATĂ
revenire la Anunțul nr. 407524 din 22.10.2021 privind ocuparea a 3 (trei) posturi
vacante de ofițeri de poliție, la Serviciul Control și Inspecție Medicină de Urgență
din cadrul Direcției Generale Urgențe Medicale, prevăzute la pozițiile 32, 33 și 34 din
statul de organizare al unității, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care
îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice şi cerințele pentru ocuparea
posturilor vacante.
IV. Pentru participarea la concurs, agenții de poliție vor prezenta un dosar de recrutare care va
conţine următoarele documente:
a) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului
(Pentru absolvenţii promoţiei 2021, cărora nu li s-a eliberat diploma de licenţă se admite
depunerea adeverinţei privind rezultatele obţinute la examenul de licenţă, în termenul de
valabilitate de 12 luni de la data finalizării studiilor);
b) copii ale oricăror documente oficiale care atestă cunoașterea unei limbi de circulație
internațională (citit, scris și vorbit) la nivel elementar/echivalent A2;
c) copii ale documentelor care atestă absolvirea unui program pentru dobândirea cunoștințelor de
operare MS Word, Excel sau certificat/atestat privind dobândirea competențelor digitale ori alte
documente de studii care să dovedească absolvirea unui program de formare în domeniul IT/echivalent;
d) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau ale
altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
e) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatului de
căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
f) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului
anexat);
g) adeverință eliberată de unitatea de proveniență, emisă ulterior publicării prezentului anunț, din
care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. II lit. c), d) și e).

