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A N U N Ţ 
  

Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen organizează concurs în vederea încadrării directe 

(specialiști), în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind statutul polițistului, ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 

privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., ambele cu modificările 

și completările ulterioare și având în vedere Nota-raport nr. 426959 din 09.06.2022, a postului de ofițer 

specialist I (formator), vacant la Catedra Comunicații și Tehnologia Informației, poziția 43 din statul 

de organizare, pentru sediul din municipiul Buzău, str. Dimitrie Filipescu, nr. 4, jud. Buzău. 
 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, 

următoarele condiţii: 
 

1. Condiţii generale: 

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 și psihologic1;  

e) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, 

neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară2; 

f) să îndeplinească condițiile specifice de ocupare, prevăzute în fișa postului; 

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist; 

h) să nu aibă antecedente penale cu excepția situației când a intervenit reabilitarea; 

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni; 

j) să nu le fi încetat raporturile de serviciu în condițiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g), h), i), k), l) și n) din 

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

k) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru 

motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

l) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege; 

m) prin încadrare/reîncadrare, potrivit nivelului studiilor și/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade 

profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deținute în rezervă; 

n) candidatul declarat “admis” la concurs nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui 

partid politic sau organizații cu caracter politic. 
___________________________ 

1
 Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală și evaluare 

psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul admis. În cazul în care se constată 

neîndeplinirea condiției, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea 

examinării medicale. Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora și 

locul vor fi stabilite de către această unitate, urmând a fi comunicate candidatului declarat admis de către secretarul comisiei de 

concurs, acesta având obligația să se prezinte în data, ora și locul în care a fost planificat, neputând fi reprogramat.  

Candidații care au calitatea de agent de poliție vor fi programați pentru a susține evaluarea psihologică după expirarea 

perioadei de înscriere la concurs, iar după finalizarea acestei activități, comisia de concurs va analiza candidaturile, urmând a se 

pronunța cu privire la validarea/invalidarea acestora. 
2
 Verificarea condiției se realizează cu ocazia examinării medicale.                                                                               
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 2. Condiţii specifice: 

a) să îndeplinească condițiile de studii impuse de fișa postului, respectiv: 

- pregătire de bază: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul 

din domeniile circumscrise postului, absolvite înainte de aplicarea celor trei cicluri Bologna sau studii 

universitare de licență, ciclul 1 Bologna în unul din domeniile fundamentale: 

●Matematică și științe ale naturii, în una din ramurile de știință: 

➢ Matematică, domeniul de licență Matematică, specializarea Matematică informatică;  

➢ Informatică, domeniul de licență Informatică. 

➢ Fizică, în domeniul de licență Fizică, specializarea Fizică informatică 

➢ Chimie și inginerie chimică, domeniul de licență Chimie, specializarea Chimie informatică 

●Științe inginerești, în una din ramurile de știință:  

➢ Inginerie electrică, electronică și telecomunicații, în unul din domeniile de licență: 

▪ Inginerie electrică, în una din specializările:  

- Inginerie electrică și calculatoare; 

- Informatică aplicată în inginerie electrică; 

▪ Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (cu excepția 

specializării Telecomenzi și electronică în transporturi) 

➢ Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației, în unul din domeniile de licență:  

▪ Calculatoare și tehnologia informației; 

▪ Ingineria sistemelor. 

➢ Ingineria mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management,  în unul din 

domeniile de licență: 

▪ Științe inginerești aplicate în una din specializările:  

- Informatică industrială; 

- Matematică și informatică aplicată în inginerie. 

▪ Inginerie și management în specializarea Inginerie și management în domeniul 

comunicațiilor militare. 

●Științe sociale, în ramura de știință Științe economice, în unul din domeniile de licență: 

▪ Cibernetică, statistică și informatică economică, în una din specializările: 

   -  Cibernetică economică; 

   - Informatică economică. 

▪ Contabilitate în specializarea Contabilitate și informatică de gestiune. 

- să fie absolvenți ai unui program de pregătire în psihopedagogie/metodică organizat în cadrul 

național pentru pregătirea personalului didactic sau al unui curs de profil absolvit în cadrul instituțional al 

sistemului de ordine publică, apărare și siguranță națională ori curs acreditat pentru obținerea calificării de 

formator/similar (sau să-l urmeze în termen de 6 luni de la ocuparea postului);  

b) să dețină cunoştinţe din domeniul ordine și siguranță publică, management educațional, 

psihopedagogie și metodică, planificarea activităților de învățământ/formare profesională; 

c) să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate nivel SECRET DE SERVICIU. 
 

3. Pentru a participa la concurs, agenții de poliție trebuie să îndeplinească, pe lângă condițiile 

specifice prevăzute în fișa postului, următoarele condiții: 
 

a) să fie declarați apt la evaluarea psihologică organizată în acest scop; 

b) să nu fie cercetați disciplinar sau să nu se afle sub efectul unei sancțiuni disciplinare; 

c) să nu fie puși la dispoziție sau suspendați din funcție în condițiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25         

lit. a), b) și h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare; 

d) să fi obținut calificativul de cel puțin bine la ultimele două evaluări anuale de serviciu. 
 

Dacă autorizațiile necesare exercitării atribuțiilor postului nu sunt obținute ulterior numirii în 

funcție, potrivit termenelor stabilite, polițistul este eliberat din funcție și pus la dispoziție în condițiile 

legii. 
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4. Înscrierea la concurs: 



Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune, până la data de 08.07.2022, ora 15.30, 

exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail cmps.concursuri@mai.gov.ro, un dosar de recrutare 

care conține în volum complet, documentele prevăzute de art. 59 alin. (1) din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 

140/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel: 

a) cererea de înscriere la concurs3 adresată directorului Centrului (prin depunerea acesteia, solicitantul 

își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile prevăzute de Regulamentul 

U.E. 679/2016 și își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare a concursului); 

b) curriculum-vitae model Europass4 , datat și semnat; 

c) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, 

însoțite de supliment/foaie matricolă, după caz; se vor accepta adeverințele de studii numai dacă aceste 

documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor (termenul de 

valabilitate al adeverinței de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu de la data eliberării 

adeverinței de către instituția de învățământ); 

d) copia actului de identitate; 

e) copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului/soției și fiecărui copil, ale certificatului de 

căsătorie, precum și, după caz, ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă; 

f) copii ale carnetului de muncă/certificatului de stagiu de cotizare și/sau altor documente doveditoare 

care să ateste vechimea în muncă (ex. extras Revisal) și, dacă este cazul, ale livretului militar; 

g) documente justificative, din care să rezulte vechimea în specialitatea studiilor absolvite; 

h) autobiografia (redactată olograf, cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ștersături sau prescurtări) și 

tabelul nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului5; 

i) extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar; 

j) o fotografie color 9X12 cm; 

k) adeverință6 eliberată de către medicul de familie, însoțită de consimțământ informat7, în condițiile 

ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de 

admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile M.A.I., precum și la 

concursurile de încadrare în MA.I., din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul 

de încadrare în M.A.I., eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției; 

l) aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și 

munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către 

un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii; 

m) declarația de confirmare a cunoașterii și acceptare a condițiilor de recrutare8; 

n)    persoanele care au calitatea de cadru militar în rezervă vor depune o adeverință eliberată de unitatea 

care are în gestiune dosarul de personal, din care să rezulte motivul încetării raporturilor de serviciu/trecerii 

în rezervă și gradul militar în rezervă deținut. 
 

Pe lângă documentele enumerate mai sus, cu excepția celor prevăzute la lit. h) - l), agenții de poliție 

vor depune la dosarul de recrutare o adeverință, emisă de către structurile de resurse umane ale unităților 

în care sunt încadrați, din care să reiasă nivelul de acces la informații clasificate deținut potrivit autorizației, 

dacă se află sub incidența unei restricții de acces la informații clasificate dispusă de către  autoritățile 

competente în condițiile legii, precum și îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 3 lit. b), c) și d), valabilă 

doar dacă a fost emisă ulterior publicării anunțului. 
 

De asemenea, agenții de poliție pentru care s-a emis un aviz psihologic (APT/INAPT), aflat la 

momentul înscrierii în perioada de valabilitate de 6 luni, ca urmare a evaluării psihologice pe care au 

susținut-o pentru același scop, respectiv în cadrul altor proceduri de concurs, prin modalitatea trecerii în 

corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale, vor completa, în acest 

sens, o declarație pe propria răspundere9. 
 

Potrivit art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016, cu modificările și completările 

ulterioare, fișa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidați, în urma unei solicitări scrise, 

la Biroul Resurse Umane, cu respectarea prevederilor legale.  
 

___________________ 
3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9 Conform modelului anexat 
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5. Reguli de transmitere a documentelor necesare înscrierii la concurs: 



      - documentele care necesită a fi completate vor fi printate de către candidat, completate, datate și 

semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai 

sus; 

     - toate documentele vor fi scanate și salvate într-un fișier pdf, denumirea fișierului fiind compusă din 

numele și prenumele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Ionescu Ion – dosar de candidat 

concurs ofițer CCTI); e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de aceeași formă ca și 

fișierul și nu trebuie să depășească 50MB; candidații vor verifica, înaintea transmiterii, conținutul fișierului 

pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral și este lizibil; 

     - documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de concurs, pentru 

activitatea de validare/invalidare a candidaturilor; 

     - candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii dosarului de recrutare,               

precizându-se numărul de înregistrare/codul atribuit candidatului (potrivit art. 65 din Anexa 3 la O.MA.I. 

nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare, la solictarea candidatului, numărul de înregistrare 

al cererii de participare la concurs poate deveni și cod unic de identificare a acestuia, ca alternativă în 

prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură 

de concurs; astfel, opțiunea candidatului cu privire la acest aspect va fi exprimată pe cererea de înscriere 

la concurs); pentru documentele transmise în afara orelor de program, e-mailul de confirmare va fi transmis 

candidatului în următoarea zi lucrătoare; 

     - în situația în care candidatul înscris nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se 

poate adresa Biroului Resurse Umane, la telefon 0238714004, interior 28006 sau 28123; 

     - documentele ce compun dosarul de recrutare transmise după termenul stabilit în prezentul anunț nu 

vor fi luate în considerare; 
 

 Atenție! – Nu se primesc documente de înscriere prin fax, prin poștă, inclusiv poșta militară 

sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail, la adresa menționată (cererile transmise în aceste 

moduri nu vor fi luate în considerare) și nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de 

participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț. 

La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice 

de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, respectiv cei ale căror dosare de 

recrutare sunt complete și corect întocmite. Candidații poartă întreaga răspundere pentru 

transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite. 
 

Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs, cu precizarea 

acestora, se afișează la avizier și se postează pe pagina de internet a unității, cu cel puțin 3 zile 

lucrătoare înainte de desfășurarea probei de concurs. 
 

6. Desfășurarea concursului: 

Concursul se va desfășura la sediul Centrului Multifuncțional de Pregătire Schengen din municipiul 

Buzău str. Dimitrie Filipescu nr. 4, județul Buzău, și va consta, potrivit art. 27^39 din Legea nr. 360/2002 

și ale art. 24 din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016, ambele cu modificările și completările ulterioare, în 

susținerea unei probe practice (cu caracter eliminatoriu) și a unui test scris tip grilă pentru verificarea 

cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului, după următorul grafic: 
 

- 26.07.2022 , începând cu ora 11.00 – proba practică  

- 29.07.2022, începând cu ora 11.00 – testul scris. 

Proba practică va consta în rezolvarea unor subiecte practice, propuse atât din tematica de 

specialitate, cât și din tematica metodică. 
 

7. Evaluarea probelor 

Aprecierea rezultatelor finale ale fiecărei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10. Nota de 

promovare a fiecărei probe de concurs este de minimum 7,00. 

Candidații care au promovat proba sunt declarați admis, iar cei care nu au promovat sunt declarați 

respins. 
 

Este declarat admis la concurs candidatul care a fost declarat admis la toate probele 

concursului și a obținut nota cea mai mare la testul scris. 
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8. Depunerea contestațiilor 

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut la proba eliminatorie sau la testul scris pot formula 

contestație o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, exclusiv în format electronic la adresa de e-



mail cmps.concursuri@mai.gov.ro. Admiterea contestației la proba eliminatorie are drept consecință 

replanificarea candidatului și susținerea din nou a probei respective. 
 

Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări. 

Comisia de soluționare a contestațiilor are obligația de a soluționa contestațiile în termen de 2 zile 

lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. 

Nota acordată după soluționarea contestației este definitivă. 

9. Departajarea 

În situația în care, mai mulți candidați au aceeași notă la proba scrisă, departajarea candidaților se 

realizează pe baza rezultatelor obținute la proba eliminatorie, fiind declarat admis candidatul care a obținut 

nota cea mai mare la aceasta. Dacă și după această etapă situația de egalitate se menține, departajarea 

candidaților se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte 

profesionale, fiind declarat admis candidatul care obține nota cea mai mare, indiferent de aceasta. Interviul 

se va susține după expirarea termenului de soluționare a contestațiilor, pe baza tematicii și bibliografiei 

afișate, la o dată ce va fi comunicată ulterior și nu se contestă.  
 

10. Afișarea rezultatelor și încadrarea în funcție: 

Rezultatele obținute, se vor comunica prin postare pe pagina de internet a instituției, 

www.cmps.mai.gov.ro, și la avizier. 

      După afișarea rezultatelor finale, candidatul declarat admis va prezenta documentele în original, în 

vederea certificării pentru conformitate și semnării de către secretarul comisiei de concurs și de către 

candidat, iar după certificarea copiilor, originalul documentelor prezentate se restituie candidatului; 

documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care această activitate nu se mai 

realizează; 

În situația în care candidatul admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă 

documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în cazul în care se 

constată că documentele prezentate nu sunt autentice, se aplică în mod corespunzător prevederile                     

art. 57^1 alin. (5) din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 

oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor 

obținute, cu condiția să fi obținut minimum nota 7,00.  

 După certificarea documentelor, candidatul declarat admis la concursul pentru ocuparea postului 

vacant prin încadrare directă, susține evaluarea psihologică și examinarea medicală. În situația constatării 

inaptitudinii psihologice sau medicale, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe locul 

următor, în ordinea descrescătoare a notelor obținute, cu condiția să fi obținut minimum nota 7,00. 

Personalului încadrat direct/reîncadrat ca polițist în funcții cu specializări prevăzute în fișa 

postului pentru studiile absolvite și care a lucrat efectiv înainte de încadrare în asemenea specializări, i se 

acordă grade profesionale în raport cu vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, dar 

nu inferioare gradelor profesionale echivalente gradelor militare deținute în rezervă, după cum urmează: 

a) la un stagiu de până la 5 ani – subinspector de poliție; 

b) la un stagiu între 5 și 7 ani – inspector de poliție; 

c) la un stagiu între 8 și 10 ani – inspector principal de poliție; 

d) la un stagiu între 11 și 14 ani – subcomisar de poliție; 

e) la un stagiu între 15 și 18 ani – comisar de poliție;                                                         

f) la un stagiu de 19 ani și peste – comisar-șef de poliție.   

Agentului de poliție care intră în corpul ofițerilor de poliție în condițiile art. 9 alin. (2) din Legea                              

nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare, i se acordă gradul profesional în funcție de 

vechimea în structurile M.A.I., astfel: 

a) sub 5 ani – subinspector de poliție; 

b) între 5 și 10 ani – inspector de poliție; 

c) peste 10 ani – inspector principal de poliție. 

Prevederile referitoare la acordarea gradelor profesionale personlului încadrat direct/reîncadrat 

ca polițist se aplică și agentului de poliție care trece în corpul ofițerilor de poliție și care a lucrat efectiv 

înainte de încadrare în specializările prevăzute în fișa postului, dacă raportat la vechimea în specialitatea 

corespunzătoare studiilor absolvite i s-ar acorda un grad profesional mai mare decât cel raportat la 

vechimea în structurile M.A.I.                             
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Candidatului declarat admis la concurs i se acordă gradul profesional și este numit în funcție numai 

dacă sunt îndeplinite condițiile și criteriile specifice prevăzute la art. 10 alin. (1) și (1^2) din Legea                     

mailto:cmps.concursuri@mai.gov.ro
http://www.cmps.mai.gov.ro/


nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare. Motivarea deciziilor bazate pe considerente de 

ordine publică sau securitate națională, nu se comunică. 

Încadrarea polițistului se va face în funcția minimă prevăzută de lege, corespunzătoare gradului 

profesional acordat, pe o perioadă de probă de 12 luni.                                                                                  

Încadrarea în funcție a agentului de poliție trecut în corpul ofițerilor de poliție se realizează în 

condițiile art. 22 alin. (4) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare. 
 

 Candidatul declarat admis la concurs are obligația de a se prezenta la post în termen de 

maximum 30 de zile de la data înștiințării cu privire la emiterea actului administrativ de acordare a 

gradului profesional. 
 

În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din 

motive ce țin exclusiv de persoana candidatului declarat admis sau acesta nu se prezintă la post în termenul 

de mai sus, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe locul următor, în ordinea 

descrescătoare a notelor obținute, cu condiția să fi obținut minimum nota 7,00 

 

11. Reguli privind buna organizare și desfășurare a concursului: 

Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și 

modul de organizare și desfășurare a concursului (inclusiv ca proba susținută în cadrul concursului să fie 

înregistrată audio-video). 

Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la 

toate etapele concursului. 

Se impune verificarea permanentă și atentă a paginii de internet a Centrului, întrucât comunicarea 

informațiilor ulterioare, referitoare la concurs se va realiza prin această modalitate, iar candidații nu vor fi 

anunțați personal cu privire la orice informație ce ține de organizarea și desfășurarea concursului. 

         În funcție de evoluția epidemiologică, toate activitățile ce țin de organizarea și desfășurarea  

concursului se vor realiza cu respectarea de către toate persoanele participante, a legislației în vigoare la 

acea dată. 

Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs, documentele necesare, tematica și 

bibliografia, precum și detalii privind organizarea și desfășurarea concursului se pot obține la                    tel. 

0238/714004, int. 28006 sau 28123, în intervalul orar 07.30-15.30.  

Tematica și bibliografia întocmite de către comisia de concurs, fac parte integranta din prezentul 

anunț. 

 

I. TEMATICĂ: 

 

A. LEGISLAȚIE SPECIFICĂ. ELEMENTE DE METODICĂ ȘI ORGANIZAREA 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

 

1. Organizarea și funcționarea M.A.I.  

2. Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului  

3. Recompense, răspunderea juridică și sancțiuni care se pot acorda poliţistului  

4. Formarea profesională a polițiștilor - Formarea iniţială a poliţistului. Formarea continuă a 

poliţistului. 

5. Lecţia (definiție, tipuri de lecţii)  

6. Metodologia instruirii  

7. Teoria și metodologia curriculumului 

8. Proiectarea activităţii didactice (definiție, etape, aspecte practice ale proiectării didactice, proiectul 

de lecție, formularea obiectivelor operaționale).  
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B. SPECIALITATE – COMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI  

 



1. Rețele de calculatoare – Introducere. Nivelul fizic. Nivelul legătură de date. Subnivelul de acces la 

mediu. Nivelul rețea. Nivelul transport. Securitatea rețelelor. 

2. Instalarea, administrarea și configurarea Microsoft Windows Server 2012/2012 R2 – Instalarea. 

Configurarea adreselor IP. Instalarea și configurarea DNS, DHCP, NIC TEAMING și WDS. 

Administrarea și configurarea Microsoft Active Directory (crearea și administrarea userilor, 

computerelor, grupurilor și Organizațional Unit-urilor, drepturile și permisiunile utilizatorilor);  

3. Rețele de telecomunicații – Introducere. Rețele și servicii de telecomunicații. Sisteme de 

transmisiuni digitale. Rețeaua inteligentă (IN = Intelligent Network). Rețele de comunicații mobile. 

INTERNET. Rețele de acces prin cablu și fibră optică. 

4. Ethernet LANs. IPv4 Routing Protocols. WAN Networks. IPv4 Services: ACLs and QoS Routing 

and Treoubleshooting IPv6. Miscelaneous. Listă abrevieri. 

5. Suita Microsoft Office. Microsoft Word. Microsoft Excel. Microsoft PowerPoint. Microsoft 

Access. 

II. BIBLIOGRAFIE1:  
 

1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului; 

2. O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea M.A.I.;  

3. O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale 

M.A.I.; 

4. Manual de pedagogie, Jinga Ion, Istrate Elena, Ed. All Education, București 2001; 

5. Pedagogie, Constantin Cucoș, Ed. A II-a, revizuită și adăugită, Ed. Polirom, Iași 2006; 

6. Istrate E. Manual de pedagogie, Ed. BIC All, 2006, Bucureşti;  

7. Reţele locale de calculatoare, Proiectare şi administrare, Adrian Munteanu, Valerica Greavu-

Şerban, Ed. Polirom, 2006;  

8. Rețele de calculatoare, Andrew S. Tanenbaum, București 2003; 

http://www.slideshare.net/cornelbubu3/retele-ed4-tanenbaumromana  

9. Rețele de telecomunicații, Tatiana Rădulescu, Ed. Thalia, București 2005; 

10. CCNA Routing and Switching 200-105 Official Cert Guide ICND2 200-105 (Wendell Odom) 

Copyright 2017 Pearson Education, Inc. 

11. Mitch Tulloch – Introducing Windows Server 2012-RTM EDITION, Microsoft Press, 2012  

https://www.mobzine.ro/2012/09/download-ebook-gratuit-introducing-windows-server-2012-rtm-

edition/  

12. Instalarea Microsoft Windows Server 2012/2012 R2  

www.askit.ro/solutii/instalare-windows-server-2012/  

www.instalare.ro/instalare-windows-server-2012.html                                                          
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13. Configurarea adreselor IP pe Microsoft Windows Server 2012/2012 R2;  

 
1 Vor fi avute în vedere actele normative cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data anunțului. 

http://www.instalare.ro/instalare-windows-server-2012.html


https://www.faqforge.com/windows-server-2012-r2/change-ip-settings-windows-server-2012-r2/  

14. Instalarea și configurarea DNS, DHCP, NIC TEAMING și WDS pe un sistem Microsoft Windows 

Server 2012/2012 R2;  

https://www.itprotoday.com/mobile-management-and-security/configuring-windows-deployment-

services-server-2012-r2-dhcp-running  

https://www.tomshardware.com/reviews/configure-dns-windows-server-2012,5589.html  

https://www.faqforge.com/windows/configure-dns-windows-server-2012-r2-2/  

https://blogs.technet.microsoft.com/teamdhcp/2012/08/31/installing-and-configuring-dhcp-role-on-

windows-server-2012/  

http://www.itingredients.com/how-to-install-dhcp-server-2012/  

https://www.faqforge.com/windows/configure-dhcp-server-windows-server-2012-r2/  

https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000022706/network-and-i-o/ethernet-

products.html  

https://thesolving.com/server-room/how-to-configure-nic-teaming-on-windows-server-2012/  

15. Administrarea și configurarea Microsoft Active Directory (crearea și administrarea userilor, 

computerelor, grupurilor și Organizațional Unit-urilor, drepturile și permisiunile utilizatorilor);  

https://www.faqforge.com/windows/configure-active-directory-windows-server-2012-r2/  

https://www.petri.com/install-active-directory-windows-server-2012-manager  

http://wp.careerchangetraining.com/ou-active-directory-domain-service-server-2012/  

http://www.mustbegeek.com/create-user-account-in-server-2012-domain-controller/  

16. Utilizarea calculatorului personal pentru competențe digitale”,Mihaela Croitoru Ed.Paralela 45, 

2012. 

www.support.office.com.  

AVIZAT 

MEMBRII COMISIEI DE CONCURS: 

1. Comisar-șef de poliție ILLYEȘ NICOLETA-MĂDĂLINA    _____________________ 
 

2. Comisar-șef de poliție GHEORGHE MARIUS-ADRIAN  _____________________ 

Întocmit 

Secretarul comisiei de concurs:  

Inspector principal de poliție  Amarfei Florin-Cristinel    _____________________                          
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                                          ROMÂNIA                                                                                  

                     MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                                                      NECLASIFICAT 
     Buzău 
     Nr. __________ 
     Data_____________ 

http://www.support.office.com/


                                               
 DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE UMANE                                                                                                                                                                                                                

                   Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen  

 

                                                 

Domnule director, 

 Subsemnatul (a) _________________________________________________________________, 

fiul/fiica lui ________________________ _____ şi al (a )______________________________________, 

născut(ă) la data de ___________________________ în  localitatea_______________________________, 

judeţul______________________________, cetățenia_______________ posesor/posesoare al (a) C.I. 

seria__________________nr.__________________, eliberată de ____________________________, la data 

de _________________________, CNP _______________________________________, cu domiciliul 

(reședința) în localitatea_________________________,  județul________________________, str. 

_______________, nr. ____, bl. ____, et. ____,  apt. ____, absolvent(ă) al/a    

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________, 

forma de învățământ _____________________________________, sesiunea ________________, 

specializarea ______________________________________________________ de profesie 

_____________________________, salariat(ă) la ____________________________________________,  

starea civilă __________________, cu serviciul militar _______________, la arma ___________________, 

trecut în rezervă cu gradul ___________________ . 

 Vă rog să îmi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Centrul Multifuncţional de Pregătire 

Schengen  în vederea ocupării postului de ofițer de poliție (formator), vacant la Catedra Comunicații și 

Tehnologia Informației, poziția 43 din statul de organizare al Centrului. 

 Am luat cunoștință de condițiile de recrutare, selecționare și participare la concurs. 

 Sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului 

(U.E.) 2016/679. 

Mă oblig ca ca, în situația în care voi fi declarat admis să mă prezint în termen de 5 zile lucrătoare la Biroul Resurse 

Umane, pentru a prezenta originalele documentelor transmise cu ocazia înscrierii. 

 Mă oblig ca ca, în situația nepromovării concursului, să mă prezint în maximum 30 de zile de la susținerea 

acestuia, la Biroului Resurse Umane unde m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse. 
 

□ Solicit ca numărul de înregistrare al cererii să fie codul de identificare pe parcursul procedurii de concurs. 

 

Semnătura _____________    Data _________________ 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

                                                                                                   

 Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia 

  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume Nume, Prenume 

Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară 

Telefon Fix: Mobil:  

Fax(uri) (rubrică facultativă) 

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate  
  

Data naşterii (ziua, luna, anul) 
  

Sex  
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

(rubrică facultativă) 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Menţionaţi, dacă este cazul, separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai 
recentă dintre acestea 

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, 
începând cu cel mai recent 

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

  

  

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba            

Limba            

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  

  

 



Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  

  

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.  

  

Informaţii suplimentare Includeţi orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior 

  

Anexe 
Enumeraţi alte documente anexate CV-ului, dacă este cazul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semnătura ____________________     Data _____________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei 
 

 



 

Autobiografia se va referi în mod obligatoriu la toate punctele prevăzute mai jos şi va fi redactată 

personal de către candidat, în mod cursiv, cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări, 

datată şi semnată. 

Actualizarea autobiografiei cuprinde doar acele elemente cu caracter de noutate intervenite de la 

completare/ultima actualizare şi poate fi redactată pe computer, caz în care va fi semnată şi datată pe fiecare 

pagină.  

 

1. Date personale: numele şi prenumele (numele purtate anterior), CNP, data şi locul naşterii (ziua, 

luna, anul, satul, comuna, oraşul sau municipiul, judeţul – indicându-se denumirea actuală a localităţilor), 

numele şi prenumele părinţilor, domiciliul şi/sau reşedinţa, cetăţenia, etnia, religia, starea civilă, studii, 

limbi străine cunoscute şi la ce nivel; profesia de bază, locul de muncă şi funcţia, numărul de telefon de 

acasă şi de la serviciu. 

 

2. Date privind activitatea desfăşurată: 

Se va arăta cronologic şi detaliat activitatea desfăşurată pe perioade, începând cu ciclul gimnazial 

şi până în prezent (şcoli, cursuri, locuri de muncă), inclusiv întreruperile şi motivele, menţionându-se 

funcţiile îndeplinite, titulatura completă a unităţilor/instituţiilor în care şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară 

activitatea, precizând adresa acestora. 

Cu privire la îndeplinirea serviciului militar (activ, alternativ sau în rezervă) se va evidenţia 

perioada, arma şi specialitatea militară, indicativul, reşedinţa unităţii şi gradul pe care îl are în rezervă. 

Pentru fiecare perioadă descrisă vor fi indicate 2 – 3 persoane care cunosc bine activitatea 

candidatului. 

Candidatul va menţiona dacă a fost arestat, judecat sau condamnat, ori este în curs de urmărire 

penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale, prezentând detaliat în ce au constat faptele, când 

s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză. Aceleaşi menţiuni vor fi făcute şi cu privire la soţ/soţie şi 

părinţi.  

Se vor arăta deplasările pe care le-a făcut în străinătate, motivul – în interes de serviciu sau personal 

– în ce ţări, perioada. 

 

3. Date despre rude: 

a) date despre părinţii, soţul/soţia, fraţii/surorile candidatului – numele şi prenumele, data şi locul 

naşterii, cetăţenia (dacă au şi altă cetăţenie), studiile, ultimul loc de muncă şi funcţia (situaţia actuală), 

domiciliul şi numărul de telefon; 

b) date despre copii: se vor trece în ordinea vârstei, arătându-se numele şi prenumele, locul şi data 

naşterii, ocupaţia şi locul de muncă, domiciliul şi numărul de telefon; 

c) pentru părinţii soţului/soţiei, fraţii/surorile acestora, se vor arăta aceleaşi date ca pentru 

persoanele prevăzute la lit. a). 

 

Pentru persoanele menţionate în autobiografie, acolo unde este cazul, se va menţiona şi numele 

purtat anterior. 

În încheierea autobiografiei se va menţiona: „Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor 

furnizate în prezenta autobiografie şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului (U.E.) 2016/679. 

 

 
               

 

 

 

 



Tabel nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului1
 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

(nume purtat anterior) 

Gradul de 

rudenie 

Data şi 

locul 

naşterii 

Prenumele 

părinţilor 

Ocupaţia/ 

Profesia/ 

Funcţia 

Locul de muncă 

(adresă/telefon) 

Date privind domiciliul (a se 

completa corect şi complet) 

Consimt la prelucrarea 

datelor cu caracter 

personal potrivit 

Regulamentului (UE) 

2016/679, cu 

modificările şi 

completările ulterioare.   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 
 

C.N.P. 

  

_  _  _ 
(zi)  (lună) (an) 

tata_______ 

mama_____ 

  

Localitatea……………………… 
str………………………….nr…….

bl……..sc………et………..ap…… 

judeţ (sector)………………….. 

 

                 

 

2 
 

 

*CNP 

 

 

 

 

_  _  _ 
(zi)  (lună) (an) 

tata_______ 

mama_____ 

  

Localitatea……………………… 

str………………………….nr…….
bl……..sc………et………..ap…… 

judeţ (sector)………………….. 

 

                 

 

3 
 

 

*CNP 

 

 

 

 

_  _  _ 
(zi)  (lună) (an) 

tata_______ 

mama_____   

Localitatea……………………… 
str………………………….nr…….

bl……..sc………et………..ap…… 

judeţ (sector)………………….. 

 

             

 

4 
 

 

*CNP 

 

 

 

 

_  _  _ 
(zi)  (lună) (an) 

tata_______ 

mama_____   

Localitatea……………………… 
str………………………….nr…….

bl……..sc………et………..ap…… 

judeţ (sector)………………….. 

 

             

 

5 
 

 

*CNP 

 

 

 

 

_  _  _ 
(zi)  (lună) (an) 

tata_______ 

mama_____   

Localitatea……………………… 
str………………………….nr…….

bl……..sc………et………..ap…… 

judeţ (sector)………………….. 

 

             

 

6 
 

 

*CNP 

 

 

 

 

_  _  _ 
(zi)  (lună) (an) 

tata_______ 

mama_____   

Localitatea……………………… 
str………………………….nr…….

bl……..sc………et………..ap…… 

judeţ (sector)………………….. 

 

             

 

7 
 

 

*CNP 

 

 

 

 

_  _  _ 
(zi)  (lună) (an) 

tata_______ 

mama_____   

Localitatea……………………… 

str………………………….nr…….

bl……..sc………et………..ap…… 

judeţ (sector)………………….. 

 

             

   

Data _____________                 Semnătura _____________________ 

1 În tabel vor fi trecuţi, în ordine: candidatul, părinţii, fraţii, surorile, soţul/soţia, copii, părinţii soţului/soţiei, fraţii şi surorile soţului/soţiei. 
*Se completează numai dacă persoana în cauză şi-a dat în mod expres consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) 2016/679, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care rudele menţionate 

în tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-şi da exprima consimţământul  în rubrica destinată din tabel,  candidatul /personalul MAI va anexa acordul acestora exprimat în scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Regulamentului 

(UE) 2016/679, cu modificările şi completările ulterioare 



Tabel nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului1 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

(nume purtat anterior) 

Gradul de 

rudenie 

Data şi 

locul 

naşterii 

Prenumele 

părinţilor 

Ocupaţia/ 

Profesia/ 

Funcţia 

Locul de muncă 

(adresă/telefon) 

Date privind domiciliul (a se 

completa corect şi complet) 

Consimt la prelucrarea 

datelor cu caracter 

personal potrivit 

Regulamentului (UE) 

2016/679, cu 

modificările şi 

completările ulterioare 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

8 
 

*CNP 

  

_  _  _ 
(zi)  (lună) (an) 

tata_______ 

mama_____ 

  

Localitatea……………………… 
str………………………….nr…….

bl……..sc………et………..ap…… 

judeţ (sector)………………….. 

 

                 

 

9 
 

 

*CNP 

 

 

 

 

_  _  _ 
(zi)  (lună) (an) 

tata_______ 

mama_____ 

  

Localitatea……………………… 

str………………………….nr…….
bl……..sc………et………..ap…… 

judeţ (sector)………………….. 

 

                 

 

10 
 

 

*CNP 

 

 

 

 

_  _  _ 
(zi)  (lună) (an) 

tata_______ 

mama_____   

Localitatea……………………… 
str………………………….nr…….

bl……..sc………et………..ap…… 

judeţ (sector)………………….. 

 

             

 

11 
 

 

*CNP 

 

 

 

 

_  _  _ 
(zi)  (lună) (an) 

tata_______ 

mama_____   

Localitatea……………………… 
str………………………….nr…….

bl……..sc………et………..ap…… 

judeţ (sector)………………….. 

 

             

 

12 
 

 

*CNP 

 

 

 

 

_  _  _ 
(zi)  (lună) (an) 

tata_______ 

mama_____   

Localitatea……………………… 
str………………………….nr…….

bl……..sc………et………..ap…… 

judeţ (sector)………………….. 

 

             

 

13 
 

 

*CNP 

 

 

 

 

_  _  _ 
(zi)  (lună) (an) 

tata_______ 

mama_____   

Localitatea……………………… 
str………………………….nr…….

bl……..sc………et………..ap…… 

judeţ (sector)………………….. 

 

             

 

14 
 

 

*CNP 

 

 

 

 

_  _  _ 
(zi)  (lună) (an) 

tata_______ 

mama_____   

Localitatea……………………… 

str………………………….nr…….

bl……..sc………et………..ap…… 

judeţ (sector)………………….. 

 

             
 

Data _____________                 Semnătura _____________________ 

1 În tabel vor fi trecuţi, în ordine: candidatul, părinţii, fraţii, surorile, soţul/soţia, copii, părinţii soţului/soţiei, fraţii şi surorile soţului/soţiei. 

*Se completează numai dacă persoana în cauză şi-a dat în mod expres consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) 2016/679, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care rudele menţionate 

în tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-şi da exprima consimţământul  în rubrica destinată din tabel,  candidatul /personalul MAI va anexa acordul acestora exprimat în scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Regulamentului 
(UE) 2016/679, cu modificările şi completările ulterioare. 



 

 FATA 

Cabinet medical . . . . . . . . …………………. .  

(numele și prenumele medicului de familie al candidatului/candidatei) 

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . 

ADEVERINȚĂ MEDICALĂ 

Se adeverește că dl/dna . . . . ………………….. . . . . ………….., născut(ă) în anul . . . . . . ., luna . . . . . . . . . ., ziua . . . ., 

legitimat(ă) cu C.I./B.I. seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emis(ă) de . . . . . . . . . . la data  . . . . . . . . . ., cod numeric 

personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, este înscris(ă) pe lista de capitație începând cu data . . . . . . . . . …….. 

Se află  ☐/nu se află ☐ în evidență sau sub observație cu: 

1. Antecedente personale patologice: (boli infectocontagioase, inclusiv suspiciune infecție COVID-19, boli acute, severe, 

accidente, intervenții chirurgicale, boli cronice. Se acordă o atenție deosebită afecțiunilor endocrino-metabolice - 

obezitate; afecțiunilor tiroidiene, afecțiunilor oftalmologice - miopie, hipermetropie (valoarea dioptriilor), discromatopsii; 

afecțiunilor dermatologice - vitiligo; afecțiunilor ortopedice - scolioze, cifoze, picior plat, deformații diverse1)) 

1) Aptitudinea medicală pentru admitere/încadrare în MAI este stabilită pe baza baremelor medicale specifice aprobate 

prin anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naționale, al viceprimministrului, 

ministrul afacerilor interne, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului 

Serviciului de Informații Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și al directorului Serviciului de 

Protecție și Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea 

examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de 

securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de 

informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și 

pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în 

serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările 

ulterioare. . . . . . . . . . . 

 

2. Boli neuropsihice (acute sau cronice) și în mod distinct toxicomaniile (inclusiv alcoolismul etc.) 

…………...………………………………………………………………………………………………… 

CLINIC SĂNĂTOS: DA ☐/NU ☐ 

Prezenta adeverință medicală se eliberează pentru participarea la concursul de admitere la o instituție de învățământ 

M.A.I./concursul de încadrare în M.A.I. 

 

Data . . . . . . . . . . 

                               Semnătura și parafa medicului de familie 

 

NOTĂ: 

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, îmi asum întreaga responsabilitate privind acuratețea și corectitudinea 

datelor furnizate de dumneavoastră, sub semnătură, parafă și ștampila cabinetului de medicină de familie. Diagnosticele 

se vor completa cu majuscule, fără prescurtări, cu excepția abrevierilor medicale unanim recunoscute. 

Atenție! Se vor consemna doar afecțiunile medicale confirmate, documentate medical. 

NOTĂ: 

Documentul conține date cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protecția datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat. 

 

 

           



    VERSO 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

Direcția medicală 

Unitatea . . . . ……………. . . . . . 

 

Din analiza conținutului prezentei adeverințe se constată: 

☐ POATE PARTICIPA la concursul de admitere la o instituție de învățământ care formează personal pentru 

nevoile M.A.I./concursul de încadrare în M.A.I., conform prezentei adeverințemedicale eliberate de medicul 

de familie. 

    SAU 

☐ "INAPT", conform paragrafului nr. . . . . . . . . . . din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naționale, 

al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român 

de Informații, al directorului Serviciului de Informații Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicații 

Speciale și al directorului Serviciului de Protecție și Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/20142) 

(în baza antecedentelor patologice personale, afecțiunilor, bolilor neuropsihice și toxicomaniilor consemnate 

de către medicul de familie), sens în care NU POATE PARTICIPA la concursul de admitere la o instituție de 

învățământ care formează personal pentru nevoile M.A.I./concursul de încadrare în M.A.I. 

 

1) Se va completa doar în situația în care este menționată în adeverința medicală o afecțiune care determină 

expres inaptitudinea medicală prin raportare la baremele medicale în vigoare. 

2) Pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în 

unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe 

perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine 

publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru 

candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în 

serviciu/funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Data . . . . . . . . . . 

Semnătura și parafa medicului de unitate 

 

NOTĂ: 

Documentul conține date cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/679; 

diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat. 

 

  

     

 

 



CONSIMŢĂMÂNT INFORMAT 

 

    Subsemnatul(a) ................................................................, CNP ..............................., domiciliat(ă) în str. 

........................................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ....., sectorul ......., localitatea 

..............................................,judeţul...............................,telefon………………………………………  

    Am fost informat(ă) cu privire la faptul că examinarea medicală a subsemnatului(ei) se face în conformitate 

cu Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la 

concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului 

Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne. 

    Am fost informat(ă) cu privire la faptul că aptitudinea mea medicală este stabilită pe baza baremelor 

medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, 

de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în 

unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru 

ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi 

chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor 

publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării 

naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului 

Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de 

Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. 

M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea 

examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine 

publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de 

învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de 

soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul 

cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul 

administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare. 

    Cunosc faptul că examinarea medicală se realizează după susţinerea celorlalte probe de concurs şi că în urma 

examinării medicale pot fi declarat inapt medical pentru admitere în instituţiile de învăţământ care formează 

personal pentru nevoile MAI/încadrare în MAI şi îmi asum consecinţele ce derivă din aceasta. 

    Declar în deplină cunoştinţă de cauză şi pe proprie răspundere că nu am suferit şi nu sufăr de boli 

neuropsihice, boli cronice sau infectocontagioase şi nu am tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, 

aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. 

    Nu am cunoştinţă despre existenţa unor afecţiuni medicale care să împiedice susţinerea probelor sportive de 

către subsemnatul(a). 

 

    Semnătura candidatului  

    Data ............................ 

 

    NOTĂ: 

    Documentul conţine date cu caracter personal ce intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi 

al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); 

diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat.  

 

                                           ROMÂNIA                                                                                  

                 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                                                      NECLASIFICAT 

     Buzău 

     Nr. __________ 

Data_____________ 



                                               
 DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE UMANE                                                                                                                                                                                                                

               Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen  

 

DECLARAȚIE 

de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare 

Domnule director, 

 Subsemnatul (a) _______________________________________________________________________, 

fiul/fiica lui ______________________________ şi al (a) __________________________________________ , 

născut(ă) la data de _______________________ în  localitatea______________________________________, 

judeţul_________________________________, CNP ____________________________________________, 

posesor/posesoare al (a) C.I. seria _____________________nr._____________________ _________, eliberată de 

___________________________________________, la data de __________________, în calitate de candidat la 

concursul pentru ocuparea postului de ofițer de poliție (formator), vacant la Catedra Comunicații și Tehnologia      

Informației, poziția 43, organizat de Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen, în data de  

__________________, declar pe propria răspundere că am luat cunoștință despre condițiile de recrutare, cu         care 

sunt de acord  și  pe care le îndeplinesc cumulativ. 

Precizez că nu fac parte din nicio organizație sau grupare, interzise de lege sau care promovează idei și interese contrare 

ordinii constituționale și statului de drept. 

În situația în care voi fi declarat admis îmi voi da demisia din partidele/organizațiile cu caracter politic din care             fac 

parte. 

Am fost informat(ă) și sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situația în care vor 

rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declarație ori incompatibilități determinate de neîndeplinirea 

cumulativă a condițiilor de recrutare nu voi fi încadrat(ă), chiar dacă rezultatele obținute la concurs ar permite acest 

fapt. Dacă o asemenea situație se va constata după încadrare, urmează să îmi înceteze raporturile de muncă. 

Îmi asum responsabilitatea asupra exactității datelor furnizate și sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu 

caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (U.E.) 2016/679.  

Menționez că am fost/nu am fost încadrat în sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională   (în 

caz afirmativ urmează să precizați instituția, unitatea, funcția și alte date necesare) 

___________________________________________________________________________________și mi-au 

încetat raporturile de muncă (se scrie motivul – la cerere, demisie, alt  motiv) în temeiul art. ____ alin. (___) din Legea   nr. 

______/_______. 

Menționez că nu am fost destituit dintr-o funcție publică și nu mi-a încetat contractul individual de muncă 

pentru motive discipilnare în ultimii 7 ani. 

Declar, susțin și semnez, după ce am luat cunoștință despre întregul conținut și am completat personal datele 

din prezenta declarație. 

 

Data _____________                    Semnătura _________________ 

 

 



DECLARAȚIE 

 

 

 Subsemnatul (a), (gradul, numele și prenumele), ___________________________________________________, 

fiul/fiica lui __________________________________ şi al (a)_________________________________ născut(ă) la 

data de ___________________________ în  localitatea________________________, 

judeţul______________________________, CNP _______________________________________, 

posesor/posesoare al (a) C.I. seria __________________nr.__________________, eliberată de 

________________________________, la data de _________________________, în calitate de candidat la 

concursul organizat de Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen pentru ocuparea postului de ofițer de             poliție, 

vacant  la _____________________________________________, poziția _____, ce se va desfășura            în data 

de____________________________,  declar pe propria răspundere că am fost testat psihologic în ultimele 6  

luni, în scopul_______________________________________ , la solicitarea _____________________________  

__________________________________________, în data de ____________________și am fost declarat 

____________________. 

 

 

 

Data _____________                             Semnătura _________________ 

 


