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ROMÂNIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DIRECŢIA GENERALĂ LOGISTICĂ 

 
DIRECȚIA ASIGURARE LOGISTICĂ INTEGRATĂ 

 
     NESECRET 

        Exemplar unic 

 

        Nr. 656552 

 

      din 20.06.2022 

 

 

ANUNŢ DE CONCURS 

 
       Direcţia Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcţiei Generale Logistice) scoate la concurs, în 

vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie M.A.I., absolvenţi de studii 

superioare, care îndeplinesc condiţiile legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul 

poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale 

M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul de conducere vacant de şef birou I de la 

Serviciul Hrănire - Biroul Evidență Tehnic - Operativă, poziția 834 din statul de organizare al direcţiei. 

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

1. conform fişei postului
1
: 

a. să aibă gradul profesional de cel puţin subinspector de poliţie; 

b. să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată absolvite, cu diplomă de licenţă sau 

echivalent ori studii universitare de licenţă: 

domeniul fundamental: - științe sociale;  

oramura de știință: - științe juridice; 

              sau 

                                                - științe administrative;  

              sau 

                             - științe militare, informații și ordine publică:  

domeniul de licență: - științe militare, informații și ordine publică; 

specializarea: - logistică; 

                       sau                   

                      - managementul economico-financiar;   

              sau 

                             - științe economice;  

domeniul de licență: - contabilitate; 

specializarea: 

-contabilitate și informatică de gestiune; 

                                sau 

                                 - economie; 

specializarea: - contabilitate și informatică de gestiune; 

                                                                  sau 

                                                                - economie agroalimentară; 

 domeniul fundamental: - științe inginerești; 

oramura de știință: - ingineria resurselor  vegetale și animale; 

domeniul de licență: inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală; 

specializarea: Inginerie și management în alimentația publică și agroturism; 

                               sau 

domeniul de licență: - ingineria produselor alimentare; 

specializarea: - ingineria produselor alimentare; 

specializarea: - controlul și expertiza produselor alimentare. 

c. să aibă minim 2 ani vechime în muncă /din care 2 ani în M.A.I.;  

d. să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; 

                                                           

1 Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la 

protecţia informaţiilor clasificate. 
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2.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; 

3. să fi obţinut calificativul de cel puţin „bine" la ultimele două evaluări anuale de serviciu; 

4. să fie declaraţi "apt medical" şi "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop; 

5. să deţină certificat / autorizaţie de acces la informaţii clasificate; potrivit fişei postului, pentru a-şi 

putea îndeplini atribuţiile specifice, ocupantul acestuia trebuie să deţină autorizaţie de acces la informaţii 

clasificate secrete de stat, nivel secret; în situaţia în care, ulterior numirii în funcţie, poliţistul nu obţine 

certificatul / autorizaţia, acesta este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii. 

                 Concursul se va desfăşura în data de 20.07.2022, începând cu ora 13
00

, la sediul Direcției Asigurare 

Logistică Integrată din municipiul Bucureşti, str. Știrbei Vodă nr. 24, sector 1 şi va consta în susţinerea unui 

interviu structurat pe subiecte profesionale care se înregistrează audio şi/sau video. 

Cererile de înscriere la concurs ale candidaților, însoţite de curriculum vitae şi copii ale diplomelor 

care atestă nivelul şi specializarea studiilor, vor fi adresate directorului Direcției Asigurare Logistică Integrată 

datate şi semnate, iar ulterior scanate integral (față-verso), salvate în format PDF și transmise la adresa de e-mail a 

Direcției Asigurare Logistică Integrată concursuri.dali@mai.gov.ro, până la data de 27.06.2022. ora 14
00

 

După scanarea şi verificarea tuturor documentelor care constituie dosarul de recrutare, menţionate mai 

sus, acestea vor fi transmise în volum complet, printr-un singur e-mail (maxim 20MB), într-un singur fişier PDF 

ataşat e-mail-ului.  

Subiectul (titlul) e-mail-ului va conţine numele şi prenumele candidatului, precum şi concursul vizat 

(ex: Ionescu George – dosar concurs șef birou I poziția 834). 

Candidaţilor li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii dosarului de recrutare de la aceeaşi 

adresă – concursuri.dali@mai.gov.ro, precizându-se numărul de înregistrare atribuit. 

La solicitarea candidaţilor, numărul de înregistrare atribuit poate deveni şi cod unic de identificare, ca 

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

procedură de concurs. 

În situaţia în care, în termen de 2 zile lucrătoare de la data transmiterii dosarului de recrutare, 

candidatul nu primeşte confirmarea, cu numărul de înregistrare al dosarului de recrutare, se poate adresa 

Serviciului resurse umane al Direcţiei asigurare logistică integrată, tel. 021/303.70.80, interior 30434 sau la tel. 

021/313.88.53. 

ATENȚIE!  

Documentele transmise prin alte mijloace decât prin e-mail la adresa indicată în anunţ, sau transmise 

după expirarea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare nu vor fi luate în considerare. 

Va fi luat în considerare și i se va atribui număr de înregistrare doar primului e-mail transmis de către 

candidat. Celelalte e-mail-uri transmise de către același candidat pentru același concurs ulterior atribuirii 

numărului de înregistrare, nu vor fi luate în considerare. 

Dosarul de recrutare în vederea participării la concurs se depune exclusiv în format electronic, la 

adresa de e-mail concursuri.dali@mai.gov.ro, până la data de 05.07.2022, ora 14
00

 şi va conţine următoarele 

documente: 

 copii ale actului de identitate şi ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de 

cerinţele postului (diplomă de licenţă sau echivalentă, însoţită de foaie matricolă/supliment şi certificat 

absolvire studii postuniversitare sau diplomă de masterat);
2
 

 copii ale certificatului de naştere şi ale documentelor privind starea civilă (numai în situaţia în care numele 

de pe cartea de identitate nu coincide cu cel de pe documentele de studii);
2
 

 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. 1 

literele a), b), c) - teza a II - a și d), pct. 2, pct. 3 şi pct. 5. 

 

 

 

                                                           

2
 Copiile se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat de candidat și se semnează de persoana desemnată şi de 

candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor; documentele de studii 

pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care nu mai este necesară şi prezentarea originalelor. 

 

mailto:concursuri.dali@mai.gov.ro
mailto:concursuri.dali@mai.gov.ro
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Data, ora şi locul de desfăşurare a evaluării psihologice vor fi comunicate ulterior, după expirarea 

termenului stabilit pentru depunerea cererilor de înscriere. 

 

La concurs pot participa numai ofiţerii de poliţie care îndeplinesc cumulativ condiţiile din prezentul 

anunţ de concurs şi ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în 

anunţ. 

 

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs se va afişa de către secretarul 

comisiei de concurs la avizierul direcţiei şi se va posta pe pagina de internet www.mai.gov.ro, la capitolul „carieră 

/ anunţuri” (ataşat anunţului de concurs), în data de 12.07.2022. 

 

ATENȚIE! 

 

nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de studii, în original, prezintă 

deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii 

documentului sau sunt plastifiate. 

 

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare şi documentele necesare, se pot obţine, în zilele 

lucrătoare, între orele 10
00

 – 15
00

, la telefon 021.303.70.80, interior 30434 (Serviciul Resurse Umane). 

 

 

GRAFIC DE DESFAŞURARE A CONCURSULUI 

 

Depunere cereri de înscriere  
27.06.2022, ora 14

00
 

(dată-limită) 

Depunere dosare de recrutare 
05.07.2022, ora 14

00 

(dată-limită) 

Afişare listă candidaţi care nu îndeplinesc 

condiţiile de participare la concurs 
12.07.2022 

Dată susţinere 

interviu structurat pe subiecte profesionale 

20.07.2022, 

începând cu ora 13
30

 

13
00

 - 13
30

 

întrunire comisie de 

concurs şi efectuare 

instructaj candidaţi; 

13
30

 

desfăşurare interviu 

structurat pe subiecte 

profesionale. 

Dată afişare grilă de apreciere 

(la avizierul direcţiei) 

20.07.2022 
după finalizarea interviului desfăşurat 

cu ultimul candidat 

Afişare şi postare rezultate interviu 21.07.2022 

Depunere contestaţii 
se depun în termen de 

24 de ore de la afişare 

Afişare şi postare rezultate contestaţii 25.07.2022 

Afişare şi postare rezultate finale interviu 25.07.2022 

 
 

 

http://www.mai.gov.ro/
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Orice alte modificări în graficul de desfăşurare a concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor 

prin afişare la avizierul direcţiei şi prin postare pe pagina de internet www.mai.gov.ro, la capitolul „carieră / 

anunţuri” (ataşat anunţului de concurs). 

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat "admis" candidatul care are 

cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situaţia în care 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. 

 

Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul direcţiei 

şi prin postare pe pagina de internet www.mai.gov.ro, la capitolul „carieră / anunţuri” (ataşat anunţului de 

concurs), după finalizarea, dacă este cazul, a etapelor de departajare și de soluționare a contestaților. 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI 
organizat pentru ocuparea postului vacant de 

şef birou I la Biroul Evidență Tehnic - Operativă din cadrul Serviciului Hrănire, poziția 834 din statul de 

organizare al direcţiei. 

 

 

TEMATICĂ 

1.Răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne.  

2.Organizarea și conducerea contabilității. Reguli privind contabilitatea activelor fixe; Reguli privind 

contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar; Contabilitatea bunurilor materiale altele decât 

mijloacele fixe și materialele de natura obiectelor de inventar.   

3.Angajarea, lichidarea și ordonanţarea cheltuielilor instituţiilor publice.   

4.Organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile Ministerului Afacerilor Interne.   

5.Scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Afacerilor 

Interne.   

6.Securitatea şi sănătatea în muncă.   

7.Apărarea împotriva incendiilor.   

8.Angajarea gestionarilor, constituirea de garanții şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor 

agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice.   

9.Scăderea pierderilor determinate de perisabilităţi, la bunurile materiale, în unităţile Ministerului 

Afacerilor Interne.   

10. Reguli de aplicare a normelor de hrană; Reguli privind organizarea şi funcţionarea popotelor, a 

structurii normelor de hrană pentru animalele de serviciu, precum şi a structurii normelor de dotare cu bunuri 

materiale necesare aprovizionării, depozitării şi păstrării produselor alimentare, preparării, transportului şi servirii 

hranei în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe timp de pace.   

11. Protecţia informaţiilor clasificate.   

12. Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, 

transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate.   

13. Activităţile de analiză a postului şi de întocmire a fişei postului.   

14. Concediu de odihna anual și alte concedii ale polițiștilor și personalului contractual (concediu de 

odihnă, concediu de odihnă suplimentar, concediul de studii, concedii fără plată, învoiri plătite, zile libere plătite).   

15. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual încadrat în 

Ministerului Afacerilor Interne.   

16. Evaluarea de serviciu a polițiștilor.   

17. Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni aplicate polițiștilor. 

BIBLIOGRAFIE 

1.I.M.A.I. nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse 

Ministerului Afacerilor Interne.   

2.Ordonanța nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor. 

3.O.M.A.I. nr. 126/2016 pentru aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne.   

4.O.M.F.P. nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea 

angajamentelor bugetare şi legale - Anexa 1.   

5.O.M.A.I. nr. 231/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne - Anexa.   

http://www.mai.gov.ro/
http://www.mai.gov.ro/
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6.I.M.A.I. nr. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în 

unităţile Ministerului Afacerilor Interne.   

7.Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.   

8.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.   

9.Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții şi răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice.   

10.I.M.A.I. nr. 166/2016 privind scăderea pierderilor determinate de perisabilităţi, la bunurile 

materiale, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne.   

11.O.M.A.I. nr. 136/2017 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a normelor de hrană, a Regulilor 

privind organizarea şi funcţionarea popotelor, a structurii normelor de hrană pentru animalele de serviciu, precum 

şi a structurii normelor de dotare cu bunuri materiale necesare aprovizionării, depozitării şi păstrării produselor 

alimentare, preparării, transportului şi servirii hranei în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe timp de pace.   

12. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.   

13. H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor 

clasificate în România - Capitol 3.   

14. O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie 

ale Ministerului Afacerilor Interne - Anexa 1.     

15. H.G. nr. 1.578/2002 privind condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, 

concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament și recuperare.   

16. ORDIN nr. 94/2011 privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului 

contractual încadrat în Ministerul Administraţiei şi Internelor 

17. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului. 

18. H.G. nr 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap IV din Legea nr. 360/2002 privind 

Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor. 
 

Notă: Se va avea în vedere legislaţia republicată și actualizată, cu toate modificările și completările intervenite până în ziua 

susţinerii probei de concurs. 

 

 

 

 

 

  


