
   MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 

COMISIA DE CONCURS 
 

 

                  NESECRET 

    Nr. 341450 din 29.06.2022 

 București, 

     
 
 

A  N  U  N  Ţ 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, a 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, având în vedere Raportul de motivare nr. 817295 din 08.06.2022, privind scoaterea la 
concurs prin încadrare din sursă externă a unor posturi de ofițeri de poliție din statul de organizare 
al Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia Informației și al Direcției Administrare pentru 
Comunicații și Tehnologia Informației; 

 
Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației cu sediul în Bucureşti, Piața 

Revoluției nr. 1A, Corp A, sector 1, organizează: 
 

C  O  N  C  U  R  S : 
 

Pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de ofiţer de poliţie, la Direcția Generală 
pentru Comunicații și Tehnologia Informației, prevăzute la poziţiile 9 și 74 din statul de 
organizare al unităţii, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile 
legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant, după cum urmează: 

 
- 1 post de ofițer de poliție la Compartimentul Dezvoltare si management operațional 

sisteme de telefonie - Serviciul 1 - Comunicații telefonice și sisteme de videoconferință, poziția 9 
din statul de organizare al unității; 

- 1 post de ofițer de poliție la Compartimentul Coordonare, Administrare I.T.– Serviciul 6 
- Coordonare, dezvoltare și administrare sisteme I.T., poziția 74 din statul de organizare al unității; 

 
Potrivit art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului nr. 140/2016, fişele 

posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul Direcției Generale pentru Comunicații și 
Tehnologia Informației, Piața Revoluției nr. 1A, Corp A, sector 1, cu respectarea prevederilor legale 
referitoare la protecţia informaţiilor clasificate. 
 

Condiţii de participare: 
 

I. Pentru încadrarea în funcţii de poliţist, prin încadrare directă, candidaţii trebuie 
să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:  
 

Condiții legale: 
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 apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (Aptitudinea/inaptitudinea se 

constată de către structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală şi evaluare 
psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, care se realizează exclusiv pentru 
candidații declarați ,,admis,,. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre 
situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se 
susţine înaintea examinării medicale);  

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
f)  să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului; 
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist; 
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; 



 i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; 
 j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de 

muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; 
 

Criterii specifice: 
Nu pot fi recrutate ca polițist, persoanele care se află în următoarele situații: 
a) le-au încetat raporturile de serviciu în condițiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g) - i), k), l) și n) din 

Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare 
(persoanele care au calitatea de militar în rezervă vor depune la dosarul de recrutare o adeverință 
eliberată de unitatea care are în gestiune dosarul de personal, din care să rezulte motivul trecerii în 
rezervă și gradul militar în rezervă deținut sau, copia actului administrativ de trecere în rezervă 
certificată pentru conformitate de unitatea care are în gestiune dosarul de personal); 

b) au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în 
corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară (verificarea îndeplinirii condiției se realizează 
cu ocazia examinării medicale, în cazul candidaților declarați ,,admis,,); 

c) prin reîncadrare sau încadrare directă, potrivit nivelului studiilor și / sau vechimii în 
specialitate, dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deținute în 
rezervă. 
 

Candidații care au fost declarați „admis”  nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru 
al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.  

 
II. Cerințele postului  
 
1. Ofițer de poliție la Compartimentul Dezvoltare si management operațional sisteme de 

telefonie - Serviciul 1 - Comunicații Telefonice și Sisteme de Videoconferință, poziția 9 din Statul de 
organizare al unității. 

 
• pregătirea de bază: 

- studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă sau studii universitare 
ciclul I Bologna, militare sau civile, cu diplomă de licență în: 

 Domeniul fundamental de ierarhizare – științe inginerești, ramura de știință: 
- inginerie electrică, electronică și telecomunicații, domeniul de studii: 

 Inginerie electrică 
 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale 

                - ingineria sistemelor, calculatoarelor și tehnologiei informației, domeniul de studii: 
 Calculatoare și tehnologia informației 
 Ingineria sistemelor 

 Domeniul fundamental de ierarhizare – științe sociale, ramura de știință: 
- științe militare, informații și ordine publică. 
 

• autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor: 

- nivel „STRICT SECRET”  (poate fi obținut ulterior); 

- nivel „NATO SECRET”  (poate fi obținut ulterior); 

- nivel „ SECRET U.E”  (poate fi obținut ulterior). 

 
2. Ofițer de poliție la Compartimentul Coordonare administrare I.T.– Serviciul 6 - Coordonare, 

dezvoltare și administrare sisteme I.T, poziția 74 din Statul de organizare al unității. 
 

• pregătirea de bază: 
- pentru cei care au absolvit studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență sau 

echivalentă în profilele: știința sistemelor și a calculatoarelor, electronic, electric (specializarea 
inginerie electrică și calculatoare), matematică (specializările informatică, matematică-informatică), 
aeronave, economic (specializarea informatică-economică, cibernetică și previziune economică, 



contabilitate și informatică economică) SAU domeniile: informatică, cibernetică și statistică 
economică, contabilitate (specializarea contabilitate și informatică de gestiune), ingineria sistemelor 
și calculatoarelor, inginerie electronică, inginerie aerospațială, inginerie electrică (specializarea 
inginerie electrică și calculatoare), științe aplicate (specializarea informatică industrială); 

SAU 
 
- pentru cei care au absolvit ciclul I de studii universitare într-unul din următoarele domenii de 

licență: matematică, informatică, calculatoare și tehnologia informației, ingineria sistemelor, 
inginerie electronică și telecomunicații, inginerie aerospațială, cibernetică, statistică și informatică 
economică, contabilitate (specializarea contabilitate și informatică de gestiune), inginerie electrică 
(specializarea inginerie electrică și calculatoare), științe inginerești aplicate (specializările 
informatică industrială, informatică aplicată în inginerie electrică, matematică și informatică aplicată 
în inginerie).  

 
• autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor: 

      - nivel „STRICT SECRET”  (poate fi obținut ulterior); 

- nivel „NATO SECRET”  (poate fi obținut ulterior); 

- nivel „ SECRET U.E”  (poate fi obținut ulterior). 

 
(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”, potrivit art. 57^1 alin. (6) din Anexa 
3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse 
umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările 
ulterioare); 
 

III. Candidații care dețin calitatea de agenți de poliție trebuie să îndeplinească 
cumulativ, următoarele condiţii:  
 

a) cerinţele de ocupare a postului prevăzute la cap. II al prezentului anunţ, 
b)  să fie declarați „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop (anterior susţinerii 

probei de concurs, la o dată ce va fi comunicată prin afişare/postare pe pagina de internet a M.A.I., 
la adresa www.mai.gov.ro, secţiunea Anunţuri carieră - ataşat anunţului de concurs);  

c)  să nu fie cercetați disciplinar sau să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare;  
d)  să nu fie puși la dispoziţie ori suspendați din funcţie în condiţiile art. 2721 alin. (2) sau art. 

2725 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările 
ulterioare;  

e)  să fi obţinut calificativul de cel puţin „bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu. 
 
ATENȚIE! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la 

concurs, prevăzute în prezentul anunț. 
 
IV. Reguli privind înscrierea la concurs. 

 
Înscrierea candidaților se va realiza pe post, menționând postul, precum și poziția din statul 

de organizare pentru care candidează. (Exemplu: Vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul 
organizat de Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației, în vederea încadrării 
postului de ofițer de poliție la Compartimentul Dezvoltare si management operațional sisteme de 
telefonie - Serviciul 1 - Comunicații Telefonice și Sisteme de Videoconferință, poziția 9 din Statul de 
organizare al unității). 

 
ATENȚIE! -  Cererile de înscriere la concurs, respectiv documentele constitutive ale 

dosarului de recrutare, se vor depune, prin transmitere, exclusiv în format electronic,  
conform termenelor precizate în Graficul de desfășurare a concursului prevăzut în Anexa nr. 2 a 
prezentului anunț. 



Înscrierea candidaţilor se va face prin depunerea cererii de înscriere adresată 
directorului general al Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia Informației (anexă nr. 3), 
a declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (anexă nr. 
4), a curriculumului-vitae model Europass (anexă nr. 5), precum şi a copiei cărţii de 
identitate, la adresa de e-mail a Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia Informației: 
secretariat.dgcti@mai.gov.ro.  

 
 Transmiterea documentelor necesare înscrierii: 
- documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi 

printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format 
“.pdf”  și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor 
manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral); 

- fiecare document  va fi scanat și salvat într-un fișier “.pdf”  separat, denumirea fișierului 
fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, 
Popescu Ioan-cerere înscriere, etc.); 

- toate documentele vor fi scanate în format “.pdf”, candidații urmând a verifica înaintea 
transmiterii, conținutul fișierului “.pdf” scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral 
(corespunde cu documentul original Exemplu: diploma de licență este scanată față-verso) și este 
lizibil; 

- toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic, în volum 
complet, printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail maxim 15 MB); 

- e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, 
prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Popescu Ioan - Dosar de 
concurs ofițer de poliție – poziția 74). 

 
După depunerea cererilor de înscriere la concurs, fiecărui candidat i se va atribui, de către 

unitatea organizatoare, respectiv Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației, 
un cod unic de identificare (cod de concurs), care va deveni singurul mijloc de identificare a 
acestuia, ca alternativă în prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit pentru identificarea 
candidatului pe întreaga procedură de concurs.  

Acesta va fi comunicat candidatului prin intermediul adresei de e-mail de pe care a transmis 
cererea de înscriere la concurs, în timp util. 

 
V. Pentru participarea la concurs, candidaţii înscriși constituie dosarul de recrutare, 

exclusiv în format electronic, prin depunerea la adresa de e-mail a Direcției Generale pentru 
Comunicații și Tehnologia Informației secretariat.dgcti@mai.gov.ro, a unor fișiere în format 
”.PDF” ce vor cuprinde următoarele documente:  

a) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele 
postului (diploma de licenţă – față-verso și foaia matricolă/ suplimentul la diploma de licență).  

(Pentru absolvenţii promoţiilor 2021 și 2022, 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. Termenul de valabilitate al adeverinței de studii 
se calculează de la data finalizării acestora, nu de la data eliberării adeverinței de către instituția de 
învățământ.); 

Cetăţenii români care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de 
Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; 

b) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor 
documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar; 

c) 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;  

d) autobiografia (redactată olograf) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia 
candidatului (conform îndrumarului anexat);  

e) extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (Extrasul de pe cazierul judiciar se 
solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al 

mailto:secretariat.dgcti@mai.gov.ro
mailto:secretariat.dgcti@mai.gov.ro


candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, 
depus de candidat.) 

f) o fotografie color 9 x 12 cm; 
g) consimțământ informat și adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie în condițiile 

ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile 
de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la 
concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la 
concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei; (conform 
modelului anexat); 

h) 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; 

i) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform 
modelului anexat);  

j) declarație pe proprie răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 
I lit. g), h), i), j) și k) (conform modelului anexat). 

 
 VI. 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(diplomă de licență – față-verso și suplimentul/foaia matricolă).  
(Pentru absolvenţii promoţiilor 2021 și 2022, 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. Termenul de valabilitate al adeverinței de studii 
se calculează de la data finalizării acestora, nu de la data eliberării adeverinței de către instituția de 
învățământ.); 

Cetăţenii români care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de 
Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; 

b) 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;   

c) 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;  

d) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform 
modelului anexat); 

e) adeverință eliberată de unitatea de proveniență, emisă ulterior publicării prezentului anunț, 
din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. III lit. c), d) și e).  

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

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

Atenție! La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile 
specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror 
dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de 
concurs. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare 
incomplete sau incorect întocmite.   

 
VII. Reguli privind examinarea psihologică a agenților de poliție înscriși la concurs  
 
Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi comunicate prin afișare la 

avizierul Serviciului Relații cu Publicul  din municipiul București, Intrarea Cristian Popișteanu nr. 
1-3, sector 1, intrarea D și prin postare pe pagina de internet a M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro, 
secțiunea Anunțuri carieră (atașat anunțului de concurs). 

http://www.mai.gov.ro/


Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi 
pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare. 

Agenții de poliție declarați ”inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile 
acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale. 

 
VIII. Examinarea medicală și evaluarea psihologică: 
 
Examinarea medicală şi evaluarea psihologică1 se realizează de către structurile de specialitate 

ale MAI, exclusiv pentru candidații declarați ”admis”  
Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi comunicate prin afișare la 

avizierul Serviciului Relații cu Publicul  din municipiul București, Intrarea Cristian Popișteanu nr. 
1-3, sector 1, intrarea D și prin postare pe pagina de internet a M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro, 
secțiunea Anunțuri carieră (atașat anunțului de concurs), după afișarea rezultatelor finale. 

Examinarea medicală se va efectua, doar de către candidatul declarat apt din punct de vedere 
psihologic, care va fi informat în acest sens prin afișare la avizierul Serviciului Relații cu Publicul  din 
municipiul București, Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, intrarea D și prin postare pe 
pagina de internet a M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro, secțiunea Anunțuri carieră (atașat 
anunțului de concurs). 

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi 
pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare. 

În situația constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, oferta de ocupare a postului se 
face candidatului clasat pe următorul loc, dacă a obținut nota necesară pentru a fi declarat admis 
la concurs, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. 

 
IX. Validarea dosarelor 

 După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile 
lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a 
candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând 
a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora. 

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu 
precizarea acestora, se afişează pe pagina de Internet a Ministerului Afacerilor Interne, respectiv 
www.mai.gov.ro, Secţiunea carieră – Anunţuri (la Anunțul de concurs postat inițial), precum şi la 
avizierul Serviciului Relații cu Publicul din municipiul București, Intrarea Cristian Popișteanu 
nr. 1-3, sector 1, intrarea D, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei 
probe de concurs.  

 
X. Desfăşurarea concursului 
 
Concursul va consta în susținerea unui test scris (tip grilă) pentru verificarea 

cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului. 
Proba test scris (tip grilă) pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii 

atribuţiilor postului va avea loc la data de 06.09.2022, începând cu ora 11.00, locul unde se va 
desfăşura proba se va stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se va comunica prin postarea unui 
anunţ ulterior pe pagina de Internet a Ministerului Afacerilor Interne, respectiv www.mai.gov.ro, 
Secţiunea carieră – Anunţuri (la Anunțul de concurs postat inițial), precum şi la avizierul 
Serviciului Relații cu Publicul  din municipiul București, Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, 
sector 1, intrarea D. 

Accesul în sala unde se va desfășura concursul va fi permis candidaților exclusiv pe baza 
actului de identitate valabil.  

Baremele de corectare şi notare vor fi afişate după încheierea probei.  
La punctajul final se adaugă un punct din oficiu, astfel obţinându-se nota la testul scris. 
Durata de rezolvare a testului este de maxim 3 ore. 
Proba scrisă poate fi înregistrată/supravegheată video. 

 

1 Atenție! Se realizează distinct de cap. V lit. h) din prezentul anunț! 

http://www.mai.gov.ro/
http://www.mai.gov.ro/


Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care 
nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”. 

Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din 
oficiu). 

Rezultatele la proba „test scris” se afişează pe pagina de Internet a Ministerului Afacerilor 
Interne, respectiv www.mai.gov.ro, Secţiunea carieră – Anunţuri (la Anunțul de concurs postat 
inițial), precum şi la avizierul Serviciului Relații cu Publicul din municipiul București, Intrarea 
Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, intrarea D. 

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba „test scris” se depun la adresa 
de e-mail a unității organizatoare: secretariat.dgcti@mai.gov.ro , o singură dată, în termen 
de 24 de ore de la afişare la avizierul Serviciului Relații cu Publicul din municipiul 
București, Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, intrarea D (şi nu de la postarea pe pagina 
de internet). Acestea se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termen de 2 zile 
lucrătoare de la expirarea termenului de depunere şi sunt comunicate candidaţilor prin afişare pe 
pagina de Internet a Ministerului Afacerilor Interne, respectiv www.mai.gov.ro, Secţiunea carieră 
– Anunţuri (la Anunțul de concurs postat inițial), precum şi la avizierul Serviciului Relații cu 
Publicul din municipiul București, Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, intrarea D. 

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. 
Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris este definitivă.   
Este declarat „admis” la concurs candidatul care a obținut nota cea mai mare la 

proba test scris, dintre candidații înscriși pe post.  
În situaţia în care, mai mulţi candidaţi au obţinut aceeaşi notă la proba scrisă, departajarea 

acestora se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu pe subiecte 
profesionale, conform Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de 
management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi 
completările ulterioare, proba interviului pe subiecte profesionale (de departajare) neputând fi 
contestată. 

Informaţiile legate de organizarea interviului de departajare vor fi comunicate ulterior, prin 
postare pe pagina de internet a M.A.I., respectiv www.mai.gov.ro, Secţiunea carieră – Anunţuri 
(la Anunțul de concurs postat inițial), precum şi prin afișare la avizierul Serviciului Relații cu 
Publicul  din municipiul București, Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, intrarea D, după 
stabilirea datei şi programului activităţilor aferente acestei probe de către comisia de concurs. 

 
Atenţie! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post 

vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în 
aceeaşi unitate sau în alte unităţi. 

 
XI. Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului: 
 

 Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile 
şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului. 
 Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu 
privire la toate etapele concursului: înscrierea şi depunerea dosarului în volum complet, susţinerea 
probelor de concurs. 

Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a Ministerului Afacerilor 
Interne, respectiv www.mai.gov.ro, Secţiunea – Carieră – Anunţuri (la Anunțul de concurs postat 
inițial), precum şi a avizierului Serviciului Relații cu Publicul  din municipiul București, 
Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, intrarea D, deoarece, comunicarea informaţiilor 
ulterioare referitoare la concurs se va realiza prin aceste modalităţi.  

În perioada concursului, pe pagina de internet se vor posta informaţii privind mai multe 
concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor informaţiilor postate, astfel 
încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a datelor legate de concurs. 
 În cadrul probelor de concurs, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul 
de identitate şi un pix cu pastă de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale 
documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de 
comunicare). Nu se admit pixuri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa 

mailto:secretariat.dgcti@mai.gov.ro
http://www.mai.gov.ro/


de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în 
cauză. 
 În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă 
din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat "admis", oferta de ocupare a acestuia 
se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. 
 Candidatul declarat „admis” va depune documentele din dosarul de recrutare. După caz, 
copiile acestora se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către 
secretarul comisiei de concurs și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie 
candidatului după certificarea copiilor. 

Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care nu se mai 
realizează copii de către secretarul comisiei de concurs.  

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

nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în 
situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a 
postului se face candidatului clasat pe următorul loc, dacă a obținut nota necesară pentru a fi 
declarat admis la concurs, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.  

Dacă nu există un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat «admis» 
la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit prevederilor art. 571 alin. (5) din Anexa 3 la 
Ordinul m.a.i. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare.  
  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. 

         Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare sau documentele necesare se pot obţine, 

int. 10338, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 – 14.00. 

 
ANEXE: 1. Tematica şi bibliografia de concurs; 
             2. Graficul desfăşurării concursului; 
             3. Model cerere de înscriere; 
             4. Model declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; 
             5. Model C.V.; 
             6. Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei; 
             7. Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 

I  lit. g), h), i), j) și k) din prezentul anunț; 
             8. Consimțământul candidatului pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar; 
             9. Consimțământ informat; 
           10.  Adeverință eliberată de către medicul de familie; 
           11. Tabel nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                        A n e x a  n r .  1  
 

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE 
 

A. TEMATICĂ GENERALĂ – valabilă pentru toate poziția 74 din statul de organizare al unității. 
 
1. LEGEA nr. 182 din 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate 

a) Toate capitolele 

2. HOTĂRÂREA nr. 585 din 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor 

clasificate în România 

a) Capitolul 2 CLASIFICAREA ŞI DECLASIFICAREA INFORMAȚIILOR. MĂSURI MINIME DE PROTECȚIE 

SPECIFICE CLASELOR ŞI NIVELURILOR DE SECRETIZARE - Secţiunea 1 Clasificarea informaţiilor 

b) Capitolul 4 PROTECȚIA INFORMAȚIILOR SECRETE DE STAT - Secţiunea a 4-a Protecția fizică 

3. LEGEA nr. 98 din 2016 privind achizițiile publice 

a. Capitolele I, II, III, IV 

4. LEGEA 360 din 2002 privind Statutul polițistului 
 
BIBLIOGRAFIE 

1. LEGEA nr. 182 din 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările și completările 
ulterioare. 
2. HOTĂRÂREA nr. 585 din 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor 
clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare. 
3. LEGEA nr. 98 din 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
4. LEGEA 360 din 2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare. 
 

B. TEMATICĂ SPECIFICĂ 

 
1. Rețele de calculatoare 
a) Modelul de rețea stratificată ISO/OSI 
b) Modelul TCP/IP 
c) Clase de IP-uri private, porturi și portocoale 
d) Arhitectura rețelelor de comunicații 
e) Suita de protocoale TCP/IP 
f) Echipamente de comunicații pentru LAN 
g) Interconectarea rețelelor locale 
 
2. Linux 
a) Comenzi de bază, lucrul cu fișiere/directoare 
b) Managementul conturilor de utilizator și al grupurilor 
c) Configurarea rețelei 
d) Serverul DNS Bind9 
 
3. vSphere Virtual Machine Administration (VMware vSphere 7.0, VMware ESXi 7.0, vCenter Server 7.0) 
a) Introduction to VMware vSphere Virtual Machines 
b) Deploying Virtual Machines 
c) Deploying OVF and OVA Templates 
d) Configuring Virtual Machine Hardware 
e) Configuring Virtual Machine Options 
f) Managing Multi-Tiered Applications with vSphere vApp 
 
4. Instalarea, administrarea și configurarea Microsoft Windows Server 2012/2012 R2; 
 
5. Configurarea DNS și DHCP pe un sistem Microsoft Windows Server 2008 /2008 R2/ 2012/ 2012 R2 și 
configurarea protocoalelor de rețea; 
 
 
 



BIBLIOGRAFIE 
 
1. Rețele de calculatoare – Luminița Scripcariu, Ed. TEHNOPRESS, Iași, 2003 
https://www.tecmint.com/network-ip-addressing-range/  
 
2. a. https://www.tecmint.com/linux-file-management-commands/  
https://www.tecmint.com/basic-linux-commands/  
b. https://www.tecmint.com/manage-users-and-groups-in-linux/  
c. https://www.tecmint.com/linux-networking-commands/ 
d. https://wiki.debian.org/Bind9  
 
3.https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/vsphere-esxi-vcenter-server-70-virtual-machine-
admin-guide.pdf 
 
4.https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2
012/jj134246(v=ws.11)  
 
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-201
2/hh831491(v=ws.11) 
 
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-201
2/jj574158(v=ws.11) 
 
5.https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2
012/hh831667(v=ws.11) 
 https://docs.microsoft.com/en-us/iis/web-hosting/installing-infrastructure-components/dns-server 
https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/networking/install-configure-dhcp-ser
ver-workgroup 
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/dhcp/dhcp-top 
 
 

 Pentru poziția 9 din statul de organizare al unității 
 

A. TEMATICĂ GENERALĂ 

1. LEGEA nr. 182 din 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate 

a) Toate capitolele 

2. HOTĂRÂREA nr. 585 din 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor 

clasificate în România 

a) Capitolul 2 CLASIFICAREA ŞI DECLASIFICAREA INFORMAȚIILOR. MĂSURI MINIME DE PROTECȚIE 

SPECIFICE CLASELOR ŞI NIVELURILOR DE SECRETIZARE - Secţiunea 1 Clasificarea informaţiilor 

b) Capitolul 4 PROTECȚIA INFORMAȚIILOR SECRETE DE STAT - Secţiunea a 4-a Protecția fizică 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. LEGEA nr. 182 din 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările și completările 

ulterioare. 

2. HOTĂRÂREA nr. 585 din 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor 

clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare. 

 

B. TEMATICĂ SPECIFICĂ 

1. Rețele de telecomunicații  

Capitolele/subcapitole: 

2.1. Semnale analogice și digitale  

4.1.1.1. Caracteristicile transmisiei digitale  

4.1.2. Ierahia PDH  

4.3. Transmisiuni pe fibră optică:  

 4.3.1. Introducere  

 4.3.3. Structura fibrei optice  

https://www.tecmint.com/network-ip-addressing-range/
https://www.tecmint.com/linux-file-management-commands/
https://www.tecmint.com/basic-linux-commands/
https://www.tecmint.com/manage-users-and-groups-in-linux/
https://www.tecmint.com/linux-networking-commands/
https://wiki.debian.org/Bind9
https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/vsphere-esxi-vcenter-server-70-virtual-machine-admin-guide.pdf
https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/vsphere-esxi-vcenter-server-70-virtual-machine-admin-guide.pdf
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/jj134246(v=ws.11)
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/jj134246(v=ws.11)
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/hh831491(v=ws.11)
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/hh831491(v=ws.11)
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/jj574158(v=ws.11)
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/jj574158(v=ws.11)
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/hh831667(v=ws.11)
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/hh831667(v=ws.11)
https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/networking/install-configure-dhcp-server-workgroup
https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/networking/install-configure-dhcp-server-workgroup
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/dhcp/dhcp-top


 4.3.5. Tipuri de fibre optice  

5.4.2.2. Circuite de linii digitale de abonați  

6. PSTN (Public Switching Telecommunication Network): 

 6.1. Modelul de referință al PSTN  

 6.2. Servicii de bază oferite de PSTN  

7.2.3. Tipuri de canale și structure de interfețe 

 

2. Rețele de calculatoare  

Capitolele/subcapitole: 

1.2. Hardware-ul rețelei  

1.4. Modele de referință  

2.2. Medii de transmisie ghidată  

2.5. Sistemul telefonic  

5.6. Nivelul reţea în internet - Adrese IP 

6.4.1. Introducere în UDP  

6.4.3. Protocolul de transport în timp real – Real-Time Transport Protocol  

6.5.1. Introducere în TCP  

6.5.3. Protocolul TCP  

7.4.2. Compresia audio  

7.4.5. Voce peste IP 

 

3. Rețele locale de calculatoare  

Capitolele/subcapitole: 

8. Cablarea structurată a unei rețele de calculatoare 

12.2.3. Mecanisme de protecție  

 

4. Linux – comenzi de bază, lucrul cu fișiere 
 
5. Comenzi și parametri pentru inițializarea abonaților și rutelor în centralele telefonice 
Ericsson MD110 (ASB 501 04), secțiunea 3 “Command groups”: 

 Comanda și parametrii de inițializare a extensiilor analogice (EXTEI) 

 Comanda și parametrii de inițializare a extensiilor digitale (KSEXI) 

 Comanda și parametrii de inițializare a extensiilor IP (KSEXI) 

 Comenzile și parametrii de inițializare a rutelor (ROCAI, RODAI și ROEQI) 

 
BIBLIOGRAFIE 

1. Tatiana Rădulescu - Retele de telecomunicatii, Ed Thalia, Bucureşti 2005;  
2. Andrew S. Tanenbaum - Retele de calculatoare, Ed.Byblos, Bucuresti, 2003;  
3. Adrian Munteanu, Valerică Greavu Șerban – Rețele locale de calculatoare, Polirom 2003; 
4. https://www.tecmint.com/linux-file-management-commands/  
5. https://www.pdn.ac.lk/doc/alex/19082-ASB50104Uen.H7.html#TOP 

 

Notă: toate actele normative enumerate, reprezintă actele normative cu modificările și completările 
ulterioare, până la data publicării anunțului concursului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tecmint.com/linux-file-management-commands/
https://www.pdn.ac.lk/doc/alex/19082-ASB50104Uen.H7.html#TOP


Anexa nr. 2   
 

Graficul desfăşurării concursului: 
 
 

Activitate Termen/Perioada/Observaţii 

Candidaţii depun cererea de înscriere, CV-ul, copia actului de 

identitate şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi 

acceptării condiţiilor de recrutare, la adresa de e-mail a 

unității organizatoare: secretariat.dgcti@mai.gov.ro 

De la data publicării anunţului până în 

data de 15.07.2022 inclusiv (până la ora 

14.00). 

Depunerea de către candidaţi a celorlalte documente 

constitutive ale dosarului de recrutare la adresa de            

e-mail a unității organizatoare 

secretariat.dgcti@mai.gov.ro 

Până în data de 29.07.2022 inclusiv  

(până la ora 14.00) 

Afişarea listei candidaților care nu îndeplinesc condițiile de 

participare la concurs; 

Cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de 

desfășurarea primei probe de concurs, 

la sediul MAI,  precum şi pe pagina de 

internet a MAI 

Desfăşurarea probei scrise 
În data de 06.09.2022,  

începând cu orele 11.00 

Afişarea rezultatului la proba scrisă 
După susţinerea probei, la sediul MAI 

precum şi pe pagina de internet a MAI 

Depunerea contestaţiilor (după caz) la adresa de                 

e-mail: secretariat.dgcti@mai.gov.ro 

În termen de 24 de ore de la afişarea 

rezultatului la proba scrisă 

Soluţionarea contestaţiilor 

În termen de 2 zile lucrătoare de la 

expirarea termenului de depunere a 

contestaţiilor 

Afişarea rezultatelor la contestaţii 

Imediat după soluţionarea 

contestaţiilor, la sediul MAI şi pe pagina 

de internet a MAI 

Afişarea rezultatului final al concursului 

Imediat după expirarea termenului de 

formulare a contestaţiilor sau 

concomitent cu afişarea rezultatelor la 

contestaţii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariat.dgcti@mai.gov.ro
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                                                     Anexa nr. 3 

 

Cerere de înscriere la concursul organizat pentru 

ocuparea unui post vacant cu recrutare prin încadrare directă 

 

Domnule director general, 

 

Subsemnatul(a) ________________________________________________ fiul (fiica) 

lui ________________ şi al (a) ___________________________ născut(ă) la data de 

___________________ în localitatea ____________________________ judeţul/sectorul 

________________ cetăţenia ______________ posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria 

_____, nr. ______________, eliberată de ___________________, la data de _____________, 

CNP  ____________________ cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea 

___________________________,  judeţul/sectorul ______________ strada 

_________________ nr. ____ bloc ______, etaj ____, apartament ____, absolvent(ă), al(a) 

_________________________________________________ forma de învăţământ 

_____________________, sesiunea_______, specializarea______________ de profesie 

_________________________, salariat(ă) la_________________________________, starea 

civilă_____________, cu serviciul militar _____________, la arma ______________, trecut în 

rezervă cu gradul________________, număr de telefon ________________. 

Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de ________________________ în 

vederea ocupării funcţiei de ___________________________________, din cadrul 

____________________________________, poziția ____ din statul de organizare al unității. 

 (subunitatea /formaţiunea /compartimentul) 

Am luat cunoştinţă de condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs.  

Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 

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

susţinerea acestuia la serviciul resurse umane unde m-am înscris, pentru a ridica documentele 

depuse. 

 

 

Semnătura _________________     Data ______________ 

 
 

     

 



              

  Anexa nr. 4  

 

Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare 

 

Domnule director general, 

 

 Subsemnatul(a) ________________________________________________, fiul (fiica) lui 
______________________ şi al (a) _____________________, născut(ă) la data de ___________ în 
localitatea _________________, judeţul/sectorul ________________ CNP__________________   
posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria _______ nr. ____________________, eliberat(ă) de 
__________________, la data de ____________, în calitate de candidat la concursul de 
________________________________________________________________poziția____________, 
 (încadrare din sursă externă) 
organizat de _______________________________________, (data)_______________,  
                              (unitatea)  
declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare, cu care sunt de acord 
şi pe care le îndeplinesc cumulativ. 
 Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care 
promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, iar în situaţia în care voi 
fi declarat admis îmi voi da demisia din partidele/organizaţiile cu caracter politic din care fac parte.  

Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în 
care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie ori incompatibilităţi determinate 
de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi încadrat(ă), chiar dacă rezultatele 
obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după încadrare, 
aceasta va constitui temei legal pentru încetarea raporturilor de serviciu.  
 Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea 
informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016! privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date. 

Menţionez că am fost/nu am fost încadrat în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională (în caz afirmativ urmează să precizaţi instituţia, unitatea, funcţia şi alte date 
necesare) şi mi-au încetat raporturile de serviciu/ am fost trecut în rezervă _________ (se scrie motivul 
– la cerere, demisie, alt motiv) în temeiul art. ___ alin. (__) din Legea nr.____/_______. 
 Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat 
personal datele din prezenta declaraţie. 
 
 
 
 

Data _____________    Semnătura _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

                                                                                            
                                                                                Anexa nr. 5 

 
 

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 _____________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 6 

 

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 (UE) 679/2016! privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 
date.”      

                

 

 



                                                                                                                       Anexa nr. 7 

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE  

 

 

Domnule director general, 

 

 Subsemnatul(a) ________________________________________________, fiul (fiica) lui 

______________________ şi al (a) _____________________, născut(ă) la data de ___________ în 

localitatea _________________, judeţul/sectorul ________________ CNP__________________   

posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria _______ nr. ____________________, eliberat(ă) de 

__________________, la data de ____________, în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea 

postului                                        vacant prin încadrare directă, funcția 

__________________________________, în cadrul 

Serviciului/Biroului__________________________________________, la poziția ____ din statul de 

organizare al Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia Informației,  declar pe proprie 

răspundere faptul că: 

 am un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise şi practicate în societate/ am 

un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist; 

 nu am antecedente penale2; 

 nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; 

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

pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

 nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege. 

 

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoștință despre conținutul datelor din 

prezenta declarație. 

 

 

Data _____________     Semnătura _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

2 cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea 



Anexa nr. 8 

CONSIMȚĂMÂNT 

pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar 

Subsemnatul(a), ____________________________________________________ , 

nume anterior ________________ fiul/fiica lui ___________ și ____________________ , 

născut/născută în anul  _____________ , luna ______________ , ziua _______ , în 

localitatea ___________________ , județul ___________________ țara ____________ , 

cetățenie ______________ , domiciliat/domiciliată în localitatea ___________________ , 

strada _________________________ , nr. _____ , bl. _____ , scară _____ , etaj _____ , ap.___, 

județ/sector ___________ , candidat/candidată la concursul organizat de 

___________________________ în vederea încadrării directe a postului/posturilor vacante de 

_______________________, din cadrul ______________________________________________ 

 __________________ , poziția  _________________  din statul de organizare al unității, îmi exprim 

consimțământul expres în vederea efectuării verificărilor specifice și a solicitării extrasului de pe cazierul 

judiciar de către unitatea organizatoare. 

 

Data _____________     Semnătura _________________ 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 9 

CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT 

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

nr. ….., bl. …..., sc. ….., et….., ap……, sectorul ………., localitatea.. …………………………………………, 
județul ......................... ,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 
candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru 
nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și 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 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, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale, viceprim-ministrului, ministrul 
afacerilor interne, ministrului justiției, directorului Serviciului Român de Informații, directorului 
Serviciului de Informații Externe, directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și 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. 

Cunosc faptul că examinarea medicală se realizează după susținerea celorlalte probe de concurs 
și că în urma examinării medicale pot fi declarat inapt medical pentru admitere în instituțiile de 
învățământ care formează personal pentru nevoile MAI/încadrare în MAI și îmi asum consecințele ce 
derivă din aceasta. 

Declar în deplină cunoștință de cauză și pe proprie răspundere că nu am suferit și nu sufăr de boli 
neuropsihice, boli cronice sau infectocontagioase și nu am tatuaje ori elemente ornamentale, de orice 
natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară. 

Nu am cunoștință despre existența unor afecțiuni medicale care să împiedice susținerea probelor 
sportive de către subsemnatul(a). 

Semnătura candidatului 

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

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. 

 
 



21 

 

  

Cabinet medical                                                                                                             Anexa nr. 10 

(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 diverseA1)) 

A1) 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 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/10.357/210/496/831/2014 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, parafa 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. 

 

 

FAȚĂ 



 

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 adeverințe medicale eliberate de 

medicul de familie. 

SAU 
A1) [ ] „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/10.357/210/496/831/2014A2) (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. 

A1) 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. 
A2) 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. 
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Anexa nr. 11 
Tabel nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului3 

 

  Data _____________                                                             Semnătura _________ 

 
3 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) 679/2016! privind protecţia persoanelor fizice 

în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. În situaţia în care rudele menţionate în tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul  

în rubrica destinată din tabel, candidatul va anexa acordul acestora exprimat în scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) 679/2016! privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 

În cazul copiilor menționați în acest tabel și care nu au împlinit vârsta de 14 ani până la data întocmirii acestui tabel, coloana 9 va fi semnată de părinții acestora. 

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 domiciliu (a se 

completa corect şi complet) 

Consimt  
la prelucrarea 

datelor cu caracter 
personal potrivit  
Regulamentului 
(UE) 679/2016!  
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