
                R O M Â N I A                        NESECRET  
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                 Nr. 341509 din 30.06.2022   
           COMISIA DE CONCURS                                                                       

 
A N U N Ţ 

 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, ale 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, 

și având în vedere Raportul de motivare al Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia 

Informației nr. 816766 din 26.05.2022 privind scoaterea la concurs prin trecere în corpul ofițerilor a 

unor posturi de poliție din statul de organizare al Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia 

Informației; 

 
Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației cu sediul în municipiul 

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

 

C  O  N  C  U  R  S : 
 

 
Pentru ocuparea a 4 (patru) posturi de execuție vacante de ofiţer de poliţie, la 

Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației, prevăzute la poziţiile 13, 22, 28 și 
87 din statul de organizare al unităţii, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de 
poliţie din M.A.I., absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale și cerinţele pentru 
ocuparea postului vacant, după cum urmează: 

 

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

sisteme de telefonie - Serviciul 1 – Comunicații Telefonice și Sisteme de Videoconferință, poziția 13 

din statul de organizare al unității; 

- 1 post de ofițer de poliție la Compartimentul Comunicații fixe -  Serviciul 2 –  

Radiocomunicații, poziția 22 din statul de organizare al unității; 

- 1 post de ofițer de poliție la Compartimentul Comunicații mobile -  Serviciul 2 –  

Radiocomunicații, poziția 28 din statul de organizare al unității; 

- 1 post de ofițer de poliție la Compartimentul Structura de Securitate, poziția 87 din 

statul de organizare al unității; 

 

Potrivit art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 

140/20161, fişa postului poate fi consultată de către candidaţi, la sediul Direcției Generale pentru 

Comunicații și Tehnologia Informației, în municipiul Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1A, Corp A, sector 

1, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate. 

 

Condiţii de participare: 
 

I. Cerințele postului  

 

1. Ofițer de poliție la Compartimentul Dezvoltare si management operational sisteme de 

telefonie - Serviciul 1 – Comunicații Telefonice și Sisteme de Videoconferință, poziția 13 din statul 

de organizare al unității. 

 
1 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție al Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările 

ulterioare 



• 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 – matematică și științe ale naturii, ramura de 

știință: 
- informatică, domeniul de studii: 

 Informatică 
 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. 

 Domeniul fundamental de ierarhizare – inginerie și management, specializarea: 
- inginerie și management în domeniul comunicațiilor militare. 

 

• 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 Comunicații fixe – Serviciul 2 - Radiocomunicații, 

poziția 22 din Statul de organizare al unității. 

 

• pregătirea de bază: 

- studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență/echivalentă sau studii universitare de 

licență, în unul din următoarele domenii de licență: 

 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, 

 Inginerie electrică, 

 Inginerie energetică, 

 Informatică. 

 

• 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). 

 

3. Ofițer de poliție la Compartimentul Comunicații mobile – Serviciul 2 - Radiocomunicații, 

poziția 28 din Statul de organizare al unității. 

 

• pregătirea de bază: 

- studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență/echivalentă sau studii universitare de 

licență, în unul din următoarele domenii de licență: 

 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, 

 Inginerie electrică, 

 Inginerie energetică, 

 Informatică. 

 



• 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). 

 

4. Ofițer de poliție la Compartimentul Structura de Securitate, poziția 87 din statul de 

organizare al unității. 

 

 pregătirea de bază: 

 studii superioare cu diplomă de licență sau studii superioare ciclul I Bologna, militare sau 

civile, cu diplomă de licență, într-unul din domeniile stabilite prin nomenclatorul domeniilor și al 

specializărilor/programelor de studii universitare aprobat prin H.G nr. 376/2016, astfel: informatică, 

inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, calculatoare și tehnologia 

informației, ingineria sistemelor, științe inginerești aplicate (informatică industrială, matematică și 

informatică aplicată în inginerie). 

 

• autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor:   

- nivel Strict Secret (poate fi obținut ulterior). 

 

• Experiență:  - vechime în muncă/ din care în Ministerul Afacerilor Interne:  minim 

1 an / 1 an; 

   - vechime în specialitate: 6 luni. 

 

(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). 

 

II. Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:  
 

a)   cerinţele de ocupare a postului prevăzute la cap. I al prezentului anunţ, 
b)  este declarat „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)  nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;  

d)  nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 

27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și 

completările ulterioare;  

e)  a 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. 

 

III. Reguli privind înscrierea la concurs: 

 

1. Înscrierea candidaților pentru pozițiile 13 și 87 din statul de organizare al unității, se va 
realiza pe post, menționându-se 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 operational sisteme de telefonie - Serviciul 1 – 
Comunicații Telefonice și Sisteme de Videoconferință, poziția 13 din statul de organizare al unității). 

 
Înscrierea candidaților pentru pozițiile 22 și 28 din statul de organizare al unității se va 

realiza pe cele 2 posturi scoase la concurs (înscriere pe structură), urmând ca repartizarea pe 
posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale 
obținute. 

 

Înscrierea candidaţilor se va face exclusiv în format electronic , prin depunerea la adresa 

de e-mail a Direcției Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației: 

secretariat.dgcti@mai.gov.ro, a următoarelor documente: 

- cerere de înscriere adresată directorului general al Direcției Generale pentru Comunicații și 

Tehnologia Informației (anexă nr. 3); 

- declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (anexă nr. 5); 

- curriculum-vitae (anexă nr. 4); 

- copie carte de identitate.  

 

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. 

 

2. Transmiterea documentelor necesare înscrierii și constituirii dosarului de 

recrutare: 

- documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarațiile, 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 (Ex: Popescu Ioan-act identitate, 

Popescu Ioan-cerere înscriere; Popescu Ioan-curriculum-vitae 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 (Ex: diploma de licență este scanată față-verso) și este lizibil; 

- toate documentele necesare înscrierii, precum și cele constitutive ale dosarului de recrutare, 

vor fi transmise exclusiv în format electronic, în volum complet, printr-un singur e-mail (ca 

atașamente la e-mail); 

- e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: grad, 

nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie. 

Exemplu: 

1. Agent principal de poliție Popescu Ioan - Dosar recrutare ofițer de poliție – poziția 13; 

 

IV.  Reguli privind constituirea dosarului de recrutare: 

 

 Pentru participarea la concurs, agenții de poliție 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:  
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a) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului 

cunoștințelor prevăzute la pct. I (diploma de licenţă – față-verso și foaia matricolă/suplimentul la 

diploma de licență, atestate, etc.).  

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. 

Agenții de poliție 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 documentelor care atestă vechimea în muncă/M.A.I/specialitatea studiilor necesare 

exercitării funcției; 

c) copia actului de identitate; 

d) 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; 

e) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform 

modelului anexat); 

f) adeverinţă eliberată de unitatea de proveniență, emisă ulterior publicării prezentului anunț, 

din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. II lit. c), d) și e). 

 

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

recrutare, se vor depune, prin transmitere, exclusiv în format electronic, la adresa de email: 

secretariat.dgcti@mai.gov.ro, conform termenelor precizate în Graficul de desfășurare a 

concursului, prevăzut în Anexa nr. 2 a prezentului anunț. 

 

ATENȚIE! -La concurs pot participa numai agenții de poliție 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. Agenții de poliție poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de 

recrutare incomplete sau incorect întocmite.   

 

V. Reguli privind evaluarea psihologică  

 

Examinarea psihologică a agenților de poliție înscriși la concurs se va susține anterior 

probei de concurs, data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice fiind 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 postat inițial). 

ATENȚIE! – Candidaţii (agenți de poliție) 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, 

cu excepția situațiilor în care au fost susținute deja evaluări psihologice, în același scop, pentru 

care au fost emise avize psihologice cu cel mult 6 luni anterior datei planificată pentru desfășurarea 

probei de concurs prevăzută în prezentul anunț. 

Agenții de poliție declarați”inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile 

acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale. 
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VI.  Validarea dosarelor 

 

 După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile 

lucrătoare înaintea probei de concurs, 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 probei de concurs.  

 

VII. Desfășurarea concursului 

 

Concursul va consta în susţinerea unui test scris (test grilă) pentru verificarea 

cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului. 

 

1. Proba test scris (tip grilă) pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii 

atribuţiilor postului va avea loc la data de 27.09.2022, ora și locul unde se va desfăşura proba se vor 

stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor 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 desfăşura concursul va fi permis candidaţilor 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. 

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. 

  

2. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba „test scris” se depun la 

adresa de e-mail a unităţii organizatoare, respectiv: 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. 
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Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris este definitivă.   

Pentru pozițiile 13 și 87 din statul de organizare al unității este declarat „admis” la 
concurs candidatul care a obținut nota cea mai mare la proba test scris, dintre candidații 
înscriși pe post. 

Pentru pozițiile 22 și 28 din statul de organizare al unității, sunt declarați „admis” 
primii doi candidați care au obţinut nota finală cea mai mare, în ordine descrescătoare. 

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. 

 

VIII.  Precizări referitoare la acordarea gradului profesional pentru candidatul 

(agent de poliție) declarat ,,admis”: 

 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul 

polițistului, cu modificările și completările ulterioare, poliţistului care intră în corpul ofiţerilor de poliţie 

în condiţiile art. 9 alin. (2) i se acordă gradul profesional în funcţie de vechimea în structurile 

Ministerului Afacerilor Interne, astfel:  

a) sub 5 ani - subinspector de poliţie; 

b) între 5 şi 10 ani - inspector de poliţie;  

c) peste 10 ani - inspector principal de poliţie.  

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (9) din Legea nr. 360/2002, cu modificările 

completările ulterioare, în situaţia în care poliţistului i s-ar acorda un grad profesional mai mare decât 

în condiţiile alin. (5), acestuia i se acordă gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi de vechimea 

în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului.  

Astfel, personalului care a lucrat efectiv înainte de încadrare în specializările prevăzute în fişa 

postului, i se acordă grade profesionale în raport cu vechimea în specialitatea corespunzătoare 

studiilor absolvite, după cum urmează: 

- la un stagiu de până la 5 ani – subinspector de poliţie;  

- la un stagiu între 5 şi 7 ani – inspector de poliţie;  

- la un stagiu între 8 şi 10 ani – inspector principal de poliţie;  

- la un stagiu între 11 şi 14 ani – subcomisar de poliţie;  

- la un stagiu între 15 şi 18 ani – comisar de poliţie;  

- la un stagiu de 19 ani şi peste – comisar şef de poliţie.  

 

 

 

 

 



IX. 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 prezentul 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 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 obţinute. 

 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 candidați. Originalul documentelor prezentate se restituie 

candidaților 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, 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.  

 

Relaţii suplimentare privind participarea la concurs pot fi obţinute la telefon 021/3037080 -  

interior 10338, în zilele lucrătoare, între orele 11.00 – 14.00. 

 

ANEXE: 

  

   1. Tematica şi bibliografia de concurs; 

             2. Graficul desfăşurării concursului; 

             3. Model cerere de înscriere; 

   4. Model C.V.; 

             5. Model declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; 

              

              

 

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


                Anexa nr. 1 
 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 

 

 
TEMATICĂ GENERALĂ 
– valabilă pentru toate pozițiile ( 13, 22, 28 și 87) din statul de organizare al unității. 
 
1. LEGEA nr. 182 din 2002 privind protecția informațiilor clasificate 

a) Toate capitolele 
2. HOTĂRÂREA nr. 585 din 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor 
clasificate în România 

a) Capitolul 2 CLASIFICAREA ŞI DECLASIFICAREA INFORMAȚIILOR. MĂSURI MINIME DE 
PROTECȚIE SPECIFICE CLASELOR ŞI NIVELURILOR DE SECRETIZARE - Secțiunea 1 Clasificarea 
informațiilor 

b) Capitolul 4 PROTECȚIA INFORMAȚIILOR SECRETE DE STAT - Secțiunea a 4-a Protecția 
fizică 
3. LEGEA nr. 98 din 2016 privind achizițiile publice 

Capitolele I, II, III, IV 
4. LEGEA 360 din 2002 privind Statutul polițistului 

 
BIBLIOGRAFIE 

1. LEGEA nr. 182 din 2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și 
completările ulterioare. 
2. HOTĂRÂREA nr. 585 din 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a 
informațiilor 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. 

 
 

Pentru poziția 13 din statul de organizare al unității  

A. TEMATICĂ SPECIFICĂ 
 

1. MD110 BC12 SP11 

Capitolele/subcapitole: 

- Basic Exchange  

- Extra Facilities 

2. MxOne v5.3 

Capitolele/subcapitole: 

- Operation & Maintenance 

3. MxOne v7.3 

Capitolele/subcapitole: 

- Operation & Maintenance 

4. Rețele de calculatoare  

Capitolele/subcapitole: 

5.6. Nivelul rețea în internet - Adrese IP 

7.4.5. Voce peste IP 

5. Linux – comenzi de bază, lucrul cu fișiere 

 
BIBLIOGRAFIE 

1. Andrew S. Tanenbaum - Retele de calculatoare, Ed.Byblos, Bucuresti, 2003;  
2. https://www.tecmint.com/linux-file-management-commands/  
3. ftp://ftp.mai.intranet/Documentatie_CTD_2022  

 
 

https://www.tecmint.com/linux-file-management-commands/
ftp://ftp.mai.intranet/Documentatie


Pentru pozițiile 22 și 28 din statul de organizare al unității: 
TEMATICĂ SPECIFICĂ 
 
1. Rețele de calculatoare; 
a) Modelul OSI; 
b) TCP/IP; 
c) LAN-uri virtuale; 
d) Interconectarea rețelelor; 
e) Nivelul rețea în Internet; 
f) Protocoale de transport prin Internet: TCP, UDP; 
g) Securitatea comunicației. 
2. Rețele de telecomunicații 
a) Tehnici de transmisiuni digitale; 
b) Sisteme de transmisiuni digitale; 
c) Internet.  
3. Caracteristicile canalelor radio standardizate în comunicațiile radio fixe (15 și 28GHz);  
4. Interfața radio a sistemului TETRA;  
5. Reglementarea spectrului radio în România. 
 
BIBLIOGRAFIE 

1. Andrew S. Tanenbaum – Rețele de calculatoare, Ed. Byblos, București 2003; 
2. Tatiana Rădulescu – Rețele de telecomunicații, Ed. Thalia, București 2005; 
3. a) ITU-R F.748-4 (cu Anexa 2) - 
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/f/R-REC-F.748-4-200105-I!!PDF-E.pdf; 
b) ITU –R F.636-3 (fără Anexa 1 și 2) - 
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/f/R-REC-F.636-5-201911-I!!PDF-E.pdf; 
4. ETSI EN 300 392-2, Partea a 2-a „Interfața radio”, cap.4 - Radio aspects, cap. 5 – 
Modulation și cap. 6 - Radio transmission and reception, 
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300300_300399/30039202/02.03.02_60/en_30039203
v020302p.pdf; 
5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările 
ulterioare, Capitolul III - Regimul juridic al resurselor limitate necesare pentru furnizarea de 
rețele şi servicii de comunicații electronice, Secțiunile 1 și 2. 

 
 
Pentru poziția 87 din statul de organizare al unității  

TEMATICA SPECIFICA: 
 
1. Atribuțiunile generale ale structurii de securitate;  

2. Multiplicarea documentelor clasificate;  

3. Arhivarea și distrugerea informațiilor clasificate;  

4. Protecția surselor generatoare de informații – INFOSEC;  

5. Măsuri, cerințe și moduri de operare;  

6. Componentele Infosec;  

7. Organizarea, scopul, obiectivele și finalizarea controalelor privind modul de aplicare a măsurilor 

de protecție a informațiilor clasificate 

8. Amenințări și vulnerabilități în SIC; 

9. Principiile securității SIC 

10. Modurile de operare de securitate;  

11. Procesul de acreditare / reacreditare de securitate;  

12. Interconectarea SIC;  

13. Conectarea SIC care vehiculează informații clasificate la internet sau la alte rețele din domeniul 

public;  

14. Structuri cu responsabilități in domeniul INFOSEC 

15. Funcții cu responsabilități in domeniul INFOSEC 

https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/f/R-REC-F.748-4-
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/f/R-REC-F.636-5-


16. Activități privind securitatea pe întregul ciclu de viața al SIC 

17. Activități legate de securitatea SIC pe întregul ciclu de viață al sistemului 

18. Structurile implicate in procesul de acreditare de securitate a SIC 

19. Etapele procesului de acreditare de securitate  

20. Activități postacreditare 

BIBLIOGRAFIE 
1. Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002, privind protecția informațiilor clasificate 

secrete de serviciu 
2. Ordinul M.A.I, nr. S/811 din 23.09.2005, declasificat, privind efectuarea controalelor, 

constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege în domeniul protecției 
informațiilor clasificate în M.A.I.;  

3. OMAI nr. 810/2005 pentru aprobarea normelor de aplicare a standardelor naționale de 
protective a informațiilor clasificate in sistemele informatice si de comunicații – INFOSEC in 
instituțiile MAI 

4. Ordinul nr. 86 din 2013 pentru aprobarea Directivei privind structurile cu responsabilități în 
domeniul INFOSEC – INFOSEC 1; Link: 
http://www.orniss.ro/ro/legislatie/pdf/ordine/Ordin_86_2013_INFOSEC1.pdf 

5. Ordinul nr. 16 din 2014 pentru aprobarea Directivei principale privind domeniul INFOSEC- 
INFOSEC II; Link: http://www.orniss.ro/ro/legislatie/pdf/ordine/ord_INFOSEC2.pdf 

6. ORDIN nr. 108 din 12 octombrie 2012 pentru aprobarea Directivei privind acreditarea de 
securitate a sistemelor informatice și de comunicații (SIC) care stochează, procesează sau 
transmit informații clasificate - INFOSEC 13 

7. Link:http://www.orniss.ro/ro/legislatie/pdf/ordine/infosec13_v2012/Ordin108_2012_directi
vaINFOSE C13.pdf  

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.orniss.ro/ro/legislatie/pdf/ordine/Ordin_86_2013_INFOSEC1.pdf
http://www.orniss.ro/ro/legislatie/pdf/ordine/ord_INFOSEC2.pdf


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 17.07.2022 inclusiv (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  

(ora 14.00) 

Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs 
Cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea 

probei de concurs. 

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 27.09.2022 (ora și locul 

urmând a fi comunicate prin postarea 

unui anunț în acest sens 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)  

 

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


Anexa nr. 3 
 

Cerere de înscriere la concursul organizat  de pentru 

ocuparea a 4 (patru) posturi vacante de ofițer de poliție, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de 

poliţie din M.A.I., absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale și cerinţele pentru ocuparea 

postului vacant 

 

Domnule director general al Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia 

Informației 

 

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 Direcția Generală pentru 

Comunicații și Tehnologia Informației în vederea ocupării funcţiei de ofițer de poliție, din cadrul 

(serviciul / compartimentul / biroul)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

poziția __________ din statul de organizare al unității. 
  

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 

 
 

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. 5  
 

 
Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare 

 

Domnule director general al Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia 

Informației 

 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 _______________________________________________, pentru poziția ____ 

                                               (trecere în corpul ofiţerilor de poliţie) 

 
organizat de _________________________________________________, în 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. ____, lit. ____ 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 _________________ 
 


