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                           R O M Â N I A  

                        MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
                   DIRECȚIA INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE                        

       

 
A N U N Ţ 

  
Direcția Informare și Relații Publice organizează concurs în vederea încadrării, pe perioadă 

nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, 
republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, 
cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice 
de supraveghere a sănătății lucrătorilor și având în vedere Nota-raport nr. 1743922 din 08.06.2022 
privind aprobarea demarării procedurii de ocupare prin concurs a trei posturi de ofițer de poliție și a 
unui post de referent din cadrul Direcției Informare și Relații Publice, a postului vacant de referent II 
–IA (personal contractual) din cadrul Secției de Asistență Religioasă, prevăzut la poziţia 44 din statul 
de organizare al unității. 
 

Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea postului sus-menţionat numai persoanele 
care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale şi specifice: 
 

Condiţii  generale: 
- au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
- cunosc limba română, scris şi vorbit; 
- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale în vigoare; 
- au capacitate deplină de exerciţiu; 
- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
- nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care le-ar face 
incompatibile cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
 

Condiţii specifice: 
1. Cu privire la pregătirea candidaților: 

               Studii de specialitate: 
              - studii medii cu diploma de bacalaureat 
 

2. Experiență: 
- Vechime în muncă: nu este cazul 
- Vechime în specialitate: nu este cazul. 

 
3. Candidații sunt declarați apt medical1 și apt psihologic2 

                                                           
1 Potrivit Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor și Procedurii nr. 4244380 din 03.10.2013 

privind algoritmul și responsabilitățile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unitățile 
Ministerului Afacerilor Interne (anexată în extras la prezentul anunț), în vederea participării la concurs, candidații vor parcurge etapele prevăzute de 
actele normative interne menționate pentru obținerea fișei de aptitudine în muncă eliberată de structura  competentă de medicina muncii din cadrul 

 

Nesecret 

Nr. 341503 

Data  30.06.2022 
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Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta secretarului comisiei de concurs, în zilele 
lucrătoare, în intervalul orar 10:00-14:00, până la data de 14.07.2022, ora 14.00, la Direcţia 
Generală Management Resurse Umane, cu sediul din str. Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 
1, Bucureşti, intrarea D, telefon 021/303.70.80, int. 10818/10359, dosarul de concurs, care va 
conține următoarele documente: 
           a) cererea de înscriere la concurs adresată directorului Direcției Informare și Relații Publice 
(conform modelului ataşat); 
            b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; 
            c) copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor;  
           d) copia carnetului de muncă și/sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, 
în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 
           e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (în cazul în care candidatul declarat admis la 
selecţia dosarelor, a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu 
până la data desfăşurării primei probe a concursului); 
           f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate (adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii); 
            g) curriculum vitae; 
            h) autobiografia și tabelul nominal cu rudele candidatului (conform modelului ataşat); 
           i) declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform 
modelului ataşat); 
           j) copii ale documentelor de stare civilă: certificat de naştere candidat, certificat de căsătorie, 
certificat de naştere soţie/soţ şi al fiecărui copil, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea 
civilă; 
            k) copia livretului militar, dacă este cazul;  
            l) două fotografii color 9x12 cm; 
            m) trei fotografii color 3x4 cm. 
 

Toate actele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează: 
a) selecția dosarelor de înscriere; 
b) proba scrisă; 
c) interviul. 

           Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați „admis” la etapa 
precedentă. 
 
          Concursul se va desfăşura la sediul Direcției Informare și Relații Publice din municipiul 
București, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, iar comunicarea rezultatelor fiecărei etape a concursului 
se va face prin afişare la avizierul Serviciului Relații cu Publicul din municipiul București, Intrarea 
Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, intrarea D, precum și pe pagina de internet a M.A.I. la adresa 

                                                                                                                                                                                                                       
M.A.I. – Direcția Medicală. Fișa de aptitudine în muncă va fi depusă la dosarul de concurs până cel mai târziu la data desfășurării probei scrise, în lipsa 
acestui document nefiind permisă participarea la concurs. 
2 Testarea psihologică va fi efectuată la Centrul de Psihosociologie al M.A.I., în baza planificării efectuate de către Direcţia Generală Management 

Resurse Umane. 
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www.mai.gov.ro, secţiunea Carieră/Anunţuri, (la Anunțul de concurs postat inițial), conform 
calendarului de desfășurare a concursului.     
          După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, 
candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării 
rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, 

sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

         Comunicarea rezultatelor la constestaţiile depuse se face prin aceleași căi de comunicare, 

imediat după soluţionarea contestaţiilor. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021/303.70.80, interior 10818/10359, în zilele 
lucrătoare, în intervalul orar 10:00-14:00 sau la sediul Direcţiei Informare și Relații Publice, din 

municipiul Bucureşti, str. Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1-3, intrarea A1, sector 1.  

          Angajarea în Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Informare și Relații Publice a 
candidatilor declarați „admis” la concurs nu se va face fără fişa de aptitudine în muncă 
eliberată pentru aceștia de medicul specialist de medicina muncii din structura 
competentă de medicina muncii la care este arondată Direcția Informare și Relații 
Publice, din care să rezulte aptitudinea în muncă pentru profesia/funcţia şi locul de 
muncă pentru care s-a organizat concurs. 

Calendarul de desfășurare a concursului: 

Depunerea dosarelor de concurs până la data de 14.07.2022, ora 14.00 

1. Selecția dosarelor de concurs: 

- verificarea dosarelor de concurs: 15.07.2022 

- afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 18.07.2022 

- depunerea eventualelor contestații: 19.07.2022 

- afișarea rezultatelor finale ale selecției dosarelor (după soluționarea contestațiilor): 

20.07.2022 

 
2. Proba scrisă: 03.10.2022, începând cu ora 11.00 

- afișarea rezultatelor: 03.10.2022 

- depunerea eventualelor contestații: 04.10.2022 

- soluționarea contestațiilor: 05.10.2022 

- afișarea rezultatelor finale la proba scrisă (după soluționarea contestațiilor): 05.10.2022 

 
3. Interviul: 07.10.2022, începând cu ora 11.00 

- afișarea rezultatelor: 07.10.2022 

- depunerea eventualelor contestații: 10.10.2022 

- soluționarea contestațiilor: 11.10.2022 

- afișarea rezultatelor finale la interviu (după soluționarea contestațiilor): 11.10.2022 

           Afișarea rezultatelor finale la concurs: 11.10.2022 

Încadrarea în trepte profesionale a candidatului declarat „admis” se face în funcţie de 

vechimea în specialitatea postului, astfel: 

- referent treapta II – vechime în specialitate mai mică de 3 ani; 
- referent treapta I – vechime în specialitate de minim 3 ani; 

- referent treapta IA  – vechime în specialitate de minim 6 ani. 

http://www.mai.gov.ro/
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Anexe: 1. Tematica și bibliografia 

           2. Model cerere de înscriere 

           3. Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei 

           4. Tabel nominal cu rudele candidatului 

           5. Model declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare 

           6. Extras din Procedura nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul și 

responsabilitățile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru 

încadrarea personalului contractual în unitățile Ministerului Afacerilor Interne. 
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                                                                                                                    Anexa nr. 1 

 

 
 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 
pentru postul de referent II-IA, poziția 44 din statul de organizare al Direcției Informare 

și Relații Publice 

 

TEMATICA 
1.Sfânta Scriptură şi importanţa ei pentru viaţa creştinilor;  

2.Învăţătura despre Biserică (înţelesurile noţiunii de Biserică, componenţa Bisericii, datoriile 

creştinului faţă de Biserică, însuşirile Bisericii, lăcaşul de cult, icoanele);  

3.Sfânta Liturghie şi Sfintele Taine;  

4.Sărbătorile creştine şi posturile; 

5.Cântare bisericească; 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

1. BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 

Române;  

2. Constituţia României (republicată);  

3. Legea 195/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar;  

4. Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 

Ortodoxe Române, Bucureşti 2015;  

5. Preot prof. dr. Ene Branişte, Liturgică Generală, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 

Ortodoxe Române, 1993; 

6. Cântătile Sfintei Liturghii şi alte cântări bisericeşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 

Ortodoxe Române, Bucureşti 2013; 

7. Anastasimatarul uniformizat – Vecernierul, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 

Ortodoxe Române, Bucureşti 2017; 

8. Anastasimatarul uniformizat – Utrenierul, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 

Ortodoxe Române, Bucureşti 2013; 
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Anexa nr. 2 

 

Domnule director, 

 

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________________. 

 

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

vederea ocupării funcţiei de ________________________ din cadrul _________________________, 

prevăzută la poziţia ____ din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă externă. 

 

           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) nr. 679/2016. 

 

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 ______________ 
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Anexa nr. 3 

 

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei 

 

Autobiografia se va referi 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. 

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

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

părinţilor, domiciliul, cetăţenia, 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 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 au 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 soţie/ soţ 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, soţia/ soţul, 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 soţiei/ soţului, fraţii/ surorile acesteia, 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: “Aceasta îmi este autobiografia pe care o dau şi o semnez, 

asumându-mi  răspunderea exactităţii tuturor datelor”. 

 

 

 
Semnătura________________    Data_____________ 
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                                                                       Anexa nr. 4 

TABEL NOMINAL 
cu rudele candidatului 

 

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

Nr. 
 crt. 

Numele şi prenumele 
(nume purtat anterior) 

Gradul  
de rudenie 

Data şi locul 
naşterii 

Prenumele 
părinţilor 

 Ocupaţia 
Locul de muncă 
(adresă/telefon) 

Date privind domiciliu (a se 
completa corect şi complet) 

Consimt  
la prelucrarea 

datelor  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1 

 

  
 

___ . ___ . ___ 
 (zi)       (luna)      (an) 

____________ 
 localitatea  

____________ 
 judeţ (sector) 

 tata ___________ 
 
 
 mama _________ 

  

 

localitatea…………………………….. 
str. ………………………….. nr. …… 
bl………  sc…….. et……… ap…….. 
judeţ (sector) ……………….……….. 

 

*C.N.P.              

2  
 

___ . ___ . ___ 
 (zi)       (luna)      (an) 

____________ 
 localitatea  

____________ 
 judeţ (sector) 

 tata ___________ 
 
 
 mama _________ 

  

 

localitatea…………………………….. 
str. ………………………….. nr. …… 
bl………  sc…….. et……… ap…….. 
judeţ (sector) ……………….……….. 

 

*C.N.P.              

3  
 

___ . ___ . ___ 
 (zi)       (luna)      (an) 

____________ 
 localitatea  

____________ 
 judeţ (sector) 

 tata ___________ 
 
 
 mama _________ 

  

 

localitatea…………………………….. 
str. ………………………….. nr. …… 
bl………  sc…….. et……… ap…….. 
judeţ (sector) ……………….……….. 

 

*C.N.P.              

4  
 

___ . ___ . ___ 
 (zi)       (luna)      (an) 

____________ 
 localitatea  

____________ 
 judeţ (sector) 

 tata ___________ 
 
 
 mama _________ 

  

 

localitatea…………………………….. 
str. ………………………….. nr. …… 
bl………  sc…….. et……… ap…….. 
judeţ (sector) ……………….……….. 

 

*C.N.P.              

 
5 

 

  
 

___ . ___ . ___ 
 (zi)       (luna)      (an) 

____________ 
 localitatea  

____________ 
 judeţ (sector) 

 tata ___________ 
 
 
 mama _________ 

  

 

localitatea…………………………….. 
str. ………………………….. nr. …… 
bl………  sc…….. et……… ap…….. 
judeţ (sector) ……………….……….. 

 

*C.N.P.              

6   

___ . ___ . ___ 
 (zi)       (luna)      (an) 

____________ 
 localitatea  

____________ 
 judeţ (sector) 

 tata ___________ 
 
 
 mama _________ 

  

 

localitatea…………………………….. 
str. ………………………….. nr. …… 
bl………  sc…….. et……… ap…….. 
judeţ (sector) ……………….……….. 

 

      *Se completează numai  dacă persoana în cauză şi-a dat în mod expres  consimţământul  pentru prelucrarea datelor cu caracter personal potrivit Regulamentului (UE) nr. 

679/2016. 

 

        Data _____________                    Semnătura candidatului
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Anexa nr. 5 

Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare  

 

Domnule director, 

 

 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 încadrare din sursă externă organizat de 

                                                                                            

___________________________________________________, din data de _______________. 

                              (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 înmatriculat(ă)/încadrat(ă), chiar dacă rezultatele 

obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după 

înmatriculare/încadrare urmează să fiu exmatriculat(ă) cu suportarea cheltuielilor de întreţinere şi de instruire 

pe timpul şcolarizării/cheltuielile efectuate cu pregătirea subsemnatului(ei)/ trecut(ă) în rezervă/să îmi înceteze 

raporturile de serviciu, după caz.  

 Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea 
informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016. 

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 _________________ 
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Anexa nr. 6 

EXTRAS 

din Procedura nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul și responsabilitățile personalului 

implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în 

unitățile Ministerului Afacerilor Interne. 

4. DESCRIEREA PROCEDURII 

4.1. După constituirea dosarului de recrutare, pentru candidaţii care îndeplinesc condiţiile şi criteriile de 

participare la concurs, structura de resurse umane cu atribuţii de recrutare pentru postul scos la concurs sau 

unitatea M.A.I. care organizează concurs de ocupare a posturilor vacante, după caz,  întocmeşte o adresă de 

solicitare a examenului medical la angajare, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta procedură, 

pe care o înmânează candidatului; 

4.2. Structura de resurse umane cu atribuţii de recrutare pentru postul scos la concurs sau unitatea M.A.I. 

care organizează concurs de ocupare a posturilor vacante transmite structurii competente de medicina muncii 

la care este arondată unitatea pentru care se organizează concursul, următoarele documente:  

a) fişa postului, întocmită conform prevederilor O.M.A.I. nr. 94/2011;  
b) fişa de identificare a factorilor de risc profesional, întocmită conform prevederilor Anexei nr. 3 la H.G. nr. 

355/2007, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzătoare postului pentru care organizează 
concursul;  
 

4.3. Candidatul se prezintă la unitatea sanitară a M.A.I. care are arondată unitatea pentru care se organizează 

concursul, este luat în evidenţa unităţii sanitare, ocazie cu care i se aduce la cunoştinţă sub semnătură 

obligativitatea efectuării tuturor examenelor medicale recomandate. Totodată, i se solicită completarea 

adeverinţei medicale de către medicul de familie, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta 

procedură; 

4.4. Candidatul revine la medicul de unitate şi îi prezintă acestuia adeverinţa medicală completată de medicul 

de familie; 

4.5. Medicul de unitate efectuează examenul clinic al candidatului şi completează corespunzător rubricile din 

dosarul medical de medicina muncii (model prevăzut în Anexa nr. 5 la O.M.A.I. 291/2011), inclusiv rubrica 

destinată concluziilor examenului clinic la angajare; 

4.6. Structura medicală a M.A.I. transmite prin e-mail la structura competentă de medicina muncii următoarele 

documente (în format electronic, documente scanate cu semnătură, parafă şi ştampilă): 

a) dosarul medical de medicina muncii completat de medicul de unitate;  
b) adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie al solicitantului; 

 
4.7. Medicul specialist de medicina muncii din structura competentă de medicina muncii stabileşte, în termen 

de 3 zile lucrătoare, examenele medicale necesare eliberării fişei de aptitudine, conform recomandărilor din 

Anexa 1 la H.G. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, în funcţie de: 
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a) riscurile profesionale identificate urmare a analizei fişei postului şi a fişei de identificare a factorilor de 
risc profesional;  

b) prezenţa eventuală a unor afecţiuni cronice ale solicitantului;  
c) constatările consemnate de medicul de unitate în dosarul medical de medicina muncii cu prilejul 

efectuării examenului clinic general; 
 

4.8. Recomandarea examenelor medicale necesare eliberării fişei de aptitudine se face în scris şi se transmite 

prin e-mail la unitatea sanitară a M.A.I., în format electronic (document cu semnătură, parafă şi ştampilă - 

scanat); 

4.9. Medicul de unitate aduce la cunoştinţa candidatului documentul emis de medicul specialist medicina 

muncii şi îi înmânează acestuia, sub semnătură, o copie a acestui document; 

4.10. Candidatul efectuează examenele medicale recomandate şi prezintă rezultatul acestora, în original, 

medicului de unitate; 

4.11. Examenele medicale de specialitate care nu pot fi efectuate la nivelul unităţilor sanitare ale M.A.I. se 

efectuează prin alte unităţi sanitare acreditate şi cu care unităţile sanitare M.A.I. au încheiat protocoale de 

colaborare în acest sens;  

4.12. Medicul de unitate consemnează rezultatele examenelor medicale în dosarul medical de medicina muncii 

şi îl transmite, cu adresă de înaintare prin poşta militară, structurii competente de medicina muncii. La dosarul 

medical de medicina muncii vor fi ataşate, în original, rezultatele examenelor medicale recomandate de 

medicul specialist medicina muncii precum şi adresa de solicitare a examenului medical la angajare emisă de 

structura de resurse umane; 

4.13. În baza dosarului medical de medicina muncii şi a documentelor primite, medicul specialist medicina 

muncii din structura competentă de medicina muncii completează, în 4 exemplare, fişa de aptitudine în muncă 

conform modelului prevăzut în Anexa 4 din O.M.A.I. 291/2011; 

4.14. Structura competentă de medicina muncii transmite exemplarele nr. 1, 2 şi 3 al fişei de aptitudine, în 

original, cu adresă de înaintare prin poşta militară, structurii de resurse umane cu atribuţii de recrutare şi 

selecţie pentru postul scos la concurs/unităţii M.A.I. care organizează concursul de ocupare a posturilor 

vacante;  

4.15. Exemplarul nr. 4 al fişei de aptitudine va rămâne la dosarul medical de medicina muncii; 

4.16. Structura de resurse umane a unităţii organizatoare a concursului înmânează candidatului, sub 

semnătură, exemplarele nr. 2 şi 3 ale fişei de aptitudine; 

4.17. Exemplarul nr. 1 al fişei de aptitudine se păstrează la dosarul de personal al candidatului;  

4.18. În termen de 15 zile lucrătoare candidatul declarat „Admis” se va prezenta la medicul de unitate, pentru 

a fi luat în evidenţă şi îi va înmâna acestuia exemplarul nr. 3 al fişei de aptitudine; 

4.19  Exemplarul nr. 2 al fişei de aptitudine rămâne la candidat; 

4.20. Dosarul medical de medicina muncii se va păstra la structura competentă de medicina muncii care a 

eliberat fişa de aptitudine. 

4.21 Contestațiile cu privire la aptitudinea în muncă se soluționează conform prevederilor O.M.A.I. nr. 

291/2011. 


