
                          ROMÂNIA  

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE     

              COMISIA DE CONCURS 

 

 

 
ANUNȚ 

 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. 

nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu 

modificările și completările ulterioare; 

Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul în Piața Revoluției nr. 1A, sector 1 - București, organizează 

 

CONCURS 

 

pentru ocuparea postului de conducere vacant de director general la Direcţia Generală Anticorupţie, 

prevăzut la poziția nr. 1 din statul de organizare al unității, prin recrutare din sursă internă din rândul 

ofițerilor de poliție, care îndeplinesc condițiile legale de participare. 

 

A. Pentru a participa la concurs, ofițerii de poliție trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 

condiții: 

1. Pregătire de bază: să fie absolvenţi de studii universitare de lungă durată sau studii universitare de 

licenţă ciclul I de studii universitare, ambele absolvite cu diplomă de licenţă; 

2. Pregătire de specialitate: să fie absolvenţi de studii postuniversitare sau studii universitare de 

master în domeniul „management” sau în specialitatea studiilor funcţiei de bază sau studii 

universitare de licenţă, de lungă durată, cu diplomă de licenţă; 

3. să fie declaraţi „apt medical” şi „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop; 

4. să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de aceştia să nu fie pusă în mişcare 

acţiunea penală; 

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

6. să aibă vechime în muncă, din care în Ministerul Afacerilor Interne: 7 ani/4ani; 

7. să aibă minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; 

8. să aibă minim 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne; 

9. să aibă gradul necesar pentru ocuparea postului - minim subcomisar de poliţie; 

10. să deţină/să obţină autorizaţie/certificat de acces la informaţii clasificate nivel „strict secret de 

importanţă deosebită” ⃰; 

11. să dețină/să obțină avizul necesar pentru a desfăşura activităţi în calitate de organ de cercetare 

penală al poliţiei judiciare, conform prevederilor legale ⃰; 

* 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. 571 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. 

 

B. Desfășurarea concursului: 

În conformitate cu art. 2738 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale art. 23 și 

art. 26 din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse 

umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, concursul va 

consta în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, care se înregistrează audio și/sau 

video. 

Proba interviului structurat pe subiecte profesionale va avea loc în data de 01.09.2022, ora 14.00, la 

sediul Ministerului Afacerilor Interne, din municipiul București, Piața Revoluției, nr. 1A, sector 1. 

 

              NESECRET   

              Exemplar unic  

              Nr. 3179871 

              Din 05.08.2022 



Atenţie! Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, inclusiv locul și ora 

desfășurării probei, intervenite din motive obiective, vor fi afișate, în timp util,  prin postare pe pagina de 

internet a M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro, secțiunea Anunțuri carieră (atașat anunțului de concurs).  

 

1. Cererile de înscriere la concurs (anexa nr. 2), însoţite de curriculum vitae - model Europass 

(anexa nr. 3) și declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (anexa 

nr. 4), vor fi adresate ministrului afacerilor interne şi vor fi transmise în format electronic (scanate, format 

PDF needitabil), la adresa de e-mail recrutare.dga@gmail.com, până la data de 12.08.2022,  ora 16:00. 

Candidaților li se va transmite un email de confirmare a primirii cererii de participare la concurs de 

la aceeași adresă, respectiv recrutare.dga@gmail.com, precizându-se numărul de înregistrare al acesteia. 

La solicitarea candidaţilor, numărul de înregistrare al cererii de participare la concurs poate deveni 

şi cod unic de identificare a acestuia, ca alternativă în prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit 

pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs. 

În situația în care candidatul nu primește confirmarea, acesta se poate adresa Serviciului Resurse 

Umane din cadrul Direcției Generale Anticorupție la numărul de tel. 021/3653513 sau telefoane interioare 

(021) 14058 și 14061, în zilele lucrătoare. 

În cazul în care situația nu s-a soluționat, acesta are posibilitatea de a se prezenta fizic la sediul 

Serviciului Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Anticorupție, la adresa: Șoseaua Olteniței 

nr. 390A, sector 4, municipiul București.  

 

Atenție! Verificarea transmiterii documentelor solicitate în anunțul de concurs revine 

candidatului. Secretarul comisiei de concurs confirmă doar primirea e-mail-ului, nu și 

corectitudinea documentelor întocmite. 

 

2. Dosarele  de  recrutare  se  vor  depune  până  la  data de 17.08.2022, ora 16:00, exclusiv în 

format electronic (scanate, format PDF needitabil), la adresa de e-mail recrutare.dga@gmail.com şi vor 

cuprinde documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind 

activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., cu modificările și completările 

ulterioare, astfel: 

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

impuse de cerinţele postului prevăzute la pct. 1 și 2; 

- adeverință care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de 

unitate (aprobată de directorul Direcţiei Medicale); 

- adeverință eliberată de unitatea de proveniență (valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării 

anunțului), din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 11 din prezentul 

anunț. 

 

Atenție! Este interzisă înscrierea la concurs prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau 

prin orice mijloace decât prin e-mail, la adresa indicată în anunț (recrutare.dga@gmail.com), astfel 

că documentele transmise în aceste moduri nu vor fi luate în considerare. 

 

3. Evaluarea psihologică se realizează de către Centrul de Psihosociologie al Ministerului 

Afacerilor Interne, data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice urmând a 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). 

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificați pentru 

susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare. 

Rezultatele la evaluarea psihologică vor fi aduse la cunoștința candidaților prin postare pe pagina de 

internet a M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro, secțiunea Anunțuri carieră (atașat anunțului de concurs). 

În situația constatării „inaptitudinii” psihologice, candidații nu vor fi programați la concurs, 

candidaturile acestora urmând a fi respinse pentru neîndeplinirea condițiilor legale de participare. 

Avizul psihologic de inaptitudine poate fi contestat, o singură dată. Contestația se formulează în 

scris, în nume personal, se adresează Centrului și se depune la sediul Direcţiei Generale Management 

Resurse Umane, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a rezultatului evaluării psihologice, 

urmând a se soluționa în termen de 15 zile de la data înregistrării la Centru.  
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Contestaţia trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: numele, prenumele şi codul numeric 

personal al contestatarului, data şi scopul susţinerii evaluării psihologice, motivele de fapt pe care se 

întemeiază contestaţia şi semnătura contestatarului. Admiterea contestaţiei atrage anularea avizului atacat 

şi reevaluarea psihologică a persoanei respective, conform programării.                 

Hotărârea comisiei de soluţionare a contestaţiilor este definitivă şi se comunică unităţii beneficiare, 

pentru a fi adusă la cunoştinţa contestatarului. 

 

4. Validarea dosarelor. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica  

corectitudinea întocmirii acestora, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la 

concurs, urmând ca lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea 

acestora, să fie afişată 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.  

 

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. 

 

5. Evaluarea probei. Interviul structurat pe subiecte profesionale are drept scop aprecierea 

cunoştinţelor profesionale, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor, atitudinilor şi motivaţiilor relevante pentru 

îndeplinirea atribuţiilor postului, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs și cuprinde, în principal, cu 

respectarea tematicii şi bibliografiei de concurs, subiecte prin care se solicită analiza unor situaţii specifice 

ori identificarea de soluţii la speţele profesionale prezentate.   

De asemenea, interviul poate să cuprindă elemente referitoare la capacitatea de a lua decizii şi de a 

evalua impactul acestora, exercitarea controlului decizional, precum şi capacitatea managerială. 

Aprecierea rezultatelor finale ale interviului structurat pe subiecte profesionale se face cu note de la 

1 la 10. Un punct se acordă din oficiu. Nota de promovare a probei este minimum 7,00. 

Pentru fiecare întrebare/subiect de interviu se elaborează o grilă de apreciere, care va fi afișată la 

finalizarea interviului desfășurat cu ultimul candidat.  

Notele se acordă independent de către fiecare membru al comisiei de concurs şi se trec în borderou. 

Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de membrii comisiei de concurs, 

cu două zecimale, fără rotunjire. 

În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant, mai mulţi candidaţi 

obţin aceeaşi notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în 

specialitatea postului scos la concurs.  

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat 

„admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs. 

Rezultatele la interviul structurat pe subiecte profesionale 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. 

 

6. Contestaţiile se depun, o singură dată, în format electronic, la adresa de e-mail 

recrutare.dga@gmail.com, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor 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). 

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări  

Acestea se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termen de 2 zile lucrătoare de 

la expirarea termenului de depunere, iar rezultatele 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.  

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la interviul structurat pe subiecte profesionale este 

definitivă. 
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Rezultatele finale ale concursului vor fi aduse la cunoștința candidaților 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. 

 

7. Candidatul declarat admis, după finalizarea concursului, va prezenta documentele din dosarul 

de recrutare, în original, pentru realizarea copiilor de către compartimentul cu sarcini de recrutare în 

vederea certificării pentru conformitate şi semnării de către secretarul comisiei de concurs şi de către acesta. 

Originalul documentelor se restituite candidatului după realizarea copiilor. 

Documentele menţionate pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare 

nu se mai realizează. 

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 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., cu 

modificările şi completările ulterioare.   

 

GRAFICUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI: 

 

Activitate 
Termen/Perioada/ 

Observații 

Depunerea de către candidați a cererilor de înscriere la 

concurs, a CV-ului și declarației de confirmare a cunoașterii 

și acceptării condițiilor de recrutare  

Cererile vor fi adresate ministrului afacerilor interne. 

Documentele vor fi depuse în format electronic (scanate, 

format PDF needitabil) la adresa de e-mail 

recrutare.dga@gmail.com 

Până la data de 12.08.2022, ora 16.00 

Depunerea de către candidați a dosarelor de recrutare în 

volum complet  

Dosarele  de  recrutare  se  vor  depune  exclusiv în format 

electronic (scanate, format PDF needitabil), la adresa de 

e-mail recrutare.dga@gmail.com și vor cuprinde 

documentele prevăzute la lit. B pct. 2 

Până la data de 17.08.2022, ora 16.00 

Evaluarea psihologică 
Conform planificării Centrului de 

Psihosociologie al M.A.I. 

Afișarea rezultatelor la evaluarea psihologică 
După primirea avizelor psihologice de 

la Centrul de Psihosociologie al M.A.I. 

Afișarea listei candidaților care nu îndeplinesc condițiile de 

participare la concurs 
26.08.2022 

Instructajul candidaților  

Înainte de susţinerea interviului structurat pe subiecte 

profesionale  

01.09.2022, ora 14.00,  

la sediul M.A.I. 

Desfășurarea interviului structurat pe subiecte profesionale 
01.09.2022, ora 14.00,  

la sediul M.A.I. 

Afișarea grilei de apreciere 
La finalizarea interviului desfășurat cu 

ultimul candidat 

Afișarea rezultatelor la interviul structurat pe subiecte 

profesionale 

Afișarea se realizează la sediul M.A.I., precum și pe pagina 

de internet a instituției 

01.09.2022 

(în raport de numărul candidaților) 
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Activitate 
Termen/Perioada/ 

Observații 

Formularea contestațiilor 

Contestaţiile se depun în format electronic (scanate, format 

PDF needitabil), în termen de 24 de ore de la afișarea 

rezultatelor, la adresa de e-mail recrutare.dga@gmail.com 

02.09.2022 

Afișarea rezultatelor la contestații 

După soluționarea contestațiilor, la sediul M.A.I. și pe pagina 

de internet a instituției 
06.09.2022 

Afișarea tabelului cu rezultatele finale ale concursului, la 

sediul M.A.I. și pe pagina de internet a instituției  
02.09.2022 

1. La expirarea termenului de depunere a contestațiilor (în 

situaţia în care nu s-au depus contestaţii) 

2. După soluţionarea contestațiilor 06.09.2022 

 

8. Alte informații de interes: 

 Potrivit prevederilor art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa 3 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016, cu 

modificările și completările ulterioare, fișa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidați, cu 

respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate, la sediul Serviciului Resurse 

Umane - Direcţia Generală Anticorupţie, din Şoseaua Olteniţei nr. 390A, sector 4, municipiul Bucureşti, 

tel. int. 14058/14061. 

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

Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, telefon 021/3653513 sau telefoane 

interioare (021) 14058 și 14061, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 - 16.00. 

Tematica și bibliografia reprezintă anexă la prezentul anunț. 

 

 

ANEXE: 

 Anexa nr. 1 Tematica și bibliografia 

 Anexa nr. 2  Formularul cererii de înscriere la concurs 

 Anexa nr. 3  Model Curriculum vitae 

 Anexa nr. 4  Formularul declarației de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare 
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Anexa nr. 1 la Anunţul nr. 3179871 din 05.08.2022 

 

 

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 

pentru concursul organizat în vederea încadrării postului 

de director general la Direcția Generală Anticorupție 

 

  

 

TEMATICA: 

 

 

I. Management 

 

1. Managementul organizației: 

1.1  Management – știință sau artă? (întrebările 1, 5, 7 şi 8); 

1.2  Managerii – subiectul managementului (întrebările 31-36); 

1.3  Managementul organizației - abordare sistemică: 

  1.3.1   Instrumentarul managerial şi metodologiile manageriale (întrebările: 87-95, 97, 98, 143- 

             145, 155-159, 163, 165-186); 

   1.3.2  Componenta decizională a managementului (întrebările: 205-219 şi 234); 

   1.3.3  Componenta organizatorică a managementului (întrebările: 243-262); 

   1.3.4  Managementul resurselor umane (întrebările: 272-277). 

 

2. Standardele de control intern managerial la entitățile publice 

 

II. Pregătire de specialitate 

 

1. Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale prevăzute în Constituția României; 

2. Atribuții principale ale Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), Funcțiile M.A.I.; Conducerea M.A.I., 

Structura M.A.I: organigrama Aparatului central al M.A.I. și unităţile, instituţiile și structurile aflate în 

subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;  

3. Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale Anticorupţie; 

4. Operaţionalizarea Direcţiei Generale Anticorupţie şi stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

5. Statutul polițistului. Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți; 

6. Recompensele, răspunderea disciplinară şi sancţiunile care pot fi aplicate polițiștilor; 

7. Codul de etică și deontologie al polițistului: Normele de conduită profesională a polițistului; 

8. Liberul acces la informațiile de interes public: Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes 

public; Procedurile privind accesul liber la informaţiile de interes public; Funcţionarea structurilor 

responsabile de informarea publică directă; 

9. Protecția informațiilor clasificate - Clasificarea și declasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecție 

specifice claselor și nivelurilor de secretizare; Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, 

procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate; 

Protecția informațiilor secrete de stat; 

10. Activitatea de soluționare a petițiilor: Organizarea activității de soluționare a petițiilor; Primirea în 

audiență; Consilierea cetățenilor;  

11. Măsurile pe termen scurt și lung pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul pe care le 

iau autorităţile administraţiei publice centrale/locale;  

12. Organizarea și funcționarea poliției judiciare; 

13. Organizarea și executarea controalelor; 

14. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu; 

15. Regulile specifice de comportament privind anumite categorii de persoane în scopul prevenirii faptelor de 

corupţie;  



16. Infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie şi infracţiuni împotriva intereselor 

financiare ale Uniunii Europene, conform Legii nr. 78/2000; 

17. Competenţa funcţională a instanţelor judecătoreşti, după materie şi după calitatea persoanei; Competenţa 

teritorială a instanţelor judecătoreşti; Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi; Organele de 

urmărire penală şi competenţele acestora; Subiecţii procesuali principali şi drepturile acestora; Părţile 

procesului penal şi drepturile acestora; 

18. Participanții în procesul penal - Dispoziţii generale; 

19. Sesizarea organelor de urmărire penală; 

20. Desfăşurarea urmăririi penale; 

21. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei; 

22. Competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie; 

23. Obiective generale şi direcţii de acţiune din cadrul Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025; 

24. Activităţile de informare şi instruire anticorupţie a personalului MAI; Managementul riscurilor de corupţie; 

Activităţile de educaţie pentru promovarea integrităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

25. Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi 

instituţiilor publice centrale. Stabilirea şi implementarea măsurilor de intervenţie; 

26. Etapele în evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale; 

27. Stabilirea structurilor organizatorice; Modificarea statelor de organizare; Regulamentul de organizare și 

funcționare; 

28. Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor, produse în timpul procesului de muncă 

ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu; 

29. Obligațiile conducătorilor unităților M.A.I. pe linia organizării și efectuării inventarierii patrimoniului; 

30. Valorificarea bunurilor, altele decât clădiri și terenuri; 

31. Normele metodologice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul 

M.A.I.; 

32. Asistența juridică în Ministerul Afacerilor Interne și în unitățile, instituțiile și structurile din subordinea 

acestuia - Asistența juridică. 
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7. Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate; 

8. Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare, republicată; 

9. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă - Capitolul VI, Normele de aplicare a Legii            nr. 

319/2006 a securității și sănătății în muncă, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006 - Capitolul 

VII și Anexa 1 la O.M.A.I. nr. 32/2014; 

10. Legea nr. 161/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul 
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Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor; 

13. H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului; 

14. H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informațiile de interes public; 

15. H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea 

de relații cu publicul; 

16. H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în 

România; 

17. H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu; 



18. H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor 

aferente acesteia; 

19. H.G. nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul 

autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de 

materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării 

riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea 

Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice 

centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate; 

20. O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne;  

21. O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, cu modificările şi completările ulterioare; 

22. O.U.G. nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei Generale Anticorupţie din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare; 

23. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petiţiilor; 

24. O.m.a.i. nr. 33/2020 privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a 

cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne; 

25. O.m.a.i. nr. 138/2016 privind organizarea și executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne; 

26. O.m.a.i. nr. 105/2013 privind activitatea de planificare structurală și management organizatoric în 

unitățile Ministerului Afacerilor Interne; 

27. O.m.a.i. nr. 231/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea 

inventarierii patrimoniului în unitățile M.A.I.; 

28. O.m.a.i. nr. 187/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea 

controlului financiar preventiv propriu în cadrul M.A.I.; 

29. O.m.a.i. nr. 107/2017 privind asistența juridică în Ministerul Afacerilor Interne și în unitățile, instituțiile și 

structurile din subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare - Cap. I și II; 

30. Ordinul M.A.I. nr. 158/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei 

Generale Anticorupţie, cu modificările şi completările ulterioare; 

31. Ordinul M.A.I. nr. 62/2018 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de 

educaţie pentru promovarea integrităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

32. Instrucțiunile nr. 167/2009 privind scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor în unitățile 

M.A.I.; 

33. Ordinul S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice; 

34. Verboncu Ion, Managementul organizaţiei în 360 de întrebări şi răspunsuri, Editura Universitară, 

Bucureşti, 2019. 

 

 

 

NOTĂ  

Se studiază legislația actualizată, cu toate evenimentele legislative intervenite până la data publicării 

anunțului de concurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Anexa nr. 2 la Anunţul nr. 3179871 din 05.08.2022 

 

 

 

 

 

DOMNULE MINISTRU, 

 

 

 

Subsemnatul(a) ________________________________________________ fiul (fiica) lui 

_________________ și al (a) ___________________________ născut(ă) la data de 

___________________ în localitatea ____________________________ județul/sectorul 

________________ cetățenia ______________ posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria 

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

____________________ cu domiciliul (reședința) în localitatea ___________________________, 

județul/sectorul ______________ strada _________________ nr. ____ bloc ______, etaj ____, 

apartament ____, absolvent(ă), al(a) _________________________________________________ 

forma de învățământ _____________________, sesiunea_______, specializarea______________ de 

profesie _________________________, angajat(ă) la_________________________________, în 

funcția de ________________________________________ starea civilă_____________. 

 

Vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul organizat de Ministerul Afacerilor Interne 

în vederea ocupării funcției de ________________________________________, din cadrul 

____________________________________(conform anunțului).  

Am luat cunoștință și sunt de acord cu condițiile de recrutare, selecționare și participare 

la concurs.  

Declar că, în ultimele 6 (şase) luni, raportat la data desfăşurării concursului, nu am fost 

evaluat psihologic /am fost evaluat psihologic, în data de ______________, în scopul ocupării 

unei funcții de conducere. 
Sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului (UE) nr. 679 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).  

 

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

procedurii de concurs. 

 

 

Data:___________________                                  Semnătura____________________  

 

Număr telefon: _______________ 

E-mail: _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr. 3 la Anunţul nr. 3179871 din 05.08.2022 

 

 

 

 

 

   
 

  
 
  

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 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 aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior 

  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului, daca este cazul 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

Instrucţiunile privind completarea CV-ului Europass pot fi accesate pe pagina: 

http://europass.cedefop.europa.eu     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/


Anexa nr. 4 la Anunţul nr. 3179871 din 05.08.2022 

 

 

 

Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare 

 

 

 

 

DOMNULE MINISTRU, 

 

 

 

Subsemnatul(a) ___________________________________________, fiul (fiica) 

lui________________________ și al (a) __________________________ născut (ă) la data de 

_____________ în localitatea _________________________ județul/sectorul 

__________________, 

cetățenia _______________, posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria ______ nr. 

___________, 

eliberată de _________________ la data de ___________, CNP ______________________, în 

calitate de candidat la concursul pentru ocuparea postului de ______________________________, 

din cadrul __________________________________________, declar pe propria răspundere că am 

luat cunoștință de condițiile de recrutare menționate în anunț, cu care sunt de acord și pe care le 

îndeplinesc cumulativ.  

 

Precizez că nu fac parte din nicio organizație politică sau grupare interzisă de lege sau care 

promovează idei și interese contrare ordinii constituționale și statului de drept. 

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

situația în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declarație ori 

incompatibilități determinate de neîndeplinirea cumulativă a condițiilor de recrutare nu voi fi 

încadrat(ă) în postul de director general la Direcţiei Generale Anticorupţie, chiar dacă rezultatele 

obținute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situație se va constata după ocuparea 

postului de director general al D.G.A., sunt de acord cu luarea măsurilor legale conform 

competențelor, respectiv să fiu eliberat din funcție. 

 

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

informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 

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). 

 

Declar, susțin și semnez, după ce am luat la cunoștință despre întregul conținut și am 

completat personal datele din prezenta declarație. 

 

 

 

Data __________________      Semnătura_____________ 

 

 

 




