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                                                           A N U N Ţ  

 

 
Agenția Națională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs în 

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

absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse 

umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de 

director adjunct, prevăzută la poziţia 2 din statul de organizare al unităţii. 

 Potrivit art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de 

management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, cu modificările şi completările ulterioare, fişa 

postului scos la concurs poate fi consultată, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia 

informaţiilor clasificate. 

 

 

         I. CONDIȚII DE PARTICIPARE. 

 

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

condiţii: 

        1. să fie absolvenţi de studii universitare de lungă durată sau studii universitare de licenţă ciclul I 

Bologna(S);         

2. să fie absolvenţi de studii de masterat sau studii postuniversitare ori, după caz, superioare 

universitare de lungă durată, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul 

management; 

        3. să fie declarați ,,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 cel puţin 15 ani vechime în muncă, din care cel puţin 10 ani vechime în M.A.I.; 

        7. să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; 

        8. să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere; 

        9. să aibă gradul necesar pentru ocuparea postului – minim comisar-șef de poliţie; 

       10. să deţină/sau să obţină certificat sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate până la nivelul 

,,Strict secret1”. 

 

 

 

 

 
1 ”Dacă pentru ocuparea unor posturi este necesară obținerea unor avize/autorizații speciale pentru exercitarea 

atribuțiilor, iar acestea nu se obțin ulterior numirii în funcție, polițistul este eliberat din funcție și pus la dispoziție în 

condițiile legii”, potrivit art. 57 alin. (9) din Anexa 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 şi completările ulterioare. 
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         II. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI. 

 

Concursul va consta, conform art. 2738 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 23 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind 

activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, cu modificările şi completările 

ulterioare, în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, care se înregistrează video şi se 

va desfăşura la sediul Ministerului Afacerilor Interne din municipiul Bucureşti, Piața Revoluției nr. 1 

A, în data de 12.10.2022, după următorul grafic:   

      - ora 0800 - 1145 - întrunirea Comisiei de concurs; 

      - ora 1145 - 1200 - instructajul candidaţilor; 

      - ora 1200 - desfăşurarea interviului pe subiecte profesionale; 

      - Afişarea grilei de apreciere la finalizarea interviului desfășurat cu ultimul candidat; 

      - Afişarea rezultatelor în raport de numărul candidaţilor; 

      - Perioada limită de depunere a eventualelor contestații (în termen de 24 de ore de la afişarea 

rezultatelor) 

 - Afișarea rezultatelor analizei eventualelor contestații; 

 - Afișarea tabelului cu rezultatele finale ale concursului (în raport de existența/inexistența unor 

eventuale contestații). 
         

         1. Cererile de însciere la concurs însoţite de curriculum vitae, vor fi adresate ministrului 

afacerilor interne și vor fi transmise la adresa de e-mail a Agenției Naționale Antidrog, 

secretariat@ana.gov.ro, până la data de 26.09.2022, ora 1400.  

 Candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii de participare la 

concurs de la aceeași adresă, respectiv secretariat@ana.gov.ro, precizându-se numărul de înregistrare al 

acesteia. 

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

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

pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.  
  
2. Dosarele de recrutare se vor depune, până la data de 30.09.2022, ora 1200, exclusiv în format 

electronic, la adresa de e-mail concursuri@ana.gov.ro 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 MAI, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 

  a) copii ale actului de identitate și ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor 

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

  b) adeverinţa care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de 

unitate; 

  c) adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor 

prevăzute la pct. 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 din prezentul anunţ, eliberată ulterior publicării anunțului. 

  d) declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare 
 

        3. Evaluarea psihologică se realizează de către structura de specialitate a Ministerului Afacerilor 

Interne, data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice urmând a fi comunicate prin afișare la 

avizierul Agenţiei Naţionale Antidrog, bd. Unirii, nr. 37, bl. A4, parter, Sect. 3, Bucureşti şi se postează 

pe pagina de internet www.ana.gov.ro, Secțiunea Carieră. 

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

pentru susţinerea testării psihologice.  

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

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

4. Validarea dosarelor 

Verificarea îndeplinirii în mod cumulativ a condițiilor de participare la examen /concurs și a 

corectitudinii dosarelor de recrutare se va realiza de comisia de examen/concurs, în termen de cel mult 5 

zile lucrătoare înainte de desfășurarea probei de concurs.  

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la examen/concurs, cu precizarea 

acestora, se afişează la avizierul Agenţiei Naţionale Antidrog şi se postează pe pagina de internet 

www.ana.gov.ro, Secțiunea carieră, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data desfășurării probei de 

examen/concurs. 

  La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit. 
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5. Evaluarea probei 

 Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. 

Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 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. 

Rezultatul la interviul pe subiecte profesionale se afișează pe pagina de internet www.ana.gov.ro, 

Secțiunea carieră, precum și la avizierul unității. 
 

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

secretariat@ana.gov.ro, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor la avizierul Agenţiei Naţionale 

Antidrog, bd. Unirii, nr. 37, bl. A4, parter, Sect. 3, Bucureşti (și nu de la postarea pe pagina de internet). 

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

la expirarea termenului de depunere și sunt comunicate candidaților prin afișare pe pagina de internet 

www.ana.gov.ro, Secțiunea carieră, precum și la avizierul Agenţiei Naţionale Antidrog, bd. Unirii, nr. 37, 

bl. A4, parter, Sect. 3, Bucureşti. 

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

obţin aceeaşi notă, este declarat "admis" candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului 

scos la concurs. 

    În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, 

este declarat "admis" candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la 

concurs. 
          

         7. Candidatul declarat admis va prezenta documentele din dosarul de recrutare, pentru realizarea 

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 restituie candidatului 

după realizarea copiilor.  

Documentele menţionate pot fi depuse în copie legalizată, situaţie în care nu se mai realizează copii 

de către secretarul comisiei de concurs. 

 În situaţia în care candidatul declarat „admis” nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu 

prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor transmise la înscriere 

şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, se aplică în mod 

corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016, cu modificările și 

completările ulterioare,  respectiv în cazul neîndeplinirii acestei condiții, oferta de ocupare a postului se 

face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. 

         Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, tematica şi 

bibliografia, se pot obţine la interior 21714, în zilele lucrătoare, între orele 10,00 -16,00 şi de la avizierul 

unității. 

 

Anexa nr. 1 Tematica și Bibliografia 

Anexa nr. 2 Formularul cererii de înscriere la concurs 

Anexa nr. 3 Formularul declarației de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare  

 

AVIZAT                                                                   

 

 MEMBRI COMISIEI DE CONCURS: 

 

 

 comisar-șef de poliție NICOLAE-AXEL MAXIMILIAN - director A.N.Î.T.P.  _____________ 

      Întocmit 

SECRETAR AL COMISIEI DE CONCURS 

 

 

 

 

 

 

Alexandru-Valentin BÎRSAN 
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 ANEXA 1 

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 
 

 

MANAGEMENT  

 
TEMATICĂ:  

1. Procesul managerial;  

2. Managementul luării deciziei;  

3. Sistemul de control intern managerial;  

 
BIBLIOGRAFIE:  

1. Costică Voicu, Ştefan Prună – Managementul organizaţional al Poliţiei – Fundamente teoretice, 

Editura MEDIAUNO 2007, capitolele III și VIII;  

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

publice 

 

ASPECTE DE ORDIN GENERAL 

 
TEMATICĂ:  

1. Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale; 

2. Structura organizatorică, funcţionarea şi atribuţiile Agenţiei Naţionale Antidrog; 

3. Statutul polițistului; 

4. Normele de aplicare a Cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului; 

5. Codul de Etică și deontologie al polițistului; 

 

 BIBLIOGRAFIE: 

1. Constituția României; 

2. Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale (Convenția Europeană a 

Drepturilor Omului) – Titlul I; 

3. H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

4. Ordinul nr. 52/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Agenţiei 

Naţionale Antidrog, Emitent Ministerul Afacerilor Interne, MO nr. 146/5.03.2012; 

5. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului; 

6. H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea Normelor de aplicare a Cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind 

Statutul polițistului; 

7. H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de Etică și Deontologie al Polițistului; 

 

ASPECTE SPECIFICE DOMENIULUI DE COMPETENŢĂ  
 

TEMATICA: 

1. Structura organizatorică, funcţionarea şi atribuţiile Agenţiei Naţionale Antidrog; 

2. Sancționarea traficului și a altor operațiuni ilicite cu substanțe aflate sub control național. Dispoziții 

procedurale. Măsuri împotriva consumului ilicit de droguri; 

3. Măsuri de prevenire și combatere a traficului și consumului ilicit de droguri. Distrugerea 

drogurilor. Programe integrate de asistență. Furnizorii de servicii; 

4. Regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope; 
5. Proceduri de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă; 

6. Strategia Națională împotriva criminalității organizate 2021 – 2024; 

7. Strategia națională în domeniul drogurilor 2022-2026; 

8. Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022-2026; 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIE 

1. H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

2. Ordin nr. 52/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Agenţiei 

Naţionale Antidrog, Emitent Ministerul Afacerilor Interne, MO nr. 146/5.03.2012; 

3. Legea nr. 143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de 

droguri, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Hotărârea nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 

143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri; 

5. Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și 

psihotrope, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activități nonprofit de interes general;  

7. Hotărârea Guvernului nr. 930/2021 privind aprobarea Strategiei naționale împotriva criminalității 

organizate 2021 – 2024; 

8. Hotărârea Guvernului nr. 344/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor 

2022-2026 și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul 

drogurilor 2022-2026; 

 

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

 
TEMATICĂ: 

1. Activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unităţile M.A.I.; 

2. Condițiile și modalitatea de aprobare a decontării cheltuielilor de transport pentru polițiști; 

3. Condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri 

plătite, concedii fără plată, acordarea biletelor de odihnă, tratament și recuperare; 

4. Condițiile de acordare/neacordare/încetare a compensației lunare pentru chirie cuvenite polițiștilor. 

5. Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. O.m.a.i. nr. 105 din 12 iulie 2013 privind activitatea de planificare structurală şi management 

organizatoric în unitățile Ministerului Afacerilor Interne; 

2. H.G. nr. 1292/2003 privind drepturile de transport ale polițiștilor, elevilor și studenților din 

instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor; 

3. O.m.a.i. nr. 51/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de 

transport în unele situații în care cadrele militare, polițiștii și personalul civil se deplasează la și de 

la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare; 

4. H.G. nr. 1578/2002 privind condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, 

concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plată, tratament și recuperare, cu modificările și 

completările ulterioare. 

5. H.G. nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare 

pentru chirie cuvenite polițiștilor; 

6. 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. 

CONTROL INTERN 

TEMATICĂ:   

1. Organizarea și executarea controalelor în M.A.I.; 

2. Stabilirea și recuperarea pagubelor produse M.A.I. ; 

3. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea 

integrităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;  

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIE: 

1. O.m.a.i. nr. 138/2016 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor 

Interne; 

2. Ordonanța nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor - Capitolul III; 

3. Instrucțiunile M.A.I. nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele 

produse M.A.I - (art. 45 - art. 94); 

4. O.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.  

STRUCTURA DE SECURITATE 

TEMATICĂ: 

1. Protecţia informaţiilor clasificate; 

2. Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România; 

3. Protecția informațiilor secrete de serviciu; 

4. Colectarea, transportul, distribuirea și protecția, pe teritoriul României, a corespondentei clasificate; 

5. Normele de aplicare a Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate și a 

informațiilor secrete de serviciu în unitățile Ministerului Afacerilor Interne; 

6. Ghidul de clasificare a informațiilor în Ministerul Afacerilor Interne; 

7. Normele de protecție a informațiilor clasificate în domeniul activităților contractuale desfășurate în 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările și   completările 

ulterioare; 

2. H.G. nr. 585/13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor 

clasificate în România; 

3. H.G. nr. 781/25.07.2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu; 

4. H.G. nr. 1349/27.11.2002 privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția, pe teritoriul 

României, a corespondentei clasificate, cu modificările și completările ulterioare; 

5. O.m.a.i. nr. S/353/2002, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Standardelor naționale de 

protecție a informațiilor clasificate și a informațiilor secrete de serviciu în unitățile Ministerului 

Afacerilor Interne, declasificat; 

6. O.m.a.i. nr. S/389/17.02.2003 pentru aprobarea Ghidului de clasificare a informațiilor în Ministerul 

Afacerilor Interne, precum și a Listei cu informații secrete de serviciu în Ministerul Afacerilor 

Interne, declasificat; 

7. O.m.a.i. nr. 125/2020 pentru aprobarea Normelor de protecție a informațiilor clasificate în 

domeniul activităților contractuale desfășurate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

MANAGEMENTUL RESURSELOR LOGISTICE 

TEMATICĂ: 

1. Asigurarea tehnică de autovehicule; 

2. Organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile M.A.I.; 

3. Închirierea fondului locativ aflat în administrarea unităților M.A.I.; 

4. Obligații ale unităților de administrare și ale titularilor contractelor de închiriere a spațiilor M.A.I.; 

5. Compunerea și portul uniformelor de poliție; 

6. Acceptarea donațiilor, darurilor manuale, comodatelor și sponsorizărilor în M.A.I.; 

7. Modalități de atribuire: licitație deschisă și procedură simplificată; 

8. Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire, elaborarea documentației de atribuire și criterii 

de atribuire; 

9. Planificarea și pregătirea realizării achiziției publice; 

10. Realizarea achiziției publice; 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 



2. Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

3. O.m.a.i. nr. 599/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a 

structurilor M.A.I.; 

4. O.m.a.i. nr. 236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor 

de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor; 

5. O.m.a.i. nr. 243/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spatii aflate 

in administrarea Ministerului Administrației și Internelor; 

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

inventarierii patrimoniului în unitățile M.A.I.; 

7. O.m.a.i. nr. 53/2017 privind acceptarea donațiilor, darurilor manuale, comodatelor și 

sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne;  

MANAGEMENTUL RESURSELOR FINANCIARE 

TEMATICĂ: 

1. Dispoziţii generale, principii, reguli şi responsabilităţi, procesul bugetar  în domeniul finanțelor 

publice; 

2. Controlul intern și controlul financiar preventiv; 

3. Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 

publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

4. Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a 

Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control 

financiar preventiv; 

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

cadrul M.A.I.; 

6. Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si 

capitalurilor proprii; 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice (cap. I, II, III) ; 

2. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv;. 

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

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

angajamentelor bugetare şi legale; 

4. O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care 

desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu; 

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

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

6. O.M.F.P. nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 

MANAGEMENT STRATEGIC ŞI SUPORT INFORMAŢIONAL 

TEMATICĂ: 

1. Activitatea de soluționare a petițiilor. 

2. Promovarea și transmiterea documentelor adresate conducerii M.A.I. 

3. Redactarea Dispoziției zilnice. 

4. Circuitul și promovarea corespondenței către conducerea M.A.I.  

5. Combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul. 

6. Constituirea, organizarea şi funcţionarea organizaţiilor sindicale. Forme de asociere a organizaţiilor 

sindicale. Reprezentativitatea organizaţiilor sindicale. 

 

 



BIBLIOGRAFIE: 

1. Ordonanța nr. 27/ 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor. 

2. O.M.A.I. nr. 33 /2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere 

a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne. 

3. O.m.a.i. nr. 118/2021 privind redactarea și gestionarea documentelor neclasificate, circuitul și 

promovarea corespondenței la nivelul Ministerului Afacerilor  

4. O.m.a.i. nr. 173 /2020 privind dispoziția/ordinul de zi pe unitate, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative. 

5. Hotărâre nr. 1723 /.2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în 

activitatea de relații cu publicul. 

6. Hotărâre nr. 1487/2004 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărâre nr. 1723 din 14.10.2004 privind 

aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul. 

7. Legea nr. 62/2011 a dialogului social. 

INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE 

TEMATICĂ: 

1. Liberul acces la informaţiile de interes public; 

2. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare publică şi relaţii publice în M.A.I.; 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes  public; 

2. O.m.a.i. nr. 201 din 14 decembrie 2016 privind organizarea și desfășurarea activității de informare 

publică și relații publice în Ministerul Afacerilor Interne; 

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

TEMATICĂ: 

1. Atribuţiile și obligațiile principale ale conducătorilor operatorului; 

2. Obligațiile principale ale operatorului; 

3. Obligațiile operatorului de date în cazul în care are loc o încălcare a securităţii datelor cu caracter 

personal; 

4. Desemnarea responsabilului. Conflictul de interese. Funcția responsabilului cu protecția datelor. 

Calităţile necesare responsabilului cu protecția datelor. Sarcinile responsabilului cu protecţia 

datelor. Sancțiuni nerespectare obligație desemnare responsabil protecția datelor 

5. Principiile generale care guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal; 

6. Legalitatea prelucrării; 

7. Comunicarea datelor cu caracter personal; 

8. Drepturile persoanelor vizate. Exercitare și soluționare. Excepții; 

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul relațiilor de muncă (Monitorizarea angajaților 

la locul de muncă). 

10. Sancțiuni aplicabile operatorilor de date pentru neîndeplinirea obligațiilor pe linie de protecție a 

datelor cu caracter personal; 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - RGPD). 

2. Legea  nr. 363/2018 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la 

prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, 

descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, 

măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date. 

3. Legea nr. 190/2018, privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 

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

de abrogare a Directivei 95/46/CE. 



4. Instrucţiunile M.A.I. nr. 27/2010 privind măsurile de natură organizatorică şi tehnică pentru 

asigurarea securităţii prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către 

structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

PSIHOSOCIOLOGIE 

TEMATICĂ: 

1. Activitățile de psihologie desfășurate în MAI: Evaluarea psihologică;Asistența psihologică; 

Diagnoza organizațională. 

2. Măsurile privind identificarea și gestionarea potențialelor comportamente dezadaptative în rândul 

personalului Ministerului Afacerilor Interne; 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. O.m.a.i. nr. 23 din  9 martie 2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, 

Cap. III   Secțiunea 1 Secțiunea 2 Secțiunea 3; 

2. Dispoziția comună 8042 din 13.02.2018 referitoare la stabilirea unor măsuri privind identificarea și 

gestionarea potențialelor comportamente dezadaptative în rândul personalului Ministerului 

Afacerilor Interne - art. 1 la art. 17, inclusiv; 

JURIDIC  

TEMATICĂ:                  

1. Asistenţa juridică în Ministerul Afacerilor Interne şi în unităţile, instituţiile şi structurile din 

subordinea acestuia; 

2. Subiectele de sesizare a instanţei de contencios administrativ, excepţia de nelegalitate, actele 

nesupuse controlului administrativ, procedura prealabilă, competenţa materială şi teritorială, 

termenul de introducere a acţiunii, suspendarea executării actului administrativ, introducerea în 

cauză a funcţionarului, introducerea în cauză a altor subiecte de drept, recursul în contenciosul 

administrativ; procedura de executare; 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. O.m.a.i. nr. 107/2017 privind asistenţa juridică în Ministerul Afacerilor Interne şi în unităţile, 

instituţiile şi structurile din subordinea acestuia - Cap. I și II; 

2. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ art. 1, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 161, 20, Cap. 

III. ; 

 
Notă:  

1. Actele normative prevăzute în bibliografia recomandată candidaţilor vor fi studiate în forma 

actualizată; 

2. Actele normative menţionate în bibliografie şi pentru care în tematică nu sunt specificate 

capitole / titluri/secțiuni etc, vor fi studiate în totalitate; 

3. Fiecare problematică din tematică va fi studiată în raport de întreaga gamă de acte normative 

aplicabile (actul juridic de bază, norme metodologice e.t.c). 

            
 

 

 

 

MEMBRI COMISIEI DE CONCURS: 

 

 

- comisar-șef de poliție LINȚĂ ȘTEFAN-ANDREI 

–  (î ) adjunct al Inspectorului General al Poliției  

 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS 

 
 
 
 
 
 

                  

                                           

ral de poli 



 Anexa nr. 2 
 

Nr. înregistrare 
(cod unic de identificare)      

(nu se completează de către candidat) 
 

 
 

DOMNULE MINISTRU 

 
Subsemnatul/Subsemnata,   , fiul/fiica lui 

                                     şi                                         , născut/născută la data de                                       ,  

în localitatea                                                                  ,      

județul/sectorul                                                      , cetățenia                                         , posesor/posesoare 

al/a cărţii de identitate seria                 ,  numărul 

                                        ,    CNP                                                           ,    cu    domiciliul/reședința    în 

localitatea                                                              ,   județul/sectorul                                                          _, 

strada                                                                           , nr.             , bl.           , etaj         , apartament        _, 

absolvent(ă) al(a)                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                      , 

forma   de   învățământ                                     ,   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 Ministerul Afacerilor Interne, în 

vederea ocupării funcției de director adjunct, prevăzută la poziția 2 din statul de organizare al Agenției 

Naționale Antidrog, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii 

superioare, care îndeplinesc condiţiile legale. 

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

în anunţul de concurs şi sunt de acord cu acestea. 
 

 

Solicit / nu solicit alocarea unui număr unic de identificare 
 

 

Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Mă oblig ca în situația în care voi fi declarat admis, să mă prezint în termen de 5 zile lucrătoare 

la structura de resurse umane unde m-am înscris, pentru a prezenta originalul documentelor transmise cu 

ocazia înscrierii. 
 

 
 
 
 
 

Semnătura    Data    
 

Număr telefon   



 Anexa nr. 3 
 

Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare 
 

 
 

DOMNULE MINISTRU 
 

 
 
 
 
 

Subsemnatul  /  Subsemnata,     ,  fiul  /  fiica  lui 

   şi    , născut(ă) la data de    , în 

localitatea   , județul/sectorul 

                                                                                        ,  posesor / posesoare al / a cărţii de identitate seria 

       , numărul                                    , eliberat(ă) de                                                                                  ,  

la data de                                                CNP                                                                  , în calitate de 

candidat la concursul organizat în vederea încadrării, prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor 

de poliţie, absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale, pentru funcția de  

director adjunct, prevăzută la poziția 2 din statul de organizare al Agenției Naționale Antidrog, organizat 

de Ministerul Afacerilor Interne, în data de                               , declar pe proprie răspundere că am luat 

cunoştinţă despre condiţiile de recrutare, cu care sunt de acord și pe care le îndeplinesc cumulativ. 

Precizez că nu fac parte din nici o organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care 

promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, iar în situația în care voi fi 

declarat admis, îmi voi da demisia din partidele/organizațiile 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, 

urmează să fiu eliberat(ă) din funcţia de conducere ocupată. 

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 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 

şi privind libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat 

personal datele din prezenta declaraţie. 
 
 
 
 
 
 

Semnătura_____________    Data _________



 


