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    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE            Exemplar unic 

  DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE            Nr. 3182880 

               COMISIA DE CONCURS                                                           Din 05.12.2022 

    

         
   

ANUNŢ 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale Ordinului 

ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în 

unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările 

ulterioare, Direcţia Generală Anticorupţie scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din 

sursă internă, din rândul ofițerilor de poliție care îndeplinesc condițiile legale, postul de șef serviciu la 

Serviciul Județean Anticorupție Gorj.          

                      

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

condiţii: 

1. să fie absolvenţi de studii universitare de licență, de lungă durată, cu diplomă de licență, sau 

studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare; 

2. 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 lungă 

durată; 

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

4. să aibă minim 3 ani vechime în muncă, din care minim 3 ani în Ministerul Afacerilor 

Interne;   

5. să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; 

6. să aibă minim 3 ani vechime în specialitatea structurii; 

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

mişcare acţiunea penală; 

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

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

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

11. să deţină/să obţină avizul necesar pentru a desfășura activități în calitate de organ de 

cercetare penală al poliției judiciare. 

(Conform prevederilor art. 571 alin. (6) din Anexa 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne 

nr. 140/2016 „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”) 

 

Cererile de participare la concurs (anexa nr. 2), însoțite de curriculum vitae, model 

Europass (anexa nr. 3), vor fi adresate directorului general al Direcției Generale Anticorupție și vor fi 

depuse prin transmitere în format electronic (scanate, format PDF needitabil), la adresa de e-mail a 

Direcției Generale Anticorupție recrutare.dga@gmail.com, până la data de 12.12.2022, ora 12.00. 

 

Dosarele de recrutare vor fi depuse, până la data de 20.12.2022, ora 12.00 (inclusiv în zilele de 

sâmbătă şi duminică), exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a Direcţiei Generale 

Anticorupţie recrutare.dga@gmail.com şi vor cuprinde documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) 

din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, astfel: 

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

impuse de cerințele postului; 

b) adeverință care conține rezultatul ultimului examen medical de bilanț, eliberată de medicul 

de unitate; 

c) declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (anexa nr. 4); 

d) adeverință eliberată de unitatea de proveniență (valabilă doar dacă a fost emisă ulterior 

publicării anunțului), din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 11 
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din prezentul anunț; se va preciza, în mod expres, dacă au deținut/dețin aviz/avize de desemnare în 

poliția judiciară, cu indicarea numărului/numerelor și a datei/datelor emiterii, precum și a actelor 

administrative prin care au fost desemnați ca organe de cercetare penală ale poliției judiciare, cu 

menționarea perioadei/perioadelor în care au fost desemnați. 

 

Pentru transmiterea în format electronic, toate documentele vor fi scanate şi salvate în format 

„pdf”. Din fişierele rezultate se va face un fişier arhivat în format „zip”, care va fi salvat cu denumirea 

nume_prenume candidat (de ex. popescu_ion.zip). Fişierul arhivat va fi transmis prin e-mail, la adresa 

menţionată mai sus. 

Atenţie! Din motive tehnice, fişierul arhivat transmis prin e-mail nu poate avea o dimensiune 

mai mare de 25 MB. Prin excepție, pentru a respecta această cerinţă, candidaţii pot transmite mai 

multe e-mail-uri succesive, de la aceeași adresă de e-mail a candidatului, adăugându-se un număr la 

denumirea fiecărui fişier (de ex. popescu_ion1.zip, popescu_ion2.zip). 

 

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

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

astfel că cererile și documentele din dosarul de recrutare transmise în aceste moduri nu vor fi luate în 

considerare. 

 

În următoarele două zile lucrătoare, ulterioare depunerii cererii de înscriere însoțită de 

documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii, de pe 

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

care va deveni și codul unic de identificare al fiecărui candidat pe întreaga procedură de concurs. 

În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se 

poate adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Anticorupție la nr. de 

tel. 021/3653513 sau telefoane interioare (021) 14059 și 14061, în zilele lucrătoare, iar în cazul în care 

situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciul Resurse Umane din cadrul 

Direcției Generale Anticorupție din Șoseaua Olteniței nr. 390A, sector 4, municipiul București, în 

vederea clarificării.  

 

Întrucât examinarea psihologică este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., 

data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi comunicate prin postare pe pagina de Internet a Direcţiei 

Generale Anticorupţie, www.mai-dga.ro. 

Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza 

testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet a 

Direcţiei Generale Anticorupţie, www.mai-dga.ro. 

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

susţinerea testării psihologice. 

Lista candidaţilor declaraţi „apt” psihologic se va posta pe pagina de Internet a Direcţiei 

Generale Anticorupţie, www.mai-dga.ro. 

Candidații declarați „inapt” psihologic vor fi informați prin e-mail sau telefonic, după caz, și 

nu vor putea participa la concurs. 

 

La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condițiile legale, criteriile 

specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului şi ale căror dosare de 

recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în prezentul anunț de 

concurs. 

 

Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs, cu precizarea 

acestora, se afișează la sediul Direcției Generale Anticorupție și se postează pe pagina de internet a 

Direcției Generale Anticorupție, www.mai-dga.ro, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de 

desfășurarea interviului structurat pe subiecte profesionale. 
 

Fişa postului poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale 

referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, la sediul Direcţiei Generale Anticorupţie, din şoseaua 

Olteniţei nr. 390A, sector 4, municipiul Bucureşti. 
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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) 14059 și 14061.  
 

Concursul va consta, conform art. 2738 din Legea nr. 360/2002, respectiv art. 23 şi art. 26 din 

Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, în susţinerea unui interviu 

structurat pe subiecte profesionale, care se înregistrează audio şi/sau video şi se va desfăşura la 

sediul Direcției Generale Anticorupție, din şoseaua Olteniţei nr. 390A, sector 4, municipiul Bucureşti, 

în data de 01.02.2023, ora 13.00, după următorul grafic: 

- instructajul candidaților: începând cu ora 13.00; 

- desfășurarea interviului pe subiecte profesionale: începând cu ora 13.15; 

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

- afișarea rezultatelor: după ora 15.00 (în raport de numărul candidaților); 

- perioada limită de depunere a eventualelor contestații: în termen de 24 de ore de la afișarea 

rezultatelor; 

- afișarea rezultatelor analizei eventualelor contestații: 03.02.2023 sau 06.02.2023 (2 zile 

lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor); 

- afișarea tabelului cu rezultatele finale ale concursului: 02.02.2023 (în situația în care nu au 

fost depuse contestații) sau cel târziu 06.02.2023 (după soluţionarea contestaţiilor). 
 

Evaluarea probei de concurs se face cu note de la 1 la 10.  

Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00. 
  

Candidaţii sunt declaraţi „admis” în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la interviul 

structurat pe subiecte profesionale. În situaţia în care mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este 

declarat „admis” la concurs 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. 

Rezultatele se înscriu în tabelul cu rezultatele obţinute la concurs şi se aduc la cunoştinţă prin 

afişare la sediul Direcţiei Generale Anticorupţie şi prin postare pe pagina de internet a Direcţiei 

Generale Anticorupţie, www.mai-dga.ro. 

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la interviul structurat pe subiecte profesionale 

poate formula contestaţie, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare, ce va fi depusă în 

format electronic la adresa de e-mail a Direcţiei Generale Anticorupţie recrutare.dga@gmail.com. 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 

zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. 

Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin afişare la sediul Direcţiei Generale 

Anticorupţie şi se postează pe pagina de internet a Direcţiei Generale Anticorupţie, www.mai-dga.ro. 

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

definitivă. 

Rezultatul final al concursului se va aduce la cunoștință candidaților prin afișare la sediul 

Direcției Generale Anticorupție și se postează pe pagina de internet a unității, www.mai-dga.ro. 
 

După finalizarea concursului, candidatul declarat „admis” va prezenta documentele din dosarul 

de recrutare, în original, în vederea certificării pentru conformitate şi semnării de către persoana 

desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului, după certificarea 

copiilor. 

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

certificare nu se mai realizează. 

 

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 şi/sau în 

situaţia 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 obţinute. Dacă nu există 

un alt candidat care să fi obţinut nota necesară pentru a fi declarat „admis” la concurs, se poate 

organiza un nou concurs, potrivit actelor normative incidente. 
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Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive 

obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alți factori), se vor afișa în timp util pe 

pagina de internet a Direcției Generale Anticorupție, www.mai-dga.ro. 

Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu 

privire la toate etapele concursului. 

Tematica și bibliografia fac parte integrantă din 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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