
     ROMÂNIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

                                                     
DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE UMANE 

       Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen 
 

 

A N U N Ţ 

referitor la intenția de ocupare a unui post de ofițer de poliție, prin mutare în interesul serviciului de la alte 

structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

  

       În vederea inițierii demersurilor necesare mutării în interesul serviciului a personalului polițienesc și militar de la 

nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile art. 2729 lit. a) din Legea nr. 360/2002 

privind Statutul polițistului și ale art. 181 din Anexa 7 la O.M.A.I nr. 140/2016 privind activitatea de management 

resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I, ambele cu modificările și completările ulterioare, Centrul 

Multifuncțional de Pregătire Schengen anunță existența a două posturi vacante de ofițer specialist I (formator) 

la Catedra Comunicații și Tehnologia Informației, pozițiile 43 și 44 din statul de organizare al unității (pentru 

sediul din municipiul Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, județul Buzău). 

      Definirea sumară a atribuțiilor postului: 

• proiectează și derulează programe și activități de formare, pe baza necesarului și cererii de formare 

identificate la nivelul M.A.I., conform competențelor; 

• organizează programe de formare, asigurând toate condițiile necesare desfășurării optime a programului 

de formare; 

• evaluează competențele efectiv formate sau dezvoltate la participanții la formare, potrivit documentelor 

curriculare; 

• evaluează programele de formare, atât cele proprii cât și cele propuse spre evaluare în vederea autorizării, 

după caz. 

      Pentru a putea fi propozabili în vederea mutării, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

- să fie absolvenți de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență/echivalentă în unul din domeniile 

circumscrise postului absolvite înainte de aplicarea celor trei cicluri Bologna sau studii universitare de licență, ciclul 1 

Bologna în unul din domeniile fundamentale: 

     a)  Matematică și științe ale naturii, în una din ramurile de știință: 

➢ Matematică, domeniul de licență Matematică, specializarea Matematică informatică;  

➢ Informatică, domeniul de licență Informatică. 

➢ Fizică, în domeniul de licență Fizică, specializarea Fizică informatică 

➢ Chimie și inginerie chimică, domeniul de licență Chimie, specializarea Chimie informatică 

     b) Științe inginerești, în una din ramurile de știință:  

➢ Inginerie electrică, electronică și telecomunicații, în unul din domeniile de licență: 

▪ Inginerie electrică, în una din specializările:  

- Inginerie electrică și calculatoare; 

- Informatică aplicată în inginerie electrică; 

▪ Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (cu excepția specializării 

Telecomenzi și Electronică în transporturi) 

➢ Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației, în unul din domeniile de licență:  

▪ Calculatoare și tehnologia informației; 

▪ Ingineria sistemelor. 

➢ Ingineria mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management, în unul din domeniile de licență: 

▪ Științe inginerești aplicate în una din specializările:  

- Informatică industrială; 

- Matematică și informatică aplicată în inginerie. 

▪ Inginerie și management în specializarea Inginerie și management în domeniul comunicațiilor militare. 

c) Științe sociale, în ramura de știință Științe economice, în unul din domeniile de licență: 

▪ Cibernetică, statistică și informatică economică, în una din specializările: 

  -  Cibernetică economică; 

  - Informatică economică. 

▪ Contabilitate în specializarea Contabilitate și informatică de gestiune. 

- să fie absovenți ai unui program de pregătire în psihopedagogie/metodică organizat în cadrul național pentru 

pregătirea personalului didactic sau al unui curs de profil absolvit în cadrul instituțional al sistemului de ordine publică, 

apărare și siguranță națională ori curs acreditat pentru obținerea calificării de formator/similar (sau să-l urmeze în 

termen de 6 luni de la ocuparea postului);  
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       - să dețină/să obțină autorizație pentru acces la informații clasificate nivel Secret de Serviciu; 

-  să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare și să nu fie pus la dispoziție, în condițiile art. 27^21 alin. (2) din 

Legea nr. 360/2002 sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ambele cu 

modificările și completările ulterioare; 

- să nu fie suspendat din funcție în condițiile art. 27^25 lit. a), b) și h) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-  să nu se afle sub incidența prevederilor art. 62^6 din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- să nu se afle în curs de urmărire penală pentru săvârșirea de infracțiuni; 

- să nu se afle sub incidența art. 21 alin. (11) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

- să nu se afle în perioada de stagiu/probă. 

     Persoanele interesate vor transmite, până la data de 15.02.2023, un CV în format Europass, însoțit de documente 

privind studiile absolvite, pe adresa de e-mail cmps.dgru@mai.gov.ro, urmând să fie informate cu privire la data și ora 

desfășurării interviului de cunoaștere. 

      Rezultatul interviului va fi comunicat individual, iar persoana selecționată va întocmi un raport prin care își 

exprimă acordul cu privire la mutarea în interesul serviciului la Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen, urmând 

să fie parcursă procedura de modificarea raporturilor de serviciu, conform normelor metodologice în vigoare. 

       Informații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, interior 038/28006. 
 

DIRECTOR 

Chestor principal de poliție 
 

dr. OVIDIU MACOVEI 
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