MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECȚIA MEDICALĂ
Spitalul de Urgenţă „Prof. dr. Dimitrie Gerota” Bucureşti
Nr. 920148 din 14.09.2020
ANUNŢ
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 conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului
afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale
Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;
În vederea inițierii demersurilor necesare mutării personalului polițienesc și militar de la nivelul
celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile legii, Spitalul de Urgență ”Prof.dr.Dimitrie
Gerota” București, subordonat Direcției Medicale, cu sediul în Municipiul București, str. Vasile Vasilevici
Stroescu nr. 29-31, Sector. 2, anunță existența a unui post vacant de ofițer specialist I în cadrul Structurii
Financiar-Contabilitate – Compartimentul Monitorizare Programe.
Pentru a putea fi propozabili în vederea mutării, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele
condiții:
- să fie absolvenți de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență (S) – ciclul I
Bologna, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul din domeniile de licență: economie, finanțe,
contabilitate, management, marketing, economie și afaceri internaționale, drept;
- să dețină autorizație de acces la informații clasificate clasa de secretizare secret de stat, nivel Secret
(se obține după numirea în funcție a titularului);
- să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare și să nu fie pus la dispoziție în condițiile art. 2721 alin.
2 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;
- să nu se afle sub incidența prevederilor art. 626 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului,
cu modificările și completările ulterioare;
- să nu se afle în curs de urmărire penală pentru săvârșirea de infracțiuni;
- să nu se afle în perioada de stagiu/probă.
Ocuparea acestui post se va realiza în conformitate cu prevederile art. 271 alin. (1) lit. f), art. 275, art.
19
27 , lit. a), art. 2720 și art. 2734 lit. b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale art. 14 alin. (1)
și art. 16 din Anexa 7 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016, ambele cu modificările și completările ulterioare, prin
mutare, în interesul serviciului, cu recrutare din rândul persoanelor care corespund cerințelor postului.
În sensul celor menționate mai sus, doar personalul deja încadrat într-o funcție de execuție din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, va transmite, până la data de 30.09.2020 un CV în format Europass, însoțit de
documentele privind studiile absolvite pe adresa de e-mail ru.gerota@mai.gov.ro, urmând să fie informat cu
privire la data și ora desfășurării interviului de cunoaștere.
Rezultatul interviului va fi comunicat individual, iar persoana selecționată va întocmi un raport
personal prin care își exprimă acordul cu privire la mutarea, în interesul serviciului, la Spitalul de Urgență
”Prof. dr. Dimitrie Gerota” București, urmând să fie parcursă procedura referitoare la modificarea raporturilor
de serviciu, conform normelor în vigoare.
Informații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, interior 28227.
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