ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
COMISIA DE CONCURS

NESECRET
Nr. 279332 din 23.11.2020

ANUNŢ
Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din
sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc
condiţiile legale, 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 şi completările ulterioare, funcţia de director
(medic) al Direcţiei Medicale, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii.

Pentru a participa la concurs, ofiţerii de poliţie trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii:
să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă
(s), absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea „medicină”;
2. să fie absolvenți de studii de specializare postuniversitare prin rezidențiat;
3. să dețină certificat sau alt document care atestă obținerea titlului de medic primar
într-una din specialitățile prevăzute în Nomenclatorul specialităților medicale;
4. să cunoască o limbă de circulație internațională, la nivel mediu;
5. să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest
scop;
6. să nu fie cercetaţi disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau
faţă de aceştia să nu fie pusă în mişcare acţiunea penală;
7. să fi obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
8. să aibă minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
9. să aibă 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale Ministerului Afacerilor
Interne;
10. să aibă vechime în muncă/din care în Ministerul Afacerilor Interne: minim 15 ani/
minim 12 ani;
11. să aibă gradul necesar pentru ocuparea postului – minim comisar de poliţie;
12. să deţină/să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate din clasa secret de stat,
nivel „Strict Secret”;
1.

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 Ordinul ministrului
nr. 140/2016, în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale şi se va
desfăşura la sediul Ministerului Afacerilor Interne, în data de 17.12.2020, după următorul
grafic:
- Instructajul candidaţilor: ora 12:00;
- Desfăşurarea interviului pe subiecte profesionale: ora 12:15;
- Afişarea grilei de apreciere: la finalizarea interviului desfăşurat cu ultimul candidat;
- Afişarea rezultatelor: după ora 16.00 (în raport de numărul candidaţilor);
- Perioada limită de depunere a eventualelor contestaţii (în termen de 24 h de la afişare
-18.12.2020);

-

Afişarea rezultatelor analizei eventualelor contestaţii (21.12. - 22.12.2020);
Afişarea tabelului cu rezultatele finale ale concursului (18.12. - 22.12.2020), în raport
de existenţa/inexistenţa unor eventuale contestaţii.

Cererile de participare la concurs (însoţite de curriculum vitae) vor fi adresate ministrului
afacerilor interne şi vor fi depuse la adresa de e-mail a Direcției Generale Management Resurse
Umane concurs.dgmru@mai.gov.ro, până la data de 26.11.2020, ora 16:00.
Dosarele de recrutare se vor depune până la data de 04.12.2020, ora 16:00,
exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a Direcției Generale Management Resurse
Umane concurs.dgmru@mai.gov.ro şi vor cuprinde documentele prevăzute de art. 60 alin. (1)
din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse
umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., astfel:
- copii ale actului de identitate şi ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea
studiilor impuse de cerinţele postului;
- adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de
medicul de unitate;
- declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare;
- adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă din care să rezulte îndeplinirea
condiţiilor prevăzute la pct. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Candidatul declarat admis 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 nu se mai
realizează copii de către secretarul comisiei de concurs.
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 57^1
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
Contestaţiile se depun în format electronic, la adresa de e-mail a Direcției Generale
Management Resurse Umane concurs.dgmru@mai.gov.ro, în termen de 24 de ore de la afişarea
rezultatelor, iar acestea se soluţionează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului
de depunere.
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.

La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect
întocmit.
Fişa postului poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale
referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, la sediul Direcţiei Generale Management Resurse
Umane, din Intrarea Cristian Popișteanu, nr. 1-3, intrarea D, sector 1 – tel. int. 11659/10818.
Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare sau documentele necesare se pot
obţine la interior 11659/10818, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 – 16.00.
Tematica și bibliografia reprezintă anexă la prezentul anunț.

ANEXĂ

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
pentru concursul organizat în vederea încadrării funcției vacante de director (medic)
prevăzută la poziția 1 din statul de organizare al
Direcției Medicale

TEMATICA
1. Managementul organizației. Performanțe manageriale și economice
2. Principiile, funcțiile și componentele procesului managerial
3. Coordonarea - funcție a managementului
4. Controlul - atribut al procesului de management
5. Exercitarea profesiei de medic
6. Principiile, autoritățile și controlul asistenței de sănătate publică
7. Programele naționale de sănătate
8. Structura rețelei sanitare a Ministerului Afacerilor Interne
9. Acordarea asistenței medicale primare și în ambulatoriul de specialitate în condițiile sistemului de asigurări
sociale de sănătate
10. Organizarea și funcționarea spitalelor din rețeaua sanitară a Ministerului Afacerilor Interne
11. Finanțarea unităților sanitare din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Autoritate
Judecătorească
12. Asigurările sociale de sănătate la nivelul rețelei sanitare a Ministerului Afacerilor Interne
13. Cardul național și cardul european de asigurări sociale de sănătate
14. Modalități de acordare a serviciilor medicale și instituirea unor măsuri de sănătate publică în situații de
risc epidemiologic și biologic
15. Dispoziții generale și măsuri sectoriale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
coronavirus COVID-19
16. Răspunderi și sancțiuni în domeniul juridic pentru nerespectarea regulilor în prevenirea și limitarea
răspândirii infecției cu SARS-CoV-2
17. Acordarea concediilor și scutirilor medicale asistaților rețelei sanitare a Ministerului Afacerilor Interne
18. Modul de păstrare, gestionare și protecție a informațiilor clasificate
19. Drepturile și obligațiile polițistului
BIBLIOGRAFIA
1. Managementul organizațional în domeniul ordinii publice – gl.dv.prof.univ.Dr. Costică Voicu, gl.dv.conf.
Univ. Dr. Florin Sandu, editura Ministerului de Interne, 2001, vol. I și vol. II
2. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea M.A.I.
4. H.G. nr. 584/23 iunie 2005 privind stabilirea activităţilor specifice şi a finanţării unităţilor sanitare din
sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi a unităţilor sanitare din reţeaua
ministerului justiţiei

5. O.M.F.P. nr. 1792/decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și
raportarea angajamentelor bugetare și legale
6. H.G. nr. 677/2003 privind condițiile de acordare în mod gratuit a asistenței medicale și psihologice, a
medicamentelor și protezelor pentru polițiști
7. H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează
condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017
8. Ordinul comun al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.
763/2016 privind aprobarea normelor metodologice și de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016
pentru aprobarea pachetelor de servicii și Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării
asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pentru anii 2016-2017
9. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice
10. Legea nr. 55/15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19
11. Legea nr. 136/18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc
epidemiologic și biologic
12. Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
13. H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor Naționale de Protecție a Informațiilor Clasificate
14. H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secret de serviciu
15. Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului

Notă: Candidaţii vor avea în vedere legislaţia cu modificările şi completările intervenite până în ziua
publicării anunţului

