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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
DIRECŢIA GENERALĂ DE PROTECŢIE INTERNĂ 

NESECRET 
 

 
 

 

A  N  U  N  Ţ 
 

În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu 
modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2016 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea Direcției  Generale de Protecție Internă a Ministerului 
Afacerilor Interne, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 194/2017,  ale Ordinului 
ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în 
unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne; 

Direcţia Generală de Protecţie Internă, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Răzoare nr. 5, 
sector 6, organizează 

 
C  O  N  C  U  R  S 

 

pentru ocuparea postului de conducere vacant, prevăzut cu funcţia de şef birou la Biroul 2 - 

Gestiune resurse umane și planificare structurală din cadrul Serviciului Resurse Umane, prin 
recrutare din sursă internă (personal al Ministerului Afacerilor Interne), din rândul : 

- ofițerilor din Ministerul Afacerilor Interne; 
- ofițerilor de poliție aflați la dispoziția Ministerului Afacerilor Internelor ca urmare a 

desființării Departamentului de Informații și Protecție Internă,  
care îndeplinesc condițiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare și condițiile de 

ocupare prevăzute în fișa postului. 
Condițiile de participare la concurs ce trebuie întrunite cumulativ sunt: 
1. să aibă gradul minim de căpitan pentru ofiţerii din Ministerul Afacerilor Interne, respectiv 

inspector principal de poliţie pentru ofițerii de poliție aflați la dispoziția Ministerului Afacerilor 
Internelor ca urmare a desființării Departamentului de Informații și Protecție Internă ; 

2. să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalent sau studii universitare de licenţă (S); 

3. să dețină autorizație de acces la informații clasificate din clasa secrete de stat, nivel 
„Strict secret”. Candidaţii care nu dețin autorizație de acces la informații clasificate sau dețin 
niveluri inferioare celui menționat, își pot depune dosarul de candidat, iar în situația în care vor fi 
declaraţi „admis” va fi declanșată procedura de validare, neemiterea autorizației necesare atrăgând 
efectele prevăzute de lege; 

4. să aibă minim 3 ani vechime în muncă; 
5. să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;  
6. să fie declarați apt la evaluarea psihologică organizată în acest scop1 şi „apt medical” 

pentru  promovare în funcţii de conducere; 
7. să nu fie cercetați disciplinar și să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare; 
8. ofițerii din Ministerul Afacerilor Interne să nu fie puşi la dispoziţie din funcţie în 

condiţiile art. 17 alin. (2) din Anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016; 
9. faţă de ofițerii de poliție aflați la dispoziția Ministerului Afacerilor Internelor ca urmare a 

desființării Departamentului de Informații și Protecție Internă să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea 
penală; 

10. ofițerii din Ministerul Afacerilor Interne să fi obținut la ultimele 2 aprecieri anuale de 
serviciu calificativul de cel puţin „Foarte bun”; 

                                                 
1 Planificarea candidaților pentru susținerea evaluării psihologice, se va face după finalizarea perioadei de înscriere, 
urmând ca data, ora, locul și alte informații privind desfăsurarea evaluării să fie transmise fiecărui candidat telefonic 
şi/sau prin e-mail, la numărul de telefon/ adresa e-mail înscrise de candidat în CV. 
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11.  ofițerii de poliție aflați la dispoziția Ministerului Afacerilor Internelor ca urmare a 
desființării Departamentului de Informații și Protecție Internă, să fi obținut la ultimele 2 evaluări 
anuale de serviciu calificativul de cel puţin „Bine”. 

Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Protecţie Internă din municipiul 
Bucureşti, str. Răzoare nr. 5, sector 6, la data de 15.12.2017, ora 10:00 şi va consta în susţinerea 
unui interviu care va avea ca scop aprecierea cunoștințelor profesionale, precum și a aptitudinilor, 
abilităților, atitudinilor și motivațiilor relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor postului (unica 
probă de concurs).   

Înscrierile se fac la Serviciul Resurse Umane al Direcţiei Generale de Protecţie Internă, pe 
bază de cerere, însoţită de C.V. şi copia actului de identitate, până la data de 21.11.2017, ora 16.00, 
în zilele lucrătoare, în intervalul orar 8.00-16.00. Solicitările, însoţite de C.V. pot fi transmise şi pe 
adresa de e-mail resurseumane@dgpi.ro ori la fax nr. 021/3111353. Ofiţerii din cadrul Direcţiei 
Generale de Protecţie Internă pot transmite documentele respective prin sistemele de comunicaţii 
ale unităţii. 

Dosarele de candidat vor fi depuse până la data de 24.11.2017, ora 16.00 la Serviciul 
Resurse Umane al Direcţiei Generale de Protecţie Internă şi vor cuprinde următoarele documente:  

- copii ale documentelor care să ateste nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele 

postului (diploma care atestă studiile absolvite va fi însoțită de suplimentul de 

diplomă/foaia matricolă) ;  

- copie a actului de identitate (necesară pentru a fi certificată conformitatea cu originalul, 

doar în situaţia în care documentele de înscriere au fost transmise prin e-mail/fax) ;  

- adeverinţă care conține rezultatul ultimului examen medical de bilanț eliberată de către 

medicul de unitate, cu mențiunea „apt medical” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei 

pentru care participă la concurs; 

- declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare şi selecţie;  

- adeverinţă eliberată de unitatea din care face parte candidatul din care să rezulte 

îndeplinirea condiţiilor de la pct. 1, 3-5,  7-11. 

Copiile documentelor menţionate mai sus vor fi certificate pentru conformitate de către 
reprezentantul Serviciului Resurse Umane, pe baza documentelor originale prezentate de candidat 
la data depunerii. Candidații pot depune documentele în copie legalizată, situație în care nu se mai 
realizează multiplicarea și certificarea. 

La concurs pot participa doar candidaţii ale căror dosare sunt complete, corect întocmite şi 
depuse în termen.  

Fișa postului scos la concurs poate fi consultată de candidați, cu respectarea prevederilor 
legale referitoare la protecția informațiilor clasificate, la sediul Direcţiei Generale de Protecţie 
Internă din municipiul Bucureşti, str. Răzoare nr. 5, sector 6. 

Graficul de desfășurare a concursului: 
Data limită de depunere a cererilor de înscriere, însoțite de C.V. și copii ale actului de 

identitate: 21.11.2017, ora 16.00. 
Data limită de depunere a dosarelor de recrutare: 24.11.2017, ora 16.00. 
Afișarea listei candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs: 

11.12.2017. 
Realizarea interviului: 15.12.2017, începând cu ora 10:00. 
Depunerea contestațiilor:  maxim 24 de ore de la afişarea rezultatelor. 
Afișarea rezultatelor după soluţionarea contestațiilor: maxim 2 zile lucrătoare de la 

expirarea termenului de depunere. 
Ora realizării interviului pentru fiecare candidat în parte, va depinde de numărul 

candidaților înscriși. 
Afişarea se realizează la avizierul unităţii, la sediul din Bucureşti, str. Răzoare nr. 5, sector 6. 
Nota minimă de promovare la capitolul de evaluare a aptitudinilor şi abilităţilor este 7, 

calculată ca medie aritmetică a punctajului obţinut la fiecare dintre cele trei secţiuni ale capitolului. 

mailto:resurseumane@dgpi.ro
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Este declarat admis candidatul care obţine nota cea mai mare la capitolul de evaluare a 
aptitudinilor şi abilităţilor, minim 7 puncte la capitolul de evaluare a cunoştinţelor profesionale şi 
nu prezintă niciun element de profil indezirabil la capitolul de evaluare a integrităţii. 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au 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.  

În condițiile stabilite de prevederile art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului                         
nr. 76/2016, la nivelul Direcției Generale de Protecție Internă se vor efectua verificări pentru 
evaluarea integrității profesionale a candidaților. 

Aspecte de interes general cu privire la desfășurarea concursului, necesare a fi aduse la 
cunoștința candidaților, vor fi postate pe pagina de internet a unității. 

În cadrul procedurii de concurs, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate. 
 

Relaţii suplimentare se pot obţine, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 8.00-16.00, la 
numărul de telefon: interior M.A.I. 12101. 

Bibliografia şi tematica, întocmite de către Comisia de concurs fac parte integrantă din 
prezentul anunţ. 

 

 

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 

pentru concursul organizat în vederea ocupării postului prevăzut cu funcţia de şef birou la 

Serviciul Resurse Umane, Biroul 2 - Gestiune resurse umane și planificare structurală 

 
Tematică: 

1. Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare; provenienţa ofiţerilor şi subofiţerilor; acordarea 

gradelor şi înaintarea cadrelor militare în gradele următoare;  aprecierea cadrelor militare; 

2. Suspendarea din funcţie şi trecerea în rezervă a cadrelor militare; sistemul de gestiune a datelor 

de personal; condiţiile în care cadrele militare din Ministerul Afacerilor Interne pot desfăşura şi 

alte activităţi remunerate în afara programului de lucru; competenţele de gestiune a resurselor 

umane în unităţile militare ale MAI; 

3. Organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne; 

4. Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă; 

5. Pensiile militare de stat – sistemul pensiilor militare de stat; verificarea condițiilor și stabilirea 

dreptului la pensiile militare de stat;  

6. Metodologia întocmirii dosarului de pensionare; 

7. Răspunderea materială a militarilor pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne; 

8. Dispoziţii generale privind protecţia informaţiilor clasificate; clasificarea şi declasificarea 

informațiilor - masuri minime de protecție specifice claselor şi nivelurilor de secretizare; 

protecţia personalului; 

9. Declararea averilor şi intereselor la nivelul MAI; 

10. Stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cadrelor 

militare în activitate din MAI; 

11. Stabilirea structurilor organizatorice în MAI; modificarea statelor de organizare; regulamentul 

de organizare și funcționare; 

12. Metodologia constituirii și dimensionării componentelor organizatorice specifice unităților MAI;  

13. Stiluri de conducere şi conceptul de cultură organizaţională. 
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Bibliografie2: 

1. Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare; 

2. Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecția informațiilor clasificate; 

3. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat; 

4. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative 

5. Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Afacerilor Interne; 

6. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Direcţiei Generale de Protecţie Internă; 

7. Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor 

8. H.G. nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor 

clasificate în România; 

9. HG nr. 1867/2005 – privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare 

pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale 

10. HG nr. 1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii 

speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate; 

11. OMAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale MAI; 

12. OMAI nr. 30/2016 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare; 

13. OMAI nr. 124/2011 privind activităţile desfăşurate la nivelul MAI de către personalul responsabil cu 

implementarea prevederilor legale referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese; 

14. OMAI nr. 105/2013 privind activitatea de planificare structurală și management organizatoric în 

unitățile MAI; 

15. OMAI nr. S/107/2013 privind constituirea și dimensionarea unor componente organizatorice 

specifice unităților MAI; 

16.  Dispoziţia directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane nr. II/1620/2015 

privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile 

MAI; 

17. „Management organizaţional în domeniul ordinii publice” vol. 1 şi 2, coordonatori Costică Voicu şi 

Florin Sandu, editura MI 2001. 

 

                                                 
2 Se studiază legislaţia actualizată cu toate evenimentele legislative intervenite. 


