MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE
DIRECŢIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI

Exemplar unic
Nr. 299125
din 06.10.2021
Bucureşti

ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/ 1995 privind Statutul cadrelor militare, ale
Ordinului M.A.I. nr. 177/ 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare
ale M.A.I., ale Dispoziţiei Directorului General al D.G.M.R.U. nr. II/ 1620/ 2015 privind unele
proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., actele
normative enumerate mai sus, cu modificările şi completările ulterioare, ale adreselor I.G.J.R. –
Direcţia Resurse Umane nr. 169562/3 din 16.09.2021 privind demararea procedurilor de concurs în
vederea încadrării unor posturi de execuţie vacante de ofițer, prin rechemare în activitate și încadrare
directă și nr.169838 din 28.09.2021 referitoare la procedurile de ocupare a posturilor de execuție
vacante, de ofițer, maistru militar și subofițer, prin rechemare în activitate și încadrare directă,
Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti organizează
CONCURS
pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de execuţie vacante de ofițer specialist I (psiholog),
prevăzute la nivelul Serviciului Psihologie din cadrul Direcţiei Generale de Jandarmi a
Municipiului Bucureşti.
A T E N Ț I E !!!
Recrutarea în vederea încadrării posturilor vacante prin rechemare în activitate sau
încadrare directă presupune:
1. Recrutarea în vederea rechemării în activitate are drept scop identificarea şi atragerea
persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă, care corespund condiţiilor legale şi criteriilor
specifice pentru ocuparea posturilor vacante.
2. Recrutarea în vederea încadrării directe are drept scop identificarea şi atragerea persoanelor care
îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele
decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist.
La examen/ concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condițiile legale,
criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, condițiile
enumerate în prezentul anunț, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect
întocmite și depuse în termenul prevăzut în anunț.
Notă: Cadrele militare și polițiștii în activitate nu pot participa la concurs
A. CONDIȚII DE PARTICIPARE
Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ,
următoarele cerinţe de ocupare a postului, care decurg din fişa postului şi din actele normative în
vigoare:
I. Condiţii specifice prevăzute în fişa postului:
1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer;
2. Gradul militar: sublocotenent;
3. Pregătirea necesară ocupantului postului:
3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată, cu licență sau studii superioare cu
licență (ciclul I Bologna) în specializarea psihologie sau psihosociologie;
3.2.pregătire de specialitate: studii postuniversitare, de masterat/program de formare
complementară în domeniul psihologie (se impun doar în cazul completării studiilor superioare cu
licență ciclu I Bologna);
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3.3.alte cunoștințe: cunoștințe privind cadrul juridic de exercitare a profesiei de psiholog:
cunoștințe generale cu privire la managementul resurselor umane în M.A.I. și domeniul militar.
3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:
- atestat de liberă practică în specialitatea „Psihologie Aplicată în domeniul Securității Naționale”,
treapta de specializare „practicant”, forma de atestare „în supervizare”, eliberat de Colegiul
Psihologilor din România;
- autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel „secret de serviciu”-, obținută după numirea
în funcţie (neacordarea accesului la documente clasificate de nivel solicitat atrage eliberarea din
funcţie de drept);
5. Aptitudini şi abilităţi necesare:
- organizatorice și de planificare a activităților, dezvoltare foarte bună;
- capacitate de concepție, de analiză și sinteză, imaginație, flexibilitate în gândire, dezvoltare foarte
bună;
- abilități de comunicare și deprinderi de ascultare activă, disponibilitate pentru dialog și negocieri,
spirit de observații, dezvoltare bună;
- seriozitate, receptivitate și disponibilitate la schimbări de situații, capacitate de lucru sub
presiunea timpului, dezvoltare bună;
6. Atitudini necesare/comportament:
- conduită morală, limbaj, ținută și politețe, conform normelor civice și militare, dezvoltare foarte
bună;
- capacitate de mobilizare în vederea gestionării situațiilor dificile, de menținere a coeziunii
grupului de muncă, inițiativă și spontaneitate în acțiuni, dezvoltare bună;
7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical pentru exercitarea atribuțiilor
de serviciu;
8. Trăsături psihice şi de personalitate:
- echilibru psihoafectiv, autocontrol, cunoașterea propriilor limite, dezvoltare foarte bună;
- capacitate de adaptare la situații și problematici noi, rezistență la stres și solicitări fizice și psihice
intense și prelungite, dezvoltare bună;
- motivație profesională, conștiinciozitate în muncă, dorință și preocupare pentru autoperfecționare,
dezvoltare bună;
NOTĂ: Potrivit art. 57^1 alin. (6) din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 „Dacă
pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/ autorizaţii speciale
pentru exercitarea atribuţiilor, iar dacă acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, cadrul
militar este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii, cu excepţia situaţiilor prevăzute
de art. 85 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi
completările ulterioare”.
II. Condiţii legale de recrutare a candidaților pentru încadrarea prin rechemare în activitate sau
încadrare directă:
Conform art. 6 din Anexa nr. 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management
resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările
ulterioare condiţiile legale de recrutare a candidaţilor, sunt următoarele:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diploma de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă
pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
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l) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de
cadre militare prin rechemare în activitate, încadrare directă.
Aptitudinea/ inaptitudinea prevăzută la alin. precedent lit. d) se constată de structurile de
specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor
specifice în domeniu.
În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare
încetează pentru candidatul respectiv.
Dovada îndeplinirii condiţiei referitoare la faptul că sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de
bacalaureat se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care
să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.
III. Candidaţii recrutaţi în vederea încadrării directe care intenţionează să dobândească statutul de
cadru militar trebuie să îndeplinească şi următoarele criterii specifice:
a) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în
corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
b) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la
atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât
gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.
Verificarea cerinţei prevăzute la alin. precedent lit. a) se realizează cu ocazia examinării medicale.
IV. Candidaţii recrutaţi în vederea rechemării în activitate trebuie să îndeplinească şi următoarele
criterii specifice:
a) nu au fost trecuți în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 87 din Legea nr.
80/ 1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
b) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/ în
corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
c) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la
atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât
gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.
Verificarea cerinţei prevăzute la alin. precedent lit. b) se realizează cu ocazia examinării medicale.
NOTĂ: Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului
militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării şi nu au avut calitatea de cadru
militar în activitate/poliţist nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de
pace.
Candidaţii care au promovat concursul și au fost declarați „admis” la concursurile pentru
ocuparea posturilor vacante prin rechemare în activitate sau încadrare directă nu trebuie să aibă
calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.
AT E N Ț I E !
La concursul pentru ocuparea posturilor vacante pot participa numai candidaţii care
îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare prevăzute în fişa
postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în
termenul prevăzut în anunţul de concurs.
Neîndeplinirea uneia/ unora dintre cerinţe ori nerespectarea modalităţilor şi termenelor
de depunere a cererilor de înscriere şi/ sau documentelor constitutive a dosarelor de recrutare,
atrage respingerea participării la concurs.
Nu se admit derogări de la niciunul dintre criteriile de ocupare prevăzute mai sus.
B. CONȚINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE:
Dosarul de recrutare în vederea participării la concursul de ocupare a postului vacant prin
rechemare în activitate sau încadrare directă conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere (Anexa nr. 1 din prezentul anunț) şi CV(model europass);
b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului diploma de bacalaureat, diploma de licență însoțită de suplimentul de diplomă/foaie matricolă,
diplomă de studii postuniversitare sau masterale (doar în cazul completării studiilor superioare cu
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licență ciclu I Bologna) însoțită de suplimentul de diplomă/foaie matricolă, atestat de liberă practică în
specialitatea „Psihologie Aplicată în domeniul Securității Naționale”;
c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/ certificatului stagiu de cotizare şi/ sau altor
documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar (rechemare);
d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/ soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de
căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/ soţia candidatului (Anexele nr. 3 și 4
din prezentul anunț);
f) extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar;
g) o fotografie color 9x12 cm;
h) adeverinţă medicală, completată doar pe față de medicul de familie (Anexa nr. 5 din prezentul
anunț), însoțită de consimțământul informat (Anexa nr. 6 din prezentul anunț), în condiţiile Ordinului
ministrului afacerilor interne nr. 105/ 06.07.2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la
concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI,
precum şi la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru
participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei;
ATENȚIE!  Adeverinţa medicală va fi imprimată obligatoriu față-verso; nerespectarea
condiției de imprimare poate atrage eliminarea din concurs!
i) aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi
muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de
către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii;
j) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 2 din prezentul
anunț).
NOTĂ: - Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul
de valabilitate, respectiv maximum 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al
adeverinței de studii se calculează de la data finalizării acestora, nu de la data eliberării adeverinţei
de către instituţia de învăţământ;
Precizăm faptul că examinarea medicală şi evaluarea psihologică de către structurile de
specialitate ale MAI se realizează exclusiv pentru candidatul/ candidații declarat/ declarați
„admis”, în acest sens acesta/ aceștia va/ vor fi planificat/ planificați pentru susținerea examinărilor
specifice prin grija structurilor responsabile din cadrul unității.
C. SINOPTICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI:
În conformitate cu prevederile art. 24 din Anexa 3 la O.M.A.I. nr.177/2016 concursul pentru
ocuparea postului de execuţie vacant constă în susținerea unui test scris pentru verificarea
cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului, care poate fi înregistrat/supravegheat video.
Testul scris va avea loc în data de 07.11.2021, începând cu ora 13.00, la sediul Direcţiei
Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti situat în Municipiul Bucureşti, strada George
Georgescu nr.31, sectorul 4, București (intrarea din strada Constantin Silvestri nr. 1 – 5).
Testul scris va consta în rezolvarea unui test - tip grilă.
Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la testul scris poate formula contestaţie, o
singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare. Candidaţii pot contesta numai nota la
propriile lucrări. Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona
contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.
D. PRECIZĂRI ORGANIZATORICE:
CEREREA DE ÎNSCRIERE la concurs împreună cu declaraţia de confirmare a cunoaşterii
şi acceptării condiţiilor de recrutare și o fotocopie a documentului de identitate (B.I./C.I.) se transmit
SCANAT la adresa de e-mail: concursuri@jandarmeriabucuresti.eu preferabil în format PDF
(ataşamentele nu trebuie să depăşească dimensiunea de 10 Mb), ÎNCEPÂND cu data de
08.10.2021 până la data de 15.10.2021 (inclusiv), ora 1600.
Cererile transmise înainte de data de 08.10.2021, nu vor fi luate în considerare.
Documentele depuse se denumesc în mod corespunzător, în funcţie de conţinutul acestora (ex.
cerere înscriere, CV, copie C.I. etc.), iar în titlul mesajului electronic se va înscrie structura unde este
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prevăzută funcția pentru care se organizează concurs, precum și numele și prenumele candidatului (ex.
„DGJMB.PSIHOLOGIE.POPESCU.Vasile”).
Candidaţii care depun cererile de înscriere la concurs, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi
acceptării condiţiilor de recrutare și fotocopia actului de identitate (B.I./C.I) la adresa de e-mail
concursuri@jandarmeriabucuresti.eu în intervalul alocat pentru înscriere, vor primi un e-mail de
confirmare a înscrierii (ulterior înscrierii) și un cod unic de identificare, în baza căruia se pot
identifica în anunţurile postate ulterior, referitoare la desfășurarea concursului, întrucât nu se vor
utiliza numele şi prenumele acestora.
DOSARUL DE RECRUTARE cu celelalte documente constitutive solicitate, va fi transmis
SCANAT, în volum complet și în integralitatea lui, cu respectarea precizărilor din prezentul anunț,
preferabil în format PDF (ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb), la adresa
de e-mail concursuri@jandarmeriabucuresti.eu, până la data de 22.10.2021(inclusiv), ora 1600.
Documentele depuse se denumesc în mod corespunzător, în funcţie de conţinutul acestora (ex.
copie documente studii, copie certificat naştere candidat, copie certificat naştere soţie etc.), iar în titlul
mesajului electronic se va înscrie structura unde este prevăzută funcția pentru care se organizează
concurs, precum și numele și prenumele candidatului (ex. „DGJMB.PSIHOLOG POPESCU.Vasile”).
În situația necesității transmiterii în cadrul mai multor e-mail-uri a documentelor necesare
înscrierii/completării dosarului de recrutare se va preciza în cadrul titlului mesajului numărul e-mailului din numărul total al e-mail-urilor necesare pentru a transmite informația în cauză (ex.: DGJMB.
PSIHOLOG.POPESCU.Vasile_nr._1_din_5).
AT E N Ţ I E !
În perioada alocată, conform graficului de concurs, candidaţii constituie dosarul de
recrutare exclusiv în format electronic, prin depunerea unor fişiere, preferabil în format PDF
(ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb) care să cuprindă documentele
enunţate la lit. B din prezentul anunţ.
Verificarea depunerii documentelor solicitate prin anunţul de concurs, revine
candidatului, secretarul comisiei de concurs confirmând doar recepţia e-mail-ului şi nu
corectitudinea întocmirii documentelor sau scanarea corespunzătoare a acestora!
Orice problemă de natură tehnică, privind transmiterea documentelor solicitate,
independentă de persoana candidatului, se anunţă telefonic la 0214567354/ interior 32939, de lunivineri, între orele 08.00-16.00, în scopul identificării de soluţii care să nu impieteze înscrierea
candidaţilor în concurs.
După afişarea/ postarea tabelului cu rezultatele finale, candidații declarați „admis” la
concursul pentru ocuparea postului vacant prin rechemare în activitate sau încadrare directă susţin
examinarea medicală şi evaluarea psihologică.
În situaţia în care din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat „admis”,
respectiv acesta este declarat inapt la examinarea medicală sau evaluarea psihologică, oferta de
ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc în ordinea descrescătoare a notelor
obținute, aceștia fiind contactați de personalul structurii de resurse umane din cadrul unității în care
este prevăzut postul pentru care s-a organizat concurs.
Examinarea medicală și evaluarea psihologică se va susţine de către candidații declarați
„admis” la concurs, la o dată ce va fi comunicată acestora.
Conform art. 22 alin. (2), lit.(d) din Anexa 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177 din 16.11.2016 privind
activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, fişa
postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale
referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, la sediul unităţii organizatoare.
Candidatul declarat „admis”, depune în original documentele constitutive ale dosarului de
recrutare transmis iniţial în format electronic, pentru a fi certificate pentru conformitate şi se semnează
de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie
candidatului după certificarea copiilor. Documentele constitutive ale dosarului de recrutare pot fi
depuse şi în copie legalizată, situaţie în care nu se mai realizează copii după acestea şi nici certificarea
lor.
Dacă documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de
siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului, aceasta atrage respingerea
candidatului din concurs.
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E. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS
pentru concursul privind ocuparea funcțiilor vacante de ofițer specialist I (psiholog), prin rechemare în
activitate și încadrare directă
TEMATICĂ:
I. PSIHOLOGIE
1. Clasificarea tulburărilor mentale şi de comportament (tulburări cauzate de substanţele
psihoactive, tulburări ale dispoziţiei afective, tulburări asociate cu stresul, tulburări ale
personalităţii şi comportamentului adultului);
2. Dimensiuni psihologice relevante pentru performanță;
3. Evaluarea psihologică în context organizaţional (procesul de evaluare psihologică, cadre
multiple de evaluare, criterii, predictori, situaţii tipice de evaluare în organizaţii);
4. Metode calitative de evaluare (observaţia, interviul);
5. Psihologie militară (oboseala operaţională, stresul de luptă, adaptarea militară,
conducerea în mediul militar);
6. Psihologie organizaţională (dinamica și dezvoltarea grupurilor de muncă, comunicarea
organizațională).
II. LEGISLAŢIE
1. Activitatea de psihologie în M.A.I.;
2. Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, organizarea şi funcţionarea
Colegiului Psihologilor din România;
3. Îndatoririle și drepturile cadrelor militare, acordarea gradelor și înaintarea cadrelor
militare în gradele următoare, aprecierea, încadrarea și promovarea în funcție a cadrelor
militare;
4. Principii și standarde etice de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.
BIBLIOGRAFIE:
I. PSIHOLOGIE
1. Ciorbea, I. (2015). Evaluarea psihologică aplicată. Editura Trei, Bucureşti (partea a IV-a).
2. Constantin T. (2004). Evaluarea psihologică a personalului. Editura Polirom, Iaşi (partea a
IV-a);
3. Dafinoiu, I. (2002). Personalitatea. Metode de abordare clinică. Observaţia şi interviul.
Editura Polirom, Iaşi (capitolele IV şi V);
4. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (2016). ICD-10. Clasificarea tulburărilor mentale şi de
comportament: descrieri clinice şi îndreptare diagnostice. Editura Trei Bucureşti (capitolele
F10-19, F30-39, F40-44, F60-69);
5. Popa, M. (2007). Psihologie militară. Editura Polirom, Iaşi (capitolele 4, 5, 6 şi 7);
6. Zlate, M. (2004). Tratat de psihologie organizațional-managerială. Volumul I. Editura
Polirom, Iaşi (capitolele IX și X).
IV. LEGISLAŢIE
1. Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările
ulterioare (capitolele II, IV și VI). Monitorul Oficial nr. 155 din 20 iulie 1995;
2. Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică,
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România. Monitorul
Oficial, partea I nr. 492 din 1 iulie 2004;
3. Hotărârea de Guvern nr. 788/2005 privind Normele metodologice de aplicare a Legii
213/2004. Monitorul Oficial, partea I nr. 721 din 9 august 2005;
4. Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. Monitorul Oficial,
partea I nr. 143 din 22 februarie 2019.
5. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I.
(cu modificările și completările ulterioare). Monitorul Oficial nr. 177 din 16 martie 2015.
NOTĂ: Se studiază legislația actualizată cu toate modificările și actualizările intervenite
până la data concursului.
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F. CONCURSUL SE VA DESFĂŞURA DUPĂ URMĂTORUL GRAFIC:
Activitate
Termen/ Perioadă/ Observații
Transmiterea cererii de înscriere la concurs, a copiei
documentului de identitate și a declaraţiei de
confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de
recrutare.
Până la data de 15.10.2021, ora 1600
Se transmit scanate lizibil, în integralitatea lor și cu
(inclusiv)
respectarea precizărilor din prezentul anunț, preferabil în
format
pdf,
la
adresa
de
e-mail
concursuri@jandarmeriabucuresti.eu
(ataşamentele
trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb.).
Transmiterea celorlalte documente constitutive ale
dosarului de recrutare.
Se transmit scanate lizibil, în integralitatea lor și cu
Până la data de 22.10.2021, ora 1600
respectarea precizărilor din prezentul anunț, preferabil în
(inclusiv)
format
pdf,
la
adresa
de
e-mail
concursuri@jandarmeriabucuresti.eu
(ataşamentele
trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb.).
Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la
25-29.10.2021
concurs.
Afişarea listei candidaţilor care nu îndeplinesc
25-29.10.2021 la sediul unității,
condiţiile de participare la concurs.
precum şi pe pagina de internet
Desfășurarea probei „test scris”.
07.11.2021, ora 1300
Imediat după finalizarea corectării
Afişarea rezultatelor la proba „test scris”.
testelor scrise
Depunerea contestaţiilor (după caz).
Se transmit scanate și cu respectarea precizărilor din
În termen de 24 de ore de la afişarea
prezentul anunț, preferabil în format pdf, la adresa de rezultatului la proba test scris
e-mail concursuri@jandarmeriabucuresti.eu.
În termen de 2 zile lucrătoare de la
Soluţionarea contestaţiilor (după caz).
expirarea termenului de depunere a
contestaţiilor
Imediat
după
soluţionarea
Afişarea rezultatelor la contestaţii (după caz)
contestaţiilor, la sediul unității, precum şi
pe pagina de internet
După expirarea termenului de
Afişarea rezultatului final al concursului
depunere/soluționare a contestațiilor după caz
G. INFORMAŢII DE INTERES (a se citi cu atenţie):
Locul, datele şi orele de desfăşurare a probelor de concurs pot suferi modificări, în raport de
numărul candidaţilor, locul de desfăşurare al probelor şi activităţile specifice desfăşurate la nivelul
unităţii.
Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data derulării activităților prilejuite de
desfășurarea concursului, aceștia fiind obligaţi să se informeze permanent cu privire la apariţia
oricăror modificări în desfăşurarea concursului prin verificarea paginii de internet şi consultarea
avizierului unității care desfășoară activitățile de recrutare.
Pentru a promova proba scrisă (test scris), candidaţii trebuie să obţină minim nota 7.00 (șapte),
fiind declarați „admis” candidații care au obţinut notele finale cele mai mari, în limita locurilor scoase
la concurs. În situaţia în care nu se pot stabili candidații declarați „admis” pentru ultimele locuri,
deoarece doi sau mai mulţi candidaţi au obţinut aceeaşi notă finală, departajarea între aceştia se va
realiza pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu pe subiecte profesionale în baza
aceleaşi tematici şi bibliografii stabilite pentru proba scrisă, la o dată ce va fi stabilită ulterior şi
comunicată prin anunţ.
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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, prezintă deteriorări sau
alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau nu se
prezintă în termen de 30 de zile de la data înștiințării, prevederile art. 57^1 alin. (5) din OMAI nr.
177/ 2016 se aplică în mod corespunzător.
Legitimarea candidaţilor prezenți pentru susținerea probei de concurs se va face cu un
document de identitate valabil (carte de identitate, pașaport, etc.), iar ţinuta va fi decentă, conform
anotimpului.
În perioada concursului, pe pagina de internet se vor posta informaţii privind mai multe
concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor informaţiilor postate, astfel încât
să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a datelor și informațiilor legate de concurs.
Aducerea la cunoştinţa candidaţilor a oricăror informaţii cu privire la organizarea şi
desfăşurarea
concursului
se
va
face
prin
intermediul
paginii
de
internet
www.jandarmeriabucuresti.eu, secțiunea CARIERA, precum şi la avizier.
În cadrul probei de concurs, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi
un pix cu pastă de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe,
însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare, etc.). Nu se admit pixuri care
permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează
prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză.
Pe timpul desfășurării concursului candidații sunt obligați să poarte masca de protecție astfel
încât să le acopere nasul și gura, precum și să respecte distanțarea fizică. Nerespectarea de către
candidați a acestor măsuri de protecție împotriva răspândirii și infectării cu virusul SARS-CoV-2
atrage eliminarea din concurs a acestora.
IMPORTANT! Adresăm rugămintea de a nu solicita informaţii suplimentare folosind adresa
de e-mail pentru a evita îngreunarea procesului de înscriere şi depunere a documentelor constitutive
ale dosarelor de recrutare.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane - Direcţia Generală de
Jandarmi a Municipiului Bucureşti, telefon int. 32939, de luni până vineri, în zilele lucrătoare, între
orele 08.00-16.00.
Prezentul anunț va fi postat pe site-ul unității, www.jandarmeriabucuresti.eu, secțiunea
CARIERA și afișat la avizierul unității începând cu data de 06.10.2021.
VII.

ANEXE:

Anexa nr.1: Formularul cererii de înscriere la concurs;
Anexa nr.2: Formularul declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
Anexa nr.3: Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei;
Anexa nr.4: Model Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului;
Anexa nr.5: Adeverință medicală - (se printează față-verso);
Anexa nr.6: Consimțământul informat.
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Anexa nr. 1
(Cerere de înscriere)

DOMNULE DIRECTOR GENERAL

Subsemnatul(a)_____________________________________________________________,
fiul (fiica) lui _______________________________ şi al (a) _______________________________,
născut (ă) la data de _________________, în localitatea ______________________________,
judeţul/sectorul _________________________, cetăţenia __________________, posesor/posesoare
al/a cărţii de identitate seria _________, nr. _______________, eliberată de ____________________,
la data de _______________, C.N.P. ______________________, cu domiciliul (reşedinţa) în
localitatea ___________________, judeţul (sectorul)
___________________, strada
____________________, nr. _____, bloc _______, etaj ______, apartament _______, telefon
_____________________, absolvent (ă) al/a (se menţionează unitatea de învăţământ / profilul /
specializarea)
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______, forma de învăţământ ___________, sesiunea ___________, încadrat la
__________________________________, în funcţia de __________________, starea civilă
____________________, cu serviciul militar _________________, la arma __________, trecut în
rezervă cu gradul ___________________________.
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Direcţia Generală de Jandarmi a
Municipiului Bucureşti, în vederea ocupării unui post vacant de subofiţer operativ principal, prin
rechemare în activitate/ încadrare directă.
Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la
concurs.
Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679
al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Am luat cunoştinţă despre faptul că, potrivit dispoziţiilor art. 24 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I.
nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului
Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, proba scrisă se înregistrează audio şi/sau
video cu respectarea strictă a prelucrării datelor cu caracter personal conform Directivei (UE)
2016/680 a Parlamentului European şi al Consiliului şi Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare şi declar că sunt de
acord cu aceasta.
SEMNĂTURA:

DATA:
________________________

________________________
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Anexa nr. 2

(Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare)

DOMNULE DIRECTOR GENERAL
Subsemnatul(a)______________________________________________________________,
fiul (fiica) lui ________________________________ şi al (a) ____________________________,
născut (ă) la data de _________________, în localitatea ______________________________,
judeţul/sectorul_________________________, C.N.P. ______________________, posesor/posesoare
al/a cărţii de identitate seria_________, nr. _______________, eliberată de ____________________,
la data de _______________, în calitate de candidat(ă) la concursul organizat de Direcţia Generală de
Jandarmi a Municipiului Bucureşti în vederea ocupării unui post vacant de subofiţer operativ
principal, prin rechemare în activitate/ încadrare directă, declar pe propria răspundere că am luat
cunoştinţă despre condiţiile de recrutare menţionate în anunţ, cu care sunt de acord şi pe care le
îndeplinesc cumulativ.
Precizez că nu fac parte din nici o organizaţie sau grupare interzise de lege sau care
promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.
În situaţia în care voi fi declarat(ă) „admis” îmi voi da demisia din partidele/ organizaţiile cu
caracter politic din care fac parte.
Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia
în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie ori incompatibilităţi
determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi încadrat(ă), chiar dacă
rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după
încadrare, sunt de acord cu luarea măsurilor legale conform competenţelor.
Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea
informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190 din 18 iulie 2018
privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi
al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Totodată îmi exprim în mod expres acordul ca activitățile la care particip în cadrul concursului
sa fie înregistrate audio/video.
Menţionez că am fost/ nu am fost încadrat(ă) în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională, (în caz afirmativ urmează să precizaţi instituţia, unitatea şi alte date necesare
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________ şi mi-au încetat raporturile de serviciu/ am fost trecut în rezervă la
cerere _________, demisie__________, alt motiv ___________________________, în temeiul art.
____, alin. _____ din Legea nr. ____/__________ ).
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat
personal datele din prezenta declaraţie.

SEMNĂTURA:
________________________

DATA:
_________________________
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Anexa nr. 3
Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei
Autobiografia se va referi în mod obligatoriu la toate punctele prevăzute mai jos şi va fi
redactată personal de către candidat, olograf, în mod cursiv, cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără
ştersături sau prescurtări, datată şi semnată.
1. Date personale: numele şi prenumele (numele purtate anterior), CNP, data şi locul
naşterii (ziua, luna, anul, satul, comuna, oraşul sau municipiul, judeţul – indicându-se denumirea
actuală a localităţilor), numele şi prenumele părinţilor, domiciliul şi/sau reşedinţa, cetăţenia, etnia,
religia, starea civilă, studii, limbi străine cunoscute şi la ce nivel; profesia de bază, locul de muncă şi
funcţia, numărul de telefon de acasă şi de la serviciu.
2. Date privind activitatea desfăşurată:
Se va arăta cronologic şi detaliat activitatea desfăşurată pe perioade, începând cu ciclul
gimnazial şi până în prezent (şcoli, cursuri, locuri de muncă), inclusiv întreruperile şi motivele,
menţionându-se funcţiile îndeplinite, titulatura completă a unităţilor/instituţiilor în care şi-a desfăşurat
sau îşi desfăşoară activitatea, precizând adresa acestora.
Cu privire la îndeplinirea serviciului militar (activ, alternativ sau în rezervă) se va evidenţia
perioada, arma şi specialitatea militară, indicativul, reşedinţa unităţii şi gradul pe care îl au în rezervă.
Pentru fiecare perioadă descrisă vor fi indicate 2 – 3 persoane care cunosc bine activitatea
candidatului.
Candidatul va menţiona dacă a fost arestat, judecat sau condamnat, ori este în curs de
urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale, prezentând detaliat în ce au constat
faptele, când s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză. Aceleaşi menţiuni vor fi făcute şi cu
privire la soţie/soţ şi părinţi.
Se vor arăta deplasările pe care le-a făcut în străinătate, motivul – în interes de serviciu sau
personal – în ce ţări, perioada.
3. Date despre rude:
a) date despre părinţii, soţia/soţul, fraţii/surorile candidatului – numele şi prenumele, data şi
locul naşterii, cetăţenia (dacă au şi altă cetăţenie), studiile, ultimul loc de muncă şi funcţia (situaţia
actuală), domiciliul şi numărul de telefon;
b) date despre copii: se vor trece în ordinea vârstei, arătându-se numele şi prenumele, locul şi
data naşterii, ocupaţia şi locul de muncă, domiciliul şi numărul de telefon;
c) pentru părinţii soţiei/soţului, fraţii/surorile acesteia, se vor arăta aceleaşi date ca pentru
persoanele prevăzute la lit. a).
Pentru persoanele menţionate în autobiografie, acolo unde este cazul, se va menţiona şi
numele purtat anterior.
În încheierea autobiografiei se va menţiona: „Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii
datelor furnizate în prezenta autobiografie şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter
personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în
aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie
2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecţia datelor).”
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Anexa nr. 4
-FațăTabel nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului1 ____________________________
Nr.
crt.

Numele şi prenumele
(nume purtat anterior)

Gradul
de rudenie

0

1

2

Data şi locul
naşterii

Prenumele
părinţilor

Ocupaţia/
Profesia/
Funcţia

Locul de muncă
(adresă/telefon)

Date privind domiciliu (a se
completa corect şi complet)

*Consimt la prelucrarea datelor cu
caracter personal conform Directivei
(UE) 2016/680 a Parlamentului
European și al Consiliului și
Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului

3

4

5

6

7

9

___ . ___ . ___

1

candidat

(zi)

(luna)

(an)

tata ___________

____________
localitatea

____________

C.N.P.

mama _________

localitatea……………………………..
str. ………………………….. nr. ……
bl……… sc…….. et……… ap……..
judeţ (sector) ……………….………..

judeţ (sector)

___ . ___ . ___
(zi)

2

(luna)

(an)

tata ___________

____________
localitatea

____________

*C.N.P.

mama _________

localitatea……………………………..
str. ………………………….. nr. ……
bl……… sc…….. et……… ap……..
judeţ (sector) ……………….………..

judeţ (sector)

___ . ___ . ___
(zi)

3

(luna)

(an)

tata ___________

____________
localitatea

____________

*C.N.P.

mama _________

localitatea……………………………..
str. ………………………….. nr. ……
bl……… sc…….. et……… ap……..
judeţ (sector) ……………….………..

judeţ (sector)

___ . ___ . ___
(zi)

4

(luna)

(an)

tata ___________

____________
localitatea

____________

*C.N.P.

mama _________

localitatea……………………………..
str. ………………………….. nr. ……
bl……… sc…….. et……… ap……..
judeţ (sector) ……………….………..

judeţ (sector)

___ . ___ . ___
(zi)

5

(luna)

(an)

tata ___________

____________
localitatea

____________

*C.N.P.

mama _________

localitatea……………………………..
str. ………………………….. nr. ……
bl……… sc…….. et……… ap……..
judeţ (sector) ……………….………..

judeţ (sector)

___ . ___ . ___
(zi)

6

(luna)

(an)

tata ___________

____________
localitatea

____________

*C.N.P.

mama _________

localitatea……………………………..
str. ………………………….. nr. ……
bl……… sc…….. et……… ap……..
judeţ (sector) ……………….………..

judeţ (sector)

Semnătura

Data _____________

_____________________

______________________
1

În tabel vor fi trecuţi, în ordine: candidatul, părinţii, fraţii, surorile, soţia/soţul, copii, părinţii soţiei/soţului, fraţii şi surorile soţiei/soţului (menționându-se la rubrica „Gradul de rudenie”: candidat,
tată, mamă, frate, soră, etc.).
* În situaţia în care rudele menţionate în tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-şi da exprima consimțământul în rubrica destinată din tabel, candidatul va anexa acordul acestora exprimat în
scris cu privire la prelucrarea datelor caracter personal, potrivit Legii nr. 190/ 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
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Anexa nr. 4
-versoNr.
crt.

Numele şi prenumele
(nume purtat anterior)

Gradul
de rudenie

Data şi locul
naşterii

Prenumele
părinţilor

Ocupaţia/
Profesia/
Funcţia

0

1

2

3

4

5

___ . ___ . ___
(zi)

7

(luna)

(an)

tata ___________

____________
localitatea

____________

C.N.P.

mama _________

Locul de muncă
(adresă/telefon)

Date privind domiciliu (a se
completa corect şi complet)

*Consimt la prelucrarea datelor cu
caracter personal conform Directivei
(UE) 2016/680 a Parlamentului
European și al Consiliului și
Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului

6

7

9

localitatea……………………………..
str. ………………………….. nr. ……
bl……… sc…….. et……… ap……..
judeţ (sector) ……………….………..

judeţ (sector)

___ . ___ . ___
(zi)

8

(luna)

(an)

tata ___________

____________
localitatea

____________

*C.N.P.

mama _________

localitatea……………………………..
str. ………………………….. nr. ……
bl……… sc…….. et……… ap……..
judeţ (sector) ……………….………..

judeţ (sector)

___ . ___ . ___
(zi)

9

(luna)

(an)

tata ___________

____________
localitatea

____________

*C.N.P.

mama _________

localitatea……………………………..
str. ………………………….. nr. ……
bl……… sc…….. et……… ap……..
judeţ (sector) ……………….………..

judeţ (sector)

___ . ___ . ___
(zi)

10

(luna)

(an)

tata ___________

____________
localitatea

____________

*C.N.P.

mama _________

localitatea……………………………..
str. ………………………….. nr. ……
bl……… sc…….. et……… ap……..
judeţ (sector) ……………….………..

judeţ (sector)

___ . ___ . ___
(zi)

11

(luna)

(an)

tata ___________

____________
localitatea

____________

*C.N.P.

mama _________

localitatea……………………………..
str. ………………………….. nr. ……
bl……… sc…….. et……… ap……..
judeţ (sector) ……………….………..

judeţ (sector)

___ . ___ . ___
(zi)

12

(luna)

(an)

tata ___________

____________
localitatea

____________

*C.N.P.

mama _________

localitatea……………………………..
str. ………………………….. nr. ……
bl……… sc…….. et……… ap……..
judeţ (sector) ……………….………..

judeţ (sector)

Semnătura

Data _____________

_____________________

______________________
1

În tabel vor fi trecuţi, în ordine: 1-candidatul, părinţii, fraţii, surorile, soţia/soţul, copii, părinţii soţiei/soţului, fraţii şi surorile soţiei/soţului (menționându-se la rubrica „Gradul de rudenie”:
candidat, tată, mamă, frate, soră, etc.).
* În situaţia în care rudele menţionate în tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-şi da exprima consimțământul în rubrica destinată din tabel, candidatul va anexa acordul acestora exprimat în
scris cu privire la prelucrarea datelor caracter personal, potrivit Legii nr. 190/ 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
NECLASIFICAT
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Anexa nr. 5
FAȚĂ
Cabinet medical
.........................................
(numele şi prenumele medicului de familie al candidatului/candidatei)
Nr. ............................/...........................
ADEVERINŢĂ MEDICALĂ
Se adevereşte că dl/dna …………................................................................................,
născut(ă) în anul ........, luna …....., ziua ……....., legitimat(ă) cu C.I./B.I. seria ........ nr.
.................................................., emis(ă) de .................... la data ......................., cod
numeric personal I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I, este înscris(ă) pe lista de
capitaţie începând cu data............................................................................

□

□

Se află /nu se află
în evidență sau sub observație cu:
1. Antecedente personale patologice: (boli infectocontagioase, inclusiv suspiciune infecţie
COVID-19, boli acute, severe, accidente, intervenţii chirurgicale, boli cronice. Se acordă o
atenţie deosebită afecţiunilor endocrino-metabolice - obezitate; afecţiunilor tiroidiene,
afecţiunilor oftalmologice - miopie, hipermetropie (valoarea dioptriilor), discromatopsii;
afecţiunilor dermatologice - vitiligo; afecţiunilor ortopedice - scolioze, cifoze, picior plat,
deformaţii diverse^1))
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
2. Boli neuropsihice (acute sau cronice) și în mod distinct toxicomaniile (inclusiv
alcoolismul etc.)
...................................................................................................................................
...........................................................................................................
CLINIC SĂNĂTOS: DA

□ / NU□

Prezenta adeverință medicală se eliberează pentru participarea la concursul de admitere la o
instituție de învățământ M.A.I./concursul de încadrare în M.A.I.
Data ………………………………………………
Semnătura şi parafa medicului de familie

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, îmi asum întreaga responsabilitate
privind acurateţea şi corectitudinea datelor furnizate de dumneavoastră, sub semnătură, parafă şi
ştampila cabinetului de medicină de familie. Diagnosticele se vor completa cu majuscule, fără
prescurtări, cu excepția abrevierilor medicale unanim recunoscute.
NOTĂ:

Atenție! Se vor consemna doar afecțiunile medicale confirmate, documentate medical.
NOTĂ: Documentul conţine date cu caracter personal ce intră sub incidenţa Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date
şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat.
^1) Aptitudinea medicală pentru admitere/încadrare în MAI este stabilită pe baza baremelor medicale specifice
aprobate prin anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne,
ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe,
directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr.
M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului
medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate
naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de
ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru
candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în
serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările
ulterioare.
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VERSO

Anexa nr. 5

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Direcţia medicală
Unitatea ................................................................................................................

Din analiza conținutului prezentei adeverinţe se constată:

□ POATE PARTICIPA la concursul de admitere la o instituție de învățământ care formează personal
pentru nevoile M.A.I./concursul de încadrare în M.A.I., conform prezentei adeverințe medicale eliberate de
medicul de familie.
SAU

□

^1) „INAPT“ , conform paragrafului nr. …… din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului
apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiţiei,
directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii
Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de
Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014^2)
(în baza
antecedentelor patologice personale, afecțiunilor, bolilor neuropsihice și toxicomaniilor consemnate de către
medicul de familie), sens în care NU POATE PARTICIPA la concursul de admitere la o instituție de
învățământ care formează personal pentru nevoile M.A.I./concursul de încadrare în M.A.I.;

Data ......................
Semnătura şi parafa medicului de unitate

NOTĂ: Documentul conţine date cu caracter personal ce intră sub incidenţa Regulamentului
(UE) 2016/679; diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea
cadrului legal invocat.
^1) Se va completa doar în situația în care este menționată în adeverința medicală o afecțiune care determină expres
inaptitudinea medicală prin raportare la baremele medicale în vigoare.
^2) pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în
unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada
şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de
securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează
a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu
statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa nr. 6
CONSIMŢĂMÂNT INFORMAT
Subsemnatul(a) ..............................................................................., CNP ..................................,
domiciliat(ă) în str. ...................................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ....., sectorul .........,
localitatea .............................................., judeţul .........................., telefon ..................................,
Am fost informat(ă) cu privire la faptul că examinarea medicală a subsemnatului(ei) se face în
conformitate cu Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2020 privind examinarea medicală a
candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru
nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor
Interne.
Am fost informat(ă) cu privire la faptul că aptitudinea mea medicală este stabilită pe baza baremelor
medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ
militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi
studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate
naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care
urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în
serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aprobate
prin Ordinul ministrului apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne,
ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de
Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de
Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor
medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ
militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi
studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate
naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care
urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în
serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările
şi completările ulterioare.
Cunosc faptul că examinarea medicală se realizează după susţinerea celorlalte probe de concurs şi că
în urma examinării medicale pot fi declarat inapt medical pentru admitere în instituţiile de învăţământ
care formează personal pentru nevoile MAI/încadrare în MAI şi îmi asum consecinţele ce derivă din
aceasta.
Declar în deplină cunoştinţă de cauză şi pe proprie răspundere că nu am suferit şi nu sufăr de boli
neuropsihice, boli cronice sau infectocontagioase şi nu am tatuaje ori elemente ornamentale, de orice
natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară.
Nu am cunoştinţă despre existenţa unor afecţiuni medicale care să împiedice susţinerea probelor
sportive de către subsemnatul(a).

Data .............................

Semnătura candidatului .............................

NOTĂ:
Documentul conţine date cu caracter personal ce intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu
respectarea cadrului legal invocat.
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