MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

NESECRET
Nr.
Bucureşti

ANUNŢ
Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne
scoate la concurs, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, un post de atașat de
afaceri interne în cadrul Ambasadei României în Regatul Spaniei.
Profilul de misiune este următorul:
Obiectivele misiunii
- Promovarea parteneriatelor de cooperare româno-spaniole în plan bilateral şi multilateral;
- Combaterea infracțiunilor comise de cetățeni români în Spania şi de cetățeni spanioli în
România prin aplicarea cadrului juridic bilateral de cooperare.
Condiţii – conform prevederilor OMAI nr. S/207 din 22.08.2012 privind organizarea
activităţii de reprezentare externă şi cooperare internaţională desfăşurată prin intermediul
ataşaţilor de afaceri interne, ofiţerilor de legătură şi al specialiştilor suport operativ ai MAI,
cu modificările şi completările ulterioare;
Specificul misiunii – misiune de reprezentare externă în cadrul Ambasadei
României la Madrid; relaţionare la nivel înalt cu reprezentanţi ai structurilor de aplicare a
legii din Regatul Spaniei, cu personalul misiunii diplomatice şi al oficiilor consulare, cu
omologi din alte state, pe problematici de importanţă în domeniul de referinţă;
Durata misiunii – 4 ani, cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă de maxim 1 an,
iar în situaţii excepţionale justificate, cu încă o perioadă de maxim 1 an;
Structura biroului (număr de posturi) – 1 post de ataşat de afaceri interne în cadrul
Ambasadei României în Regatul Spaniei;
Nivelul de reprezentare – ataşat de afaceri interne clasa II-a (sau clasa I, după caz).
Limba străină – limba spaniolă (nivel B2).
Experienţa – combaterea criminalităţii organizate, asigurarea şi menţinerea ordinii şi
liniştii publice, participarea la misiuni de cooperare internaţională, precum şi un nivel de
cunoștințe corespunzător în domeniul relaţiilor internaţionale.
Cadru juridic de cooperare
1. Legea nr. 495 din 28.12.2006, publicată în MO nr. 1051 din 29.12.2006 de ratificare a
Convenţiei între România şi Spania privind cooperarea în lupta împotriva criminalităţii,
semnată la Madrid, la 30 martie 2006, în vigoare de la 14 februarie 2007;
2. Legea nr. 273 din 22 decembrie 2010, publicată în MO nr. 14 din 6 ianuarie 2011, de
ratificare a Acordului de Securitate între România şi Regatul Spaniei privind protecţia
reciprocă a informaţiilor clasificate;
3. Legea nr. 45 din 4 aprilie 1997, publicată în MO nr. 58 din 8 aprilie 1997 de ratificare a
Acordului între România şi Spania privind readmisia persoanelor aflate în situaţie ilegală,
semnat la Bucureşti, la 29 aprilie 1996;
4. Legea 294 din 7 iulie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România si Spania privind
cooperarea in domeniul protecției minorilor romani neînsoțiți în Spania, repatrierea lor și
lupta împotriva exploatării minorilor, semnat la Madrid la 15 decembrie 2005;
5. Legea nr. 73 din 17 iulie 1992 pentru ratificarea tratatului cu privare la relaţiile de
prietenie şi cooperare dintre România şi Regatul Spaniei;
6. Planul comun de acţiune româno-spaniol în domeniul coordonării şi colaborării în lupta
împotriva criminalităţii organizate transnaţionale, semnat la Bucureşti, la 16 decembrie
2006;
7. Memorandum de înţelegere în domeniul jandarmeriei, semnat la Madrid, la 28 octombrie
2013;

8. Protocol de cooperare între Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Direcţia Generalǎ
a Poliţiei Naţionale Spaniole cu privire la intensificarea cooperǎrii, în materie de
delincvenţǎ itinerantǎ prin Direcţia de Investigaţii Criminale şi Comisariatul General al
Poliţiei Judiciare, semnat la București, la 1 februarie 2016;
9. Protocol de colaborare academică între Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” din
cadrul Ministerului Afacerilor Interne din România și Divizia de Formare și Perfecționare
a Direcţiei Generale a Poliţiei Naţionale din Regatul Spaniei, semnat la București, la 1
februarie 2016.
Pentru a participa la concurs, ofiţerii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ,
condiţiile rezultate din profilul de misiune, precum şi următoarele condiţii:
 sunt ofiţeri de poliţie sau cadre militare;
 cunosc foarte bine limba spaniolă – nivel „B2”, conform Cadrului European de
Referinţă pentru Limbi Străine;
 au studii superioare cu diplomă de licenţă;
 au absolvit un curs postuniversitar în specialitate, respectiv în domeniile drept, drept
internaţional public, relaţii internaţionale, afaceri europene, studii europene sau
ordine şi siguranţă publică;
 au experienţă profesională de minim 7 ani în Ministerul Afacerilor Interne;
 au obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin “Bine” în cazul poliţiştilor sau
„Foarte bun” pentru cadrele militare, la evaluarea anuală de serviciu/aprecierea de
serviciu;
 îndeplinesc condiţiile de ocupare a posturilor cu recrutare din sursă internă;
 deţin cunoştinţe de operare PC şi permis de conducere cel puţin categoria B;
 sunt declaraţi “apt” din punct de vedere medical şi psihologic;
 sunt autorizaţi pentru accesul la informaţii clasificate naţionale din clasa secrete de
stat - nivelul de secretizare: minim “Strict Secret”. Poliţistul/cadrul militar care nu
deţine autorizaţie de acces la informaţii clasificate naţionale sau deţine niveluri
inferioare celui menţionat îşi poate depune dosarul de candidat sub rezerva trimiterii
în misiune în funcţie de obţinerea nivelului de autorizare cerut.
Concursul se va desfăşura la sediul Ministerului Afacerilor Interne, Piaţa
Revoluţiei nr.1A, sector 1, Bucureşti, în perioada 10 octombrie – 10 noiembrie
2016 şi va consta în următoarele probe:
a) Testarea cunoştinţelor teoretice – probă scrisă;
b) Interviu pe subiecte profesionale;
c) Evaluarea dosarului de candidat.
Dosarele de candidat vor fi transmise la Direcţia Generală Management
Resurse Umane, până la data de 16 septembrie 2016, prin intermediul structurii de
resurse umane din inspectoratul general/similar şi vor conţine următoarele elemente:
1.
Cererea de înscriere la concurs/examen a candidatului, în care acesta
menţionează că îndeplineşte toate condiţiile de participare, aprobată de şeful
structurii, însoţită de o scurtă caracterizare întocmită de şeful direct;
2.
Curriculum vitae al candidatului (două exemplare);
3.
Copii legalizate ale documentelor doveditoare ale studiilor superioare/de
specialitate menţionate la condiţiile de participare;
4.
Avizul medicului de unitate;
5.
Copia autorizaţiei de acces la informaţii clasificate naţionale, dacă există;
6.
2 fotografii tip paşaport;
7.
Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului privind calitatea de lucrător
sau colaborator al Securităţii, care cuprinde şi acordul expres pentru
demararea procedurii de solicitare la Consiliul Naţional de Studiere a
Arhivelor Securităţii, de către DGMRU, a deciziei/adeverinţei cu privire la

calitatea de lucrător sau colaborator al securităţii, în conformitate cu
prevederile OUG nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi
deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 293/2008.
8.
Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului că nu a săvârşit fapte de
natură penală şi că nu este cercetat într-un dosar penal.
Testarea la limba spaniolă a candidaților va avea loc în data de 03 octombrie
2016, la Institutul de Studii pentru Ordine Publică.
La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect
întocmit.

