ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

NESECRET
Exemplar unic
Nr. 133922
Din 08.08.2016

ANUNŢ
Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă,
din rândul ofiţerilor M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinului M.A.I. nr. 665/2008 privind
unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., precum şi ale Ordinului M.A.I.
nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate actele
normative cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de inspector general al Inspectoratului
General al Jandarmeriei Române, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii.
Pentru a putea participa la concurs, ofiţerii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele
condiţii:











să fi absolvit studii universitare de licenţă – ciclul I Bologna sau studii superioare de lungă durată cu
licenţă, în unul din domeniile cuprinse în ramura de ştiinţă: ştiinţe juridice / ştiinţe militare, informaţii şi
ordine publică;
să fi absolvit studii universitare de master – ciclul II Bologna de studii universitare cu diplomă de
master, studii superioare de lungă durată sau studii postuniversitare în specializarea studiilor necesare
exercitării atribuţiilor funcţiei sau în management;
să aibă autorizaţie de acces la informaţii clasificate „secret de stat”, nivel „strict secret de importanţă
deosebită”, certificat de securitate NATO Tip A, nivel „NATO SECRET” şi certificat de securitate U.E.,
nivel „SECRET E.U.”, obţinute după numirea pe funcţie;
să aibă 15 ani vechime în muncă / 15 ani vechime în M.A.I.;
să aibă 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
să aibă 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;
să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din
Legea nr. 360/2002 sau art. 89 din Legea nr. 80/1995, ambele acte normative cu modificările şi
completările ulterioare;
să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin „bine” la evaluarea anuală de serviciu pentru
poliţişti, respectiv „foarte bun” la aprecierea de serviciu pentru cadrele militare;
să aibă gradul militar / profesional de minim colonel / comisar şef de poliţie;
să fie declarat „apt pentru funcţii de conducere”, din punct de vedere medical şi psihologic.
Dosarul de recrutare va cuprinde documentele prevăzute la art. 36 din Anexa 2 la
Ordinul M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile
M.A.I. astfel:
- copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
- copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului / soţiei şi fiecărui copil, a certificatului de
căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
- copii 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;
- declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
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Cererile de înscriere la concurs, însoţite de curriculum vitae – model Europass, copii ale
diplomelor/certificatelor care să ateste studiile/cursurile absolvite, precum şi de adeverinţă care conţine
rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate vor fi depuse la Direcţia
Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române până la data de 19.08.2016, ora
16.00. Înscrierile se fac personal, la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române,
str. Jandarmeriei, nr. 9-11, sector 1, Bucureşti.
Concursul va consta într-un interviu structurat pe subiecte profesionale, care se înregistrează audio
şi/sau video.
Evaluarea probei de concurs se face cu note de la 1 la 10.
Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00.
Candidaţii sunt declaraţi „admis” în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la interviul structurat
pe subiecte profesionale. În situaţia în care mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat „admis” la
concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situaţia în care
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.
Rezultatele finale ale concursului se înscriu într-un tabel nominal şi se aduc la cunoştinţă prin afişare.
Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate
formula contestaţie, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare.
Dosarele de recrutare, se vor depune până la data de 29.08.2016, ora 16.00 la secretariatul comisiei
de concurs, care va fi asigurat de către Direcţia Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al
Jandarmeriei Române (telefon: 021/409.60.37, 021/409.65.49, 16037, 16549).
Candidaţii vor fi planificaţi prin grija secretarului comisiei pentru evaluarea psihologică pentru funcţii
de conducere, pe baza cererilor de înscriere depuse.
Concursul se va desfăşura la sediul Ministerului Afacerilor Interne la data de 01.09.2016, începând
cu ora 10.00, iar unica probă de concurs o constituie interviul pe subiecte profesionale.
La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în anunţ şi ale
căror dosare de recrutare sunt complet şi corect întocmite.
Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului, pot fi obţinute de la
Inspectoratul General al Jandarmeriei Române – Direcţia Resurse Umane – Serviciul Recrutare,
Încadrare şi Promovare Personal, telefon: 021/409.60.37, 021/409.65.49, 16037, 16549, luni-vineri, între
orele 08.00-16.00.
Anunţul este publicat pe site-ul instituţiei şi afişat la avizierul unităţii începând cu data de
08.08.2016.
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA*
I. PE LINIE DE MANAGEMENT OPERAŢIONAL
1. Tematică:
- Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale persoanelor, prevăzute în Constituţia
României;
- Atribuţiile Jandarmeriei Române pe timp de pace, pe timpul stării de urgenţă, pe timpul stării de
asediu, la mobilizare şi în timp de război;
- Drepturile şi obligaţiile personalului Jandarmeriei Române;
- Misiunile specifice structurilor de jandarmi pentru intervenţia în sprijinul populaţiei, la producerea
unor situaţii de protecţie civilă;
- Realizarea capacităţii operaţionale a structurilor de jandarmi pentru îndeplinirea misiunilor din
responsabilitate;
- Regimul stării de urgenţă, al stării de asediu, al stării de mobilizare şi al stării de război;
- Principalele atribuţii ale comandanţilor pentru planificarea, organizarea şi realizarea activităţii de
protecţie civilă;
- Activităţile pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor structurilor operative ale Jandarmeriei
Române;
- Materializarea misiunilor şi acţiunilor în jurnalul acţiunilor operative;
- Monitorizarea evenimentelor şi misiunilor în derulare, a fluxului de date şi informaţii de interes
operativ inter şi intrainstituţional şi asigurarea suportului decizional;
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- Principalele concepte aplicabile pentru iniţierea, încheierea, evidenţa, actualizarea şi monitorizarea
protocoalelor /planurilor de cooperare /colaborare.
2. Bibliografie:
- Constituţia României;
- Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al
stării de război;
- OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi a stării de urgenţă, aprobată prin Legea
nr.453/2004 cu modificările şi completările ulterioare;
- OMAI nr. 224/2011 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a măsurilor de protecţie civilă în
unităţile M.A.I.;
- OMAI nr. S/295/2009 privind întocmirea şi păstrarea jurnalului acţiunilor operative;
- OMAI nr. S/109/2015 privind realizarea capacităţii operaţionale a structurilor şi unităţilor M.A.I.;
- OMAI nr. S/61/2010 privind raportarea şi monitorizarea evenimentelor şi a aspectelor de interes
operativ;
- OIGJR nr. 12/2013 privind activităţile pentru pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor operative ale
Jandarmeriei Române;
- OIGJR nr. 10/2014 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de cooperare /colaborare la
nivelul Jandarmeriei Române.
II. PE LINIE DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ
1. Tematică:
- Atribuţiile structurilor de ordine publică;
- Planificarea, organizarea, coordonarea şi conducerea misiunilor ce revin structurilor de ordine
publică;
- Negocierea şi dialogul în Jandarmeria Română;
- Organizarea, conducerea, coordonarea, executarea şi evaluarea activităţilor de menţinere a ordinii şi
siguranţei publice în sistem integrat;
- Analiza situaţiei operative - conţinut;
- Gestionarea adunărilor publice nesupuse procedurii declarării şi a adunărilor publice interzise;
- Conducerea acţiunilor de asigurare şi / sau restabilire a ordinii publice;
- Restabilirea ordinii publice când aceasta a fost tulburată prin acţiuni sau fapte care contravin legii;
- Planificarea, organizarea, coordonarea şi monitorizarea acţiunilor de asigurare şi / sau restabilire a
ordinii publice;
- Concepţia de acţiune şi Planul de acţiune;
- Principiile specifice pregătirii şi desfăşurării intervenţiei realizate de structurile jandarmeriei;
- Intervenţia în cazul în care adunările publice îşi pierd caracterul paşnic şi civilizat; organizarea şi
executarea intervenţiei de structurile jandarmeriei;
- Actele de terorism;
- Infracţiuni contra persoanei; infracţiuni contra patrimoniului; infracţiuni care aduc atingere unor
relaţii privind convieţuirea socială;
- Constatarea faptelor de natură penală de către jandarmi, potrivit Codul de procedură penală.
2. Bibliografie:
- Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 286 / 2009 privind Codul penal – Titlul I, II, VIII cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 135 / 2010 privind Codul de procedură penală cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului;
- Legea nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor si a jocurilor
sportive cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 60/1991, republicată, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice cu
modificările şi completările ulterioare;
- OMAI nr. S/182/2010 privind planificarea şi executarea misiunilor de asigurare şi/sau restabilire a
ordinii publice;
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- OMAI nr. 60/2010 privind organizarea si executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- OIGJR nr. S/36/2013 privind întrebuinţarea structurilor de ordine publică din Jandarmeria Română;
- OIGJR nr. S/37/2013 privind pregătirea şi executarea intervenţiei şi a acţiunilor speciale de către
structurile Jandarmeriei Române;
- OIGJR nr. 21/2014 privind pregătirea şi desfăşurarea activităţilor de negociere şi dialog în
Jandarmeria Română;
- OIGJR nr. 5/2015 privind pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de asigurare a ordinii publice la
competiţii şi jocuri sportive.
III. PE LINIE DE PAZĂ ŞI PROTECŢIE INSTITUŢIONALĂ
1. Tematica:
- Paza şi protecţia cu efective de jandarmi, a transporturilor bunurilor şi valorilor importante, precum
şi a transporturilor cu caracter special;
- Principalele obligaţii ale beneficiarului de pază şi protecţie cu efective de jandarmi;
- Managementul riscurilor în asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor din
competenţa M.A.I;
- Paza cu efective de jandarmi;
- Activităţile care se execută pentru asigurarea pazei şi protecţiei;
- Principalele atribuţii ce revin Jandarmeriei Române în scopul asigurării pazei şi siguranţei
obiectivelor, bunurilor şi valorilor;
- Modalităţi şi procedee de executare a serviciului de pază şi protecţie;
- Particularităţi privind executarea misiunii de pază şi protecţie cu efective de jandarmi la obiectivele
de importanţă deosebită pentru activitatea statului, obiective financiar bancare şi economice, sediile
instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, obiective cu activităţi nucleare, misiuni diplomatice, agenţii şi
reprezentanţe economice străine, sediile unor organisme şi organizaţii internaţionale, conducte
magistrale de transport produse petroliere, paza şi protecţia transporturilor produselor cu caracter
special de bunuri, valori şi corespondenţă clasificată;
- Executarea intervenţiei antiteroriste la obiectivele Jandarmeriei Române;
- Conducerea structurilor şi organizarea controlului misiunilor de pază şi protecţie;
- Documentele elaborate/gestionate la nivelul inspectoratelor de jandarmi judeţene.
2. Bibliografie:
- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
- HG nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu
efective de jandarmi, cu modificările şi completările ulterioare;
- HG nr. 301/2012, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legea nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
- OMAI nr. S/281/2007 privind paza şi protecţia obiectivelor bunurilor şi valorilor din competenţa
M.A.I.;
- OIGJR nr. 8/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea analizelor de risc la securitatea
fizică a obiectivelor, bunurilor şi valorilor din competenţa Jandarmeriei Române;
- OIGJR S/37/2013 privind pregătirea şi executarea intervenţiei şi acţiunilor speciale de către
structurile Jandarmeriei Române;
- Dispoziţia IGJR nr. S/57/2007 privind organizarea şi executarea misiunii de pază şi protecţie a
obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi.

IV. PE LINIE DE CERCETARE - DOCUMENTARE
1. Tematică:
- Activitatea de obţinere a datelor şi informaţiilor;
- Planificarea şi organizarea activităţii de cercetare - documentare;
- Conducerea şi coordonarea activităţii de cercetare - documentare;
- Evidenţa, evaluarea şi controlul activităţii de cercetare - documentare;
- Activitatea de cercetare-documentare pe linia manifestărilor sportive.
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2. Bibliografie:
- Legea nr. 4/2008 cu modificările şi completările ulterioare;
- OMAI nr. S/117/2013 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de cercetare – documentare
necesară executării misiunilor Jandarmeriei Române;
- OIGJR nr. S/38/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea activităţii
de cercetare documentare în Jandarmeria Română;
- OIGJR nr. 4/2015 privind pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de asigurare a ordinii publice la
competiţii şi jocuri sportive;
- OIGJR nr. 5/2015 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi combatere a faptelor
antisociale.
V. PE LINIE DE PROTECŢIE A INFORMAŢIILOR CLASIFICATE
1. Tematică:
- Clasificarea informaţiilor; declasificarea şi trecerea informaţiilor clasificate la altă clasă sau nivel
inferior de clasificare;
- Măsuri minime de protecţie a informaţiilor clasificate;
- Accesul la informaţii clasificate;
- Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea,
transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate;
- Obligaţiile şi răspunderile ce revin autorităţilor, instituţiilor publice şi altor persoane juridice pentru
protecţia informaţiilor secret de stat;
- Protecţia fizică şi juridică a informaţiilor clasificate;
- Protecţia personalului care are sau urmează să aibă acces la informaţii clasificate;
- Executarea controlului asupra măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate.
2. Bibliografie:
- Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
- HG nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în
România;
- HG nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
- HG nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia pe teritoriul României a
corespondenţei clasificate;
- OMAI nr. 353/2002 pentru aprobarea normelor de aplicare a standardelor naţionale de protecţie a
informaţiilor clasificate în unităţile M.A.I.;
- OMAI nr. 811/2005 privind efectuarea controalelor, constatarea contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor prevăzute de lege, în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate în M.A.I.

-

VI. PE LINIE DE RESURSE UMANE
1. Tematică:
Managementul organizatoric, activitatea de planificare structurală in unităţile M.A.I.;
Competenţele de gestiune a resurselor umane;
Fişa postului;
Organizarea, planificarea şi desfăşurarea pregătirii personalului;
Ocuparea posturilor vacante;
Recompense ce se pot acorda cadrelor militare în activitate;
Abateri de la disciplina militară;
Sancţiuni disciplinare ce se pot aplica ofiţerilor maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate;
Aplicarea şi executarea sancţiunilor disciplinare;
Suspendarea, amânarea, anularea şi radierea sancţiunilor disciplinare;
Răspunderea disciplinară;
Căi de atac împotriva deciziei privind aplicarea sancţiunilor disciplinare;
Aducerea la cunoştinţă şi evidenţa sancţiunilor disciplinare.
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2. Bibliografie:
- Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
- OMAI nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului
afacerilor interne, secretarilor de stat, secretarului general şi şefilor/comandanţilor unităţilor M.A.I.;
- OMAI nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I.;
- OMAI nr. 69/2009 pentru aprobarea ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I.;
- OMAI nr.105/2013 privind activitatea de planificare structurală management organizatoric în
unităţile M.A.I.;
- OMAI nr. 154/2004 privind activitatea de educaţie fizică şi sport în M.A.I.;
- IMAI nr. S/107/2013 privind constituirea şi dimensionarea unor componente organizatorice
specifice unităţilor M.A.I.;
- IMAI nr. 363/2002 privind pregătirea continuă a personalului M.A.I.;
- Regulamentul disciplinei militare aprobat prin Ordinul MApN nr. M. 64/2013 (Cap. II, III, IV).
VII. PE LINIE LOGISTICĂ ŞI FINANCIAR
1. Tematică:
- Răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse;
- Dotarea cu armament, muniţii şi tehnică specială specifică pentru îndeplinirea misiunilor;
- Evidenţa şi predarea-primirea armamentului, muniţiilor şi a tehnicii speciale specifice pentru
îndeplinirea misiunilor;
- Păstrarea armamentului, muniţiilor şi a tehnicii speciale specifice pentru îndeplinirea misiunilor;
- Responsabilităţile ordonatorului de credite pe linia execuţiei bugetare;
- Responsabilităţile comandantului unităţii privind stabilirea şi recuperarea pagubelor.

2. Bibliografie:
- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- OG nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor;
- O.M.A.I. nr. S/156/2015 privind exercitarea calităţii de ordonator de credite în M.A.I., cu
modificările şi completările ulterioare;
- IMAI nr. 114/2013 privind răspunderea materială a militarilor pentru pagubele produse M.A.I.;
- OIGJR nr. 8/2014 privind dotarea, evidenţa, predarea-primirea, păstrarea, portul, manipularea,
folosirea şi verificarea armamentului, muniţiilor şi a tehnicii speciale specifice pentru îndeplinirea
misiunilor de către structurile Jandarmeriei Române.
*NOTĂ: Se studiază legislaţia actualizată cu toate modificările şi actualizările intervenite.
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