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A  N  U  N   
 

  Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor 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. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi 
ale Ordinului M.A.I.  nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie 
ale Ministerului Afacerilor Interne ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de şef 
serviciu (funcţionar public cu statut special) al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere 
şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Bistri a-N s ud, prevăzut la poziţia 
1 din statul de organizare al serviciului respectiv. 
 
 Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi la sediul Direcţiei Regim Permise 
de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor – Serviciul Resurse Umane, cu respectarea prevederilor legale 
în vigoare referitoare la protecţia informaţiilor clasificate. 

 

I. Pentru a participa la concurs candida ii trebuie s  îndeplineasc  cumulativ urm toarele condi ii : 
1. Să îndeplinească cerinţele din fişa postului, respectiv: 
 să fie absolvenţi de studii universitare de lungă durată (S) în domeniile juridic, economic,  ştiinţe 

inginereşti, administraţie publică, informatică, automatizări sau studii superioare de licenţă, ciclul I 
de studii universitare, în domeniile juridic, economic,  ştiinţe inginereşti, administraţie publică, 
informatică, automatizări; 

 să fie absolvenţi de studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei sau în domeniul management, sau să fie  posesori ai unei diplome de absolvire 
sau de licenţă a învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării Legii  nr. 
288/2004 privind organizarea studiilor universitare, în funcţie de specializarea/programul de studii 
universitare, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management; 

2. Să aibă gradul profesional minim subinspector de poliţie; 
3. Să aibă minim 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs; 
4. Să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; 
5. Să fie declaraţi „apt medical” şi „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop; 
6. Să nu fie cercetaţi disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de 

aceştia să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind 
Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Să fi obţinut calificativul de cel puţin „BINE” la ultimele două evaluări anuale de serviciu; 
8. Să deţină certificat sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivelul „STRICT SECRET” – 

poate fi obţinut(ă) ulterior; 
9. Să fie posesori de permis de conducere valabil minim categoria B. 

 

II. Pentru participarea la concurs candida ii vor prezenta un dosar de recrutare care va conine 
urm toarele documente: 

1. Cererea de înscriere conform modelului anexat;  
2. Curriculum Vitae model Europass care poate fi completat online sau descărcat accesând 

următorul link: https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templates-
instructions; 

3. Copia* actului de identitate însoţită de documentul original pentru certificare;  
4. Copii* ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului 

(diplomă de licenţă şi anexe, după caz), însoţite de documentul original pentru certificare sau 
copia legalizată a acestora;   

5. Adeverinţa care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de 
unitate; 

6. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare conform modelului 
anexat; 



7. Adeverinţa eliberată de structura de resurse umane a unităţii din care face parte candidatul, din 
care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la punctul I, subpunctele 2, 3, 4, 6, 7 şi 8 din 
anunţ; 

8. Copia*  permisului de conducere. 
* Copiile documentelor prevăzute la punctele 3 şi 4 şi 8 se realizează de către secretarul comisiei de 
concurs şi se certifică pentru conformitate de către acesta şi de către candidat. Originalul documentelor 
se restituie candidatului după realizarea copiilor. În situaţia depunerii de copii legalizate aceste activităţi 
nu se mai realizează. 
 
 Dosarul de recrutare conţinând documentele enumerate mai sus se depune personal de către candidat 
la secretarul comisiei de concurs până la data de 23.08.2018, în intervalul orar 09.00 – 15.00. 
 
 Aten ie! După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv 23.08.2018 ora 
15.00, nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora. 
 

La concurs pot particip  numai candida ii care îndeplinesc condi iile legale, condi iile de 
ocupare prev zute în fişa postului, respectiv cei ale c ror dosare de recrutare sunt complet şi corect 
întocmite şi au fost depuse în termenul prev zut în anun ul de concurs. 
 

După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica corectitudinea întocmirii 
dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la 
concurs. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se 
afişează la sediul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor şi se postează pe 
website-ul oficial al instituţiei www.drpciv.ro , secţiunea Carier  cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de 
desfăşurarea probei concursului. 
 
 Concursul se va desf şura la sediul Direc iei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor din şos. Pipera nr. 49, sector 2, Bucureşti în data de 12.09.2018 începând cu ora 12.00 şi va 
consta în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale care se înregistrează audio şi/sau 
video.  
 

Accesul în sala unde se va desfăşura concursul va fi permis candidaţilor exclusiv pe baza actului de 
identitate valabil. 
 

Tematica şi bibliografia sunt parte componentă a prezentului anunţ şi se vor afişa la sediul Direcţiei 
Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor fiind postate şi pe site-ul oficial al instituţiei 
www.drpciv.ro , la secţiunea Carier . 
 

Examinarea psihologică a candidaţilor se va desfăşura la sediul Centrului de Psihosociologie al  
M.A.I. din municipiul Bucureşti, strada Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2, la o dată ce va fi comunicată 
ulterior candidaţilor, în timp util. Candidaţii trebuie să se prezinte la sediul Centrului de Psihosociologie al 
M.A.I. în ziua, data şi ora la care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea 
solicita o reprogramare. Candidaţii declaraţi inapt psihologic vor fi informaţi telefonic, iar participarea 
acestora la concurs nu va fi permisă ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor legale. 
 
         Relaţii suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare între orele 09.00 – 15.00 de la secretarul 
comisiei de concurs, comisar şef de poliţie Ilie Ioana din cadrul Serviciului Resurse Umane al Direcţiei 
Regim Permise Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor la numerele de telefon 021.301.95.73 sau 
021.301.95.70 interior 14327.                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.drpciv.ro/


 
 
 
 

GRAFICUL DE DESF ŞURARE A CONCURSULUI 
pentru ocuparea postului vacant de şef serviciu (funcţionar public cu statut special)  

al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor al 
judeţului Bistri a-N s ud 

 

Depunerea dosarelor de recrutare complete 
10.08. – 23.08.2018 în zilele lucrătoare, în 
intervalul orar 09.00 – 15.00  

Examinarea psihologică 
În intervalul 24.08.2018 – 30.08.2018, la o 
dată ce va fi stabilită şi comunicată ulterior 

Verificarea dosarelor de recrutare 03.09.2018, ora 09.00 
Afişarea listei candidaţilor care nu 
îndeplinesc condiţiile de participare la 
concurs 

Cel târziu 03.09.2018 

Susţinerea interviului structurat pe subiecte 
profesionale 

12.09.2018, ora 12.00 

Afişarea baremului de notare al interviului 12.09.2018, după susţinerea probei de către 
ultimul candidat 

Afişarea rezultatelor 12.09.2018, după terminarea probei 
Depunerea contestaţiilor 24 de ore după afişarea rezultatelor 
Afişarea rezultatelor la contestaţii şi a 
tabelului cu rezultatele finale 

2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 
depunere a contestaţiilor 

 
 
 

 
 


	A  N  U  N  Ţ

