MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR
ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE
COMISIA DE CONCURS

NESECRET
03.01.2018

ERATĂ LA
ANUNŢUL NR.4214789 DIN 29.12.2017
Anunţul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
nr.4214789 din 29.12.2017, publicat pe site-ul direcţiei la data de 29.12.2017, privind
ocuparea unui post de ofiţer de poliţie - ofiţer specialist principal I (consilier juridic) la
Serviciul Juridic şi Secretariat – Compartimentul Juridic, poziţia 128 din Statul de
organizare al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date,
prin încadrare directă ca poliţist, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale,
criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant, se completează astfel:
Secţiunea a II-a - Condiţiile legale care trebuie îndeplinite cumulativ, privind
recrutarea candidaţilor:
“Agenţii de poliţie care îndeplinesc cerinţele de pregătire prevăzute în fişa postului
de ofiţer de poliţie scos la concurs pot participa dacă îndeplinesc cumulativ următoarele
condiţii şi cerinţe:
a)
Să fie declaraţi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
b)
Să nu fie cercetaţi disciplinar sau să nu se afle sub efectul unei sancţiuni
disciplinare;
c)
Să nu fie puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin.
(2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul
poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv când faţă de acesta
s-a pus în mişcare acţiunea penală, cu excepţia situaţiei în care acţiunea penală a
fost pusă în mişcare pentru o infracţiune din culpă care nu este în legătură cu
serviciul, este arestat preventiv sau se află în arest la domiciliu, se află sub control
judiciar sau control judiciar pe cauţiune şi s-a dispus interdicţia exercitării profesiei
sau nu susţine evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea
activităţii, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau
când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor indicii
comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării
psihologice;
d)
Să fi obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de
serviciu. Potrivit art. III, alin. (1) din Legea nr. 152/2016 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, condiţia privind
calificativul de cel puţin „bine” în anul 2015, este considerată îndeplinită.

Secţiunea a III-a - Înscrierea candidaţilor la concurs:
Agenţii de poliţie declaraţi „apt” la evaluarea psihologică vor depune un
dosar de recrutare care va conţine următoarele documente :
a) copii ale carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor
documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă;
b) copia livretului militar (după caz);
c) 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;
d) adeverinţă eliberată de structura de resurse umane din care face parte
candidatul, care să ateste îndeplinirea următoarelor:
 nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni
disciplinare;
 nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art.
27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr.
360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv când faţă de acesta s-a pus în
mişcare acţiunea penală, cu excepţia situaţiei în care acţiunea
penală a fost pusă în mişcare pentru o infracţiune din culpă care nu
este în legătură cu serviciul, este arestat preventiv sau se află în
arest la domiciliu, se află sub control judiciar sau control judiciar
pe cauţiune şi s-a dispus interdicţia exercitării profesiei sau nu
susţine evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la
reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a
capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării
motivate a existenţei unor indicii comportamentale temeinice care
ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;
 a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări
anuale de serviciu.”
Celelalte precizări din anunţ rămân nemodificate.
PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS,

