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DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE UMANE
Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. – Orăştie

ANUNȚ
referitor la intenția de ocupare a unui post de ofițer de poliție, prin mutare în interesul
serviciului
În vederea inițierii demersurilor necesare mutării personalului polițienesc și militar de la
nivelul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile legii, Centrul de
Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie anunță existența a unui post vacant de ofițer
specialist I (formator), în cadrul Catedrei de Pregătire Structuri Suport, poziția 13 din statul
de organizare al unității.
Definirea sumară a atribuțiilor postului:
 proiectează și derulează programe și activități de formare, pe baza necesarului și cererii de
formare identificate la nivelul M.A.I., conform competențelor;
 organizează programe de formare, asigurând toate condițiile necesare desfășurării optime
a acestora;
 evaluează competențele efectiv formate sau dezvoltate la participanții la formare, potrivit
documentelor curriculare;
 evaluează programele de formare, atât cele proprii cât și cele propuse spre evaluare în
vederea autorizării.
Pentru a putea fi propozabil în vederea mutării, solicitantul trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
- să fie absolvent de studii superioare de licență (180/240 ECTS), absolvite cu diploma de licență
sau echivalentă cu următorul domeniu fundamental: Științe economice;
- să dețină/să obțină autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel Secret;
- să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare și să nu fie pus la dispoziție, în condițiile art.
27^21 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările
ulterioare sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu
modificările și completările ulterioare.
- să nu se afle sub incidența prevederilor art. 62^6 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul
polițistului, cu modificările și completările ulterioare;
- să nu se afle în curs de urmărire penală pentru săvârșirea de infracțiuni;
- să nu se afle în perioada de stagiu/probă.
Persoanele interesate vor transmite, până la data de 15.12.2019, un CV în format
Europass, însoțit de documente privind studiile absolvite, pe adresa de e-mail
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secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro, urmând să fie informate cu privire la data și ora desfășurării
interviului de cunoaștere.
Rezultatul interviului va fi comunicat individual, iar persoana selecționată va întocmi un
raport personal prin care își exprimă acordul cu privire la mutarea în interesul serviciului la Centrul
de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie, urmând să fie parcursă procedura referitoare
la modificarea raporturilor de serviciu, conform normelor metodologice în vigoare.
Informații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, interior 054/28259 sau
054/28224.
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