ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

NECLASIFICAT
Nr.184086
din 24.07.2020
Exemplar unic

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 vacant de conducere prin împuternicire
În vederea inițierii demersurilor necesare împuternicirii personalului polițienesc de la
nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile legii, Centrul de Formare
Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie anunță existența a unui post vacant de conducere,
respectiv postul de contabil șef din cadrul compartimentului Financiar-Contabilitate poziția
113 din statul de organizare al unității.
Definirea sumară a atribuțiilor postului:
 organizează și răspunde de asigurarea financiară a misiunilor și sarcinilor încredințate
prin lege, finanțarea cheltuielilor de întreținere și funcționare a centrului, precum și de
asigurarea drepturilor bănești ce se cuvin personalului;
 elaborează rapoarte de analiză și sinteză aferente domeniului de activitate bugetară, în
vederea informării conducerii centrului sau a conducerii Direcției Generale Financiare
a Ministerul Afacerilor Interne;
 răspunde de planificarea, organizarea, desfășurarea sarcinilor și responsabilităților
personalului din subordine;
 coordonează activitatea compartimentului pentru problemele specifice în relația cu alte
intituții;
 asigură transmiterea operativă a situațiilor financiare către eșalonul superior;
Pentru a putea fi propozabil în vederea împuternicirii, solicitantul trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
Experiență: - cel puțin 5 ani în Ministerul Afacerilor Interne din care 3 în domeniul Financiar Contabil;
- minim 3 ani în specialitatea studiilor necesare executării funcției;
- să aibă minim gradul de inspector principal de poliție;
Pregătire de bază:
- să fie absolvent de studii universitare de lungă durată, cu diploma de licență sau echivalentă/
studii superioare ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) în domeniul fundamental Științe
sociale – ramura de știință - Științe economice;
Pregătire de specialitate:
- studii superioare de lungă durată (absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna) ori
studii de Master (ciclul II de tip Bologna) într-una din ramurile de știință circumscrise studiilor de
licență;
Telefon: 0254 247 450; fax: 0254 247521
e-mail secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro
Orăştie, str. Armatei, nr.16, jud. Hunedoara

- să dețină certificat de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de
Conturi, precum și de cunoașterea reeglementărilor europene în domeniu;
Alte condiții:
- să dețină/să obțină autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel ”Strict 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;
- 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 04.08.2020, un CV în format
Europass, însoțit de documente privind studiile absolvite, pe adresa de e-mail
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 împuternicirea pe o perioadă de maxim
6 luni pe postul de contabil șef din cadrul compartimentului Financiar-Contabilitate poziția 113
din statul de organizare al unității.
Informații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, interior 054/28259 sau
Director interior 054/28201 sau 0254 247450 - dispecerat.
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