MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIREC IA REGIM PERMISE DE CONDUCERE
ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR
Nr. 553.760 din 19.12.2017

ANUN
Direc ia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din Bucureşti organizează
concurs în vederea încadrării, în condi iile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Hotărârii
Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător func iilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi ale Procedurii PS –
001 – Direc ia Medicală – RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilită ile
personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în
unită ile M.A.I., precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
supravegherea sănătă ii lucrătorilor din Ministerul Afacerilor Interne, a 7 (şapte) posturi de personal
contractual, astfel:
-

-

-

-

inginer de sistem II – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare
a Vehiculelor al Alba prevăzută la pozi ia 10 din statul de organizare al serviciului respectiv;
inginer de sistem II – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare
a Vehiculelor al jude ului Arad prevăzută la pozi ia 17 din statul de organizare al serviciului respectiv;
inginer de sistem II – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare
a Vehiculelor al jude ului Bihor prevăzută la pozi ia 19 din statul de organizare al serviciului
respectiv;
inginer de sistem II – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare
a Vehiculelor al jude ului Mehedin i prevăzută la pozi ia 10 din statul de organizare al serviciului
respectiv;
inginer de sistem debutant – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi
Înmatriculare a Vehiculelor al jude ului Olt prevăzută la pozi ia 12 din statul de organizare al
serviciului respectiv;
inginer de sistem II – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare
a Vehiculelor al jude ului Sălaj prevăzută la pozi ia 8 din statul de organizare al serviciului respectiv;
inginer de sistem II – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare
a Vehiculelor al jude ului Sibiu prevăzută la pozi ia 19 din statul de organizare al serviciului respectiv;

Pentru a participa la concurs, candida ii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condi ii:
A. CONDI II GENERALE:
a) au cetă enia română, cetă enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apar inând Spa iului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) au capacitate deplină de exerci iu;
e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverin ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unită ile sanitare abilitate;
f) nu au fost condamna i definitiv pentru săvârşirea unei infrac iuni contra umanită ii,
contra statului ori contra autorită ii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justi iei, de fals ori a unor fapte de corup ie sau a unei infrac iuni săvârşite cu

inten ie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea func iei, cu excep ia situa iei în care a
intervenit reabilitarea;
g) sunt declara i „apt” la testarea psihologică organizată pentru ocuparea func iei scoasă la
concurs;
h) sunt declara i „apt” la examinarea medicală efectuată în cadrul structurilor abilitate ale
M.A.I.
B. CONDI II SPECIFICE
Pentru ocuparea postului vacant de inginer de sistem debutant – IA şi inginer de sistem II –

IA, din fişele posturilor, astfel:
- pentru posturile din cadrul Serviciilor Publice Comunitare Regim Permise de Conducere şi

Înmatriculare a Vehiculelor ale jude elor Alba, Sălaj şi Teleorman să fie absolven i de

studii: superioare (S) cu diplomă de licen ă în domeniile:
- matematică, specializarea „matematică-informatică”;
-inginerie electronică
şi telecomunica ii, specializările „electronică
aplicată”,
„tehnologii şi sisteme de telecomunica ii”, „re ele şi software de telecomunica ii”,
„microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii”, „telecomenzi şi electronică în
transporturi”, „echipamente şi sisteme electronice militare”, „transmisiuni”;
-informatică, specializările „informatică” sau „informatică aplicată”;
-calculatoare şi tehnologia informa iei, specializările „calculatoare”, „tehnologia
informa iei”, „calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate na ională”,
„ingineria informa iei”;
-ingineria
sistemelor, specializările
„automatică
şi informatică aplicată”,
„echipamente pentru modelare, simulare şi conducere informatizată a ac iunilor de luptă”,
„ingineria sistemelor multimedia”.
pentru postul din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi
Înmatriculare a Vehiculelor al jude ului Arad să fie absolven i de studii: superioare (S) cu
diplomă de licen ă în domeniile: informatică şi comunica ii şi cursuri de specialitate în
domeniul IT, vechime 6 luni;
pentru posturile din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi
Înmatriculare a Vehiculelor ale jude elor Bihor, să fie absolven i de studii: superioare (S)
cu diplomă de licen ă în domeniile: automatică şi calculatoare, electronică şi
comunica ii, matematică-informatică, cibernetică, contabilitate şi informa ii de
gestiune, informatică economică şi tehnologia informa iei;
pentru postul din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi
Înmatriculare a Vehiculelor al jude ului Mehedin i să fie absolven i de studii: superioare (S)
cu diplomă de licen ă în domeniile: automatică şi calculatoare, electronică şi
comunica ii, matematică-informatică şi tehnologia informa iei;
pentru postul din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi
Înmatriculare a Vehiculelor al jude ului Olt să fie absolven i de studii: superioare (S) cu
diplomă de licen ă în domeniile: automatică şi calculatoare, informatică, matematicăinformatică cibernetică, contabilitate şi informa ii de gestiune, informatică economică
şi tehnologia informa iei.
Concursul se va desfăşura în perioada 11.01.2018-16.03.2018 la sediul Direc iei Regim
Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din Bucureşti, Şoseaua Pipera, nr. 49, sector 2,
şi va consta în trei etape succesive: selec ia dosarelor de înscriere, în data de 11.01.2018, proba
scrisă în data de 13.03.2018 ora 10.00 şi interviul în data de 16.03.2018, ora 10.00.
Tematica, bibliografia şi calendarul desfăşurării concursului sunt parte componentă a
prezentului anun , conform anexelor.

Pentru înscrierea la concurs candida ii vor prezenta până la data de 09.01.2018 orele 16.00 la
Direc ia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, un dosar de concurs care va
con ine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului D.R.P.C.I.V.;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condi iilor specifice ale
postului solicitate de autoritate sau institu ia publică;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverin ă care să ateste
vechimea în muncă şi în meserie;
e) cazierul judiciar sau o declara ie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu func ia pentru care candidează. Candidatul declarat „admis” la selec ia
dosarelor, care a depus la înscriere o declara ie pe propria răspundere că nu are antecedente penale,
are obliga ia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la
data desfăşurării probei scrise (13.03.2018, orele 10.00);
f) adeverin ă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unită ile
sanitare abilitate. Adeverin a eliberată de către medicul de familie va con ine, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătă ii;
g) 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;

h) autobiografie şi tabel nominal cu rudele candidatului, conform modelelor anexate;
i) declara ie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condi iilor de recrutare, conform
modelului anexat;
j) caracterizare de la ultimul loc de muncă, respectiv din institu ia de învă ământ în cazul
absolven ilor, în primul an de la absolvire, din care să rezulte profilul profesional şi moral;
k) 2 fotografii color 9x12cm;
l) 3 fotografii color 3x4cm;
m) copii ale certificatului naştere al candidatului, so ului/so iei şi fiecărui copil, ale
certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
n) fişă de aptitudini eliberată de medicul de medicina muncii, din cadrul structurii competente
de medicina muncii la care este arondată unitatea, din care să nu rezulte inaptitudinea permanentă în
muncă, respectiv incapacitatea medicală permanentă a lucrătorului de a desfăşura activitatea la locul
de muncă în profesia/func ia pentru care candidează şi pentru care se solicită examenul medical
privind aptitudinea în muncă. Acest document va fi ob inut, potrivit prevederilor Procedurii PS – 001
– Direc ia Medicală – RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilită ile
personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual
în unită ile M.A.I. precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind supravegherea sănătă ii lucrătorilor din Ministerul Afacerilor Interne şi depus la dosarul de
concurs, cel mai târziu până la data de 13.03.2018, orele 10.00.
Actele prevăzute la lit. b), c), d) şi m) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformită ii copiilor cu acestea.
La concurs pot participa numai candida ii al căror dosar este complet şi corect întocmit.
Examinarea psihologică 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 care va fi comunicată ulterior
candida ilor, în timp util.
Comunicarea rezultatelor la selec ia dosarelor se face prin men iunea „admis/respins”, iar la
proba practică şi interviu se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a men iunii
„admis/respins”, prin afişare la avizierul Direc iei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a
Vehiculelor din municipiul Bucureşti, Şoseaua Pipera, nr. 49, sector 2, şi pe site-ul oficial al unită ii,

respectiv www.drpciv.ro la sec iunea carieră, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data
finalizării probei.
După afişarea rezultatelor ob inute la selec ia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz,
candida ii nemul umi i pot depune contesta ie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării
rezultatului selec iei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului,
sub sanc iunea decăderii din acest drept.
Comunicarea rezultatelor la contesta iile depuse se face prin afişare la avizierul Direc iei
Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din municipiul Bucureşti, Şoseaua
Pipera, nr. 49, sector 2, şi pe site-ul oficial al unită ii, respectiv www.drpciv.ro la sec iunea carieră,
imediat după solu ionarea contesta iilor.
Rezultatele finale se afişează la avizierul Direc iei Regim Permise de Conducere şi
Înmatriculare a Vehiculelor din municipiul Bucureşti, Şoseaua Pipera, nr. 49, sector 2, şi pe site-ul
oficial al unită ii, respectiv www.drpciv.ro la sec iunea carieră, în data de 21.03.2018, prin
specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a men iunii „admis” sau „respins”.
Rela ii suplimentare se pot ob ine la telefon 021-301.95.73 sau interior 14327 Serviciul
Resurse Umane al Direc iei Regim Permise Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, în zilele
lucrătoare între orele 8.00-16.00.

Prezentul anun este o copie, originalul acestuia aflându-se la dosarul de concurs

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIREC IA REGIM PERMISE DE CONDUCERE
ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR
Comisia de concurs

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
pentru concursul de ocupare prin recrutare din sursa externa a func iilor de
inginer de sistem debutant -IA şi inginer de sistem II-IA la Serviciul Public Comunitar Regim
Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor ale jude elor Alba, Arad, Bihor, Mehedin i,
Olt, Sălaj şi Sibiu
TEMATICA
1.Organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne;
2.Statutul politistului.Drepturile,indatoririle si restrangerea exercitiului unor drepturi si libertati;
3.Recompense,raspunderea juridica si sanctiuni;
4.Regimul disciplinar al personalului Ministerului Afacerilor Interne;
5.Infractiunile de coruptie si asimilate faptelor de coruptie.Descoperirea si urmarirea infractiunilor;
6.Protectia informatiilor secrete de stat si de serviciu;
7.Prelucrarea datelor cu caracter personal si liberul acces la informatiile de interes public;
8.Organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare
a vehiculelor;
9.Activitatea de solutionare a petitiilor;
10.Preschimbarea permiselor de conducere obtinute in strainatate;
11.Conditiile de eliberare a permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a
duplicatului acestuia in cazul pierderii,furtului sau al deteriorarii permisului de conducere ori in cazul
schimbarii numelui titularului;
12.Inscrierea dreptului de proprietate asupra unui vehicul de catre primul proprietar in evidentele
autoritatilor competente;
13.Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul in evidentele autoritatilor
competente;
14.Radierea vehiculelor inmatriculate in Romania;
15.Inmatricularea temporara a vehiculelor;
16.Organizarea si asigurarea accesului la informatiile de interes public;
17.Conflictul de interese;
18.Sisteme de operare Windows XP, 7, 8.1, 10, Linux:
-Instalare,configurare,comenzi si administrare sisteme de operare Windows XP, 7, 8.1, 10;
-Instalare,configurare,comenzi si administrare Linux;
19.Administrare retele de calculatoare:
-Securitatea si administrarea retelelor(protocoale, mecanisme de autentificare software si
hardware, protectia prin firewall);
-Retele de tip WLAN,VLAN,VPN,concepte generale,protocoale specifice;
-Echipamente wireless,securizarea comunicatiilor wireless;
-Routere si firewall-uri,arhitectura client-server;
20.Microsoft SQL Server:
-Comenzi,tipuri de date,tabele si functii ale limbajului SQL;
-Administrare si permisiuni de acces.
BIBLIOGRAFIE
1.Legea nr.360/2002 privind Statutul politistului,cu modificarile si completarile ulterioare;
2.Legea nr.340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, cu modificarile si completarile ulterioare;
3.Hotarirea Guvernului Romaniei nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale legii nr.340/2004
privind prefectul si institutia prefectului,cu modificarile si completarile ulterioare;

4.Ordonanta Guvernului nr.83 din 30.08.2001 (actualizata) privind infiintarea,organizarea si functionarea
serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice
comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, cu modificarile si completarile
ulterioare;
5.Hotarirea Guvernului Romaniei nr.1767/2004 privind modul de organizare si functionare a serviciilor
publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, cu modificarile si
completarile ulterioare;
6.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.30 din 25 aprilie 2007,privind organizarea si functionarea
Ministerului Afacerilor Interne,cu modificarile si completarile ulterioare;
7.Legea nr.161 din 19 aprilie 2003,privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea
demnitatilor publice,a functiilor publice si in mediul de afaceri,prevenirea si sanctionarea coruptiei,cu
modificarile si completarile ulterioare;
8.Codul penal al Romaniei;
9.Legea nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate,cu modificarile si completarile ulterioare;
10.Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si
libera circulatie a acestor date,cu modificarile si completarile ulterioare;
11.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,cu modificarile si completarile
ulterioare;
12.Legea nr.78/2000 pentru prevenirea,descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie,cu modificarile si
completarile ulterioare;
13.Hotarirea Guvernului nr.781 din 25.07.2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu;
14.Hotarirea Guvernului nr.585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a
informatiilor clasificate in Romania;
15.Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a
petitiilor,cu modificarile si completarile ulterioare;
16.Ordinul M.A.I.nr.163 din 10.08.2011 privind preschimbarea permiselor de conducere nationale
eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare romanesti,cu modificarile si
completarile ulterioare;
17.Ordinul M.A.I.nr.123 din 05.08.2013 privind conditiile de eliberare a permisului de conducere cu o
noua valabilitate administrativa sau a duplicatului acestuia in cazul pierderii,furtului sau al deteriorarii
permisului de conducere ori in cazul schimbarii numelui titularului;
18.Ordinul M.A.I.nr.157 din 26 iunie 2012 privind forma si continutul permisului de conducere,cu
modificarile si completarile ulterioare;
19.Ordinul M.A.I.nr.1501/2006 privind procedura inmatricularii,inregistrarii,radierii si eliberarea
autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor,cu modificarile si completarile
ulterioare;
20.Ordinul M.A.I.nr.190/22.04.2004 privind organizarea si desfasurarea activitatii de primire,
evidenta,examinare si solutionare a petitiilor,precum si de primire a cetatenilor in audienta in structurile
Ministerului Afacerilor Interne,cu modificarile si completarile ulterioare;
21.Sisteme de operare Unix şi Windows, Ed. ASE, autori: Răzvan Daniel Zota, Adrian Vasilescu;
22.Retele de calculatoare Ed.a 4-a,Ed.Byblos, autori: Andrew S. Tannenbaum;
23.Retele locale de calculatoare-proiectare si administrare, Ed.Polirom, autori: Adrian Munteanu si
Valerica Greavu Serban;
24. SQL fara mistere – Ed. Rosseti Educational, Autor: Andy Oppel – Traducere: Cristian Mocanu, Florin
Moraru;
25. Arhitecturi de securitate CISCO – Ed. TEORA Autori: Gil Held, Kent Hundley;
26.Administrarea si Configurarea Sistemelor Linux, Ed.Polirom, autori: Dragos Acostachioaia.
NOTA : Bibliografia se va însuşi actualizată, cu modificările şi completările ulterioare apărute până la data postării
Anun ului

Prezenta tematică şi bibliografie este o copie, originalul acesteia aflându-se la dosarul de concurs

Domnule Director,

Subsemnatul(a) ____________________________________ CNP (____________________) fiul
(fiica) lui _____________________________ şi al (a) ___________________________ născut(ă) la data
de ___________________ în localitatea ___________________________ jude ul ________________
cetă enia ______________ cu domiciliul în localitatea ______________________, str. _______________
________________, nr. _____, bloc ______, sc. ____, et. ___, ap. ___, jude ul/sectorul
___________________, telefon ____________________________ absolvent(ă), al(a) _______________
_______________________________________________________________________, curs de ______,
sesiunea _________, specializarea __________________________ de profesie ____________________,
salariat(ă) la ________________________________________, starea civilă _____________, cu serviciul
militar _________________, la arma ______________, trecut în rezervă cu gradul de _______________.
Vă rog să aproba i înscrierea la concursul organizat de Direc ia Regim Permise de Conducere şi
Înmatriculare a Vehiculelor în perioada 11.01.2018-16.03.2018 în vederea ocupării func iei de inginer de
sistem debutant-IA/ inginer de sistem II-IA din cadrul Serviciul Public Comunitar Regim Permise de
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor al _________________________.
Am luat cunoştin ă de condi iile de recrutare, selec ionare şi participare la concurs.
De asemenea, mă oblig ca în situa ia nepromovării concursului, să mă prezint în termen de maxim
30 de zile de la sus inerea acestuia la Serviciul Resurse Umane din Direc ia Regim Permise de Conducere
şi Înmatriculare a Vehiculelor unde m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse.

Data______________

Semnătura______________

Domnului director a Direc iei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor

Declara ie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condi iilor de recrutare
Subsemnatul(a)

________________________________________________,

fiul

(fiica)

lui

______________________ şi al (a) _____________________, născut(ă) la data de ___________ în
localitatea

_________________,

jude ul/sectorul

________________

CNP__________________

posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria _______ nr. ____________________, eliberat(ă) de
__________________, la data de ____________, în calitate de candidat la concursul organizat de Direc ia
Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor în perioada 11.01.2018-16.03.2018 în
vederea ocupării func iei de inginer de sistem debutant-IA/ inginer de sistem II-IA din cadrul Serviciul
Public

Comunitar

Regim

Permise

de

Conducere

şi

Înmatriculare

a

Vehiculelor

al

_________________________, declar pe propria răspundere că am luat cunoştin ă despre condi iile de
recrutare, cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.
Precizez că nu fac parte din nicio organiza ie politică sau grupare interzisă de lege sau care
promovează idei şi interese contrare ordinii constitu ionale şi statului de drept, iar în situa ia în care voi fi
declarat admis îmi voi da demisia din partidele/organiza iile cu caracter politic din care fac parte.
Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situa ia în
care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declara ie ori incompatibilită i determinate de
neîndeplinirea cumulativă a condi iilor de recrutare nu voi fi încadrat(ă), chiar dacă rezultatele ob inute la
concurs ar permite acest fapt.
Îmi asum responsabilitatea asupra exactită ii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea
informa iilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu
modificările şi completările ulterioare.
Declar, sus in şi semnez, după ce am luat la cunoştin ă despre întregul con inut şi am completat
personal datele din prezenta declara ie.
Data _____________

Semnătura _________________

Candida ii sunt ruga i să citească cu aten ie anun ul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului.
Direc ia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor prelucrează datele cu caracter personal furnizate de
dumneavoastră prin acest document în scopul desfăşurării activită ilor de recrutare/selec ie pentru ocuparea posturilor vacante. Datele se
prelucrează de către Compartimentul cu sarcini de recrutare şi vor fi comunicate, în cazul candida ilor declara i „Admis”, la Ministerul
Afacerilor Interne. Conform Legii nr. 677/2001 cu modificările şi completările ulterioare beneficia i de dreptul de acces, de interven ie asupra
datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Ave i dreptul să vă opune i prelucrării datelor personale care vă privesc şi să
solicita i ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă pute i adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Direc ia Regim
Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justi iei.
(*în cazul opozi iei la prelucrarea datelor, persoana nu se mai poate înscrie în procedura de recrutare în vederea participării la
concurs).

Declara ie

Subsemnatul(a)

________________________________________________,

fiul

(fiica)

lui

______________________ şi al (a) _____________________, născut(ă) la data de ___________ în
localitatea

_________________,

jude ul/sectorul

________________

CNP__________________

posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria _______ nr. ____________________, eliberat(ă) de
__________________, la data de ____________, în calitate de candidat la concursul organizat de Direc ia
Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor în perioada func iei de inginer de sistem
debutant-IA/ inginer de sistem II-IA din cadrul Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere
şi Înmatriculare a Vehiculelor al jude ului _____________________, sub sanc iunea prevăzută de art.326
Cod Penal privind falsul în declara ii, declar pe propria răspundere că am capacitate deplină de exerci iu,
nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infrac iuni, nu am desfăşurat
activită i de poli ie politică, astfel cum sunt definite prin lege şi nu am fost destituit(ă) dintr-o func ie
publică sau nu mi-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr.
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare şi prin prezenta îmi exprim acordul ca
Direc ia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor să le folosească în vederea ob inerii
extrasului de pe cazierul judiciar.

Data _____________

Semnătura _________________

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei
Autobiografia se va referi în mod obligatoriu la toate punctele prevăzute mai jos şi va fi redactată
personal de către candidat, în mod cursiv, cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări,
datată şi semnată.
Actualizarea autobiografiei cuprinde doar acele elemente cu caracter de noutate intervenite de la
completare/ultima actualizare şi poate fi redactată pe computer, caz în care va fi semnată şi datată pe
fiecare pagină.
1. Date personale:
Numele şi prenumele (numele purtate anterior), CNP, data şi locul naşterii (ziua, luna, anul, satul,
comuna, oraşul sau municipiul, jude ul – indicându-se denumirea actuală a localită ilor), numele şi
prenumele părin ilor, domiciliul şi/sau reşedin a, cetă enia, etnia, religia, starea civilă, studii, limbi străine
cunoscute şi la ce nivel; profesia de bază, locul de muncă şi func ia, numărul de telefon de acasă şi de la
serviciu.
2. Date privind activitatea desfăşurată:
Se va arăta cronologic şi detaliat activitatea desfăşurată pe perioade, începând cu ciclul gimnazial
şi până în prezent (şcoli, cursuri, locuri de muncă), inclusiv întreruperile şi motivele, men ionându-se
func iile îndeplinite, titulatura completă a unită ilor/institu iilor în care şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară
activitatea, precizând adresa acestora.
Cu privire la îndeplinirea serviciului militar (activ, alternativ sau în rezervă) se va eviden ia
perioada, arma şi specialitatea militară, indicativul, reşedin a unită ii şi gradul pe care îl au în rezervă.
Pentru fiecare perioadă descrisă vor fi indicate 2 – 3 persoane care cunosc bine activitatea
candidatului.
Candidatul va men iona dacă a fost arestat, judecat sau condamnat, ori este în curs de urmărire
penală, judecare sau în executarea unei sanc iuni penale, prezentând detaliat în ce au constat faptele, când
s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză. Aceleaşi men iuni vor fi făcute şi cu privire la so ie/so şi
părin i.
Se vor arăta deplasările pe care le-a făcut în străinătate, motivul – în interes de serviciu sau
personal – în ce ări, perioada.
3. Date despre rude:
a. date despre părin ii, so ia/so ul, fra ii/surorile candidatului – numele şi prenumele, data şi
locul naşterii, cetă enia (dacă au şi altă cetă enie), studiile, ultimul loc de muncă şi func ia
(situa ia actuală), domiciliul şi numărul de telefon;
b. date despre copii: se vor trece în ordinea vârstei, arătându-se numele şi prenumele, locul şi
data naşterii, ocupa ia şi locul de muncă, domiciliul şi numărul de telefon;
c. pentru părin ii so iei/so ului, fra ii/surorile acesteia, se vor arăta aceleaşi date ca pentru
persoanele prevăzute la lit. a).
Pentru persoanele men ionate în autobiografie, acolo unde este cazul, se va men iona şi numele
purtat anterior.
În încheierea autobiografiei se va men iona: „Îmi asum responsabilitatea asupra exactită ii datelor
furnizate în prezenta autobiografie şi sunt de acord cu prelucrarea informa iilor cu caracter personal, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protec ia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circula ie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.”

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI ORGANIZAT
PENTRU OCUPAREA A 7 (ŞAPTE) POSTURI VACANTE DE INGINER DE SISTEM II – IA LA SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE REGIM PERMISE DE CONDUCERE
ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR ALE JUDE ELOR ALBA, ARAD, BIHOR, MEHEDIN I, OLT, SĂLAJ şi SIBIU

Activitate

Termen

Publicare
anunţ

Cel puţin 15
zile
lucrătoare
înainte de
proba scrisa

Secretar
C1

Perioada de
înscriere/
depunere
dosare

10 zile
lucrătoare de
la afişarea
anunţului

Max. 2 zile
lucrătoare de
la expirarea
termenului de
depunere a
dosarelor

Secretar C1

C1+

Afişare
rezultate

Depunere
contestaţii
selecţie
dosare

1 zi
lucrătoare
de la
expirarea
termenului
de selecţie
a
dosarelor

Cel mult 1
zi
lucrătoare
de la data
afişării
rezultatului
selecţiei
dosarelor

Secretar
C1

Secretar
C2

secretar C1

Răspunde

Data/
Perioada

Selec ia
dosarelor

19.12.2017

20.1209.01.2018,
orele 16.00

C1 – Comisia de concurs
C2 – Comisia de soluţionare a contestaţiilor

11.01.2018

12.01.
2018

15.01.
2018

Soluţionare
contestaţii
şi afişare
rezultate

Proba
scrisa

Notarea
probei
scrise şi
afişare
rezultate

Depunere
contestaţii
la proba
scrisa

Soluţionare
contestaţii
şi afişare
rezultate

Interviu

Notarea
interviului
şi afişare
rezultate

Depunere
contestaţii
interviu

Soluţionare
contestaţii
şi afişare
rezultate

1 zi
lucrătoare de
la expirarea
termenului de
depunere a
contestaţiilor

Nu mai
devreme
de 15 zile
lucrătoare
după
afişarea
anunţului

Max. 1 zi
lucrătoare
de la
finalizarea
probei

Cel mult 1
zi
lucrătoare
de la data
afişării
rezultatului
probei
scrise

Max. 1 zi
lucrătoare de
la expirarea
termenului de
depunere a
contestaţiilor

Max. 4
zile
lucrătoare
de la data
susţinerii
probei
scrise

Max. 1 zi
lucrătoare
de la
finalizarea
interviului

Cel mult 1
zi
lucrătoare
de la de la
data afişării
rezultatului
interviului

Max. 1 zi
lucrătoare de
la expirarea
termenului
de depunere
a
contestaţiilor

C2+

C1+

C1+

Secretar
C2

C2+

C1+

C1+

Secretar
C2

C2+

secretar C2

secretar
C1

secretar
C1

secretar C2

secretar
C1

secretar
C1

16.01.2018

13.03.
2018
orele
10.00

13.03.
2018

14.03.
2018

15.03.
2018

16.03.
2018
orele
10.00

19.03.
2018

secretar C2

20.03.
2018

21.03.
2018

Comunicare
rezultate
finale
concurs

Max. 1 zi
lucrătoare de
la data
soluţionării
contestaţiilor
la proba
„interviu”

Secretar
C1

21.03.
2018

Prezentare
la post

Max. 15 zile
calendaristice
(prin excepţie,
în baza unei
cereri scrise, 20
zile lucrătoare)
de la afişarea
rezultatelor
finale

Candidat

21.03.
2018/
05.04.
2018

TABEL NOMINAL CU RUDELE ȘI SOȚUL/SOȚIA CANDIDATULUI *

Nr. Crt.

Nu ele și pre u ele

Gradul de
rudenie

Data si locul
așterii

Pre u ele pări ților

Ocupația

Locul de u că
adresă/telefo

____ . ____ . ____ tata ________________
(zi) (luna) (an)

localitatea ........................................................

.............................................
localitatea
C.N.P.

str. ............................................... nr. ...............
bl. ............. sc. ............ et. ............ ap. .............

.............................................
mama ______________
județ se tor

județ se tor ...................................................

____ . ____ . ____ tata ________________
(zi) (luna) (an)

localitatea ........................................................

.............................................
localitatea
**C.N.P.

str. ............................................... nr. ...............
bl. ............. sc. ............ et. ............ ap. .............

.............................................
mama ______________
județ se tor

județ se tor ...................................................

____ . ____ . ____ tata ________________
(zi) (luna) (an)

localitatea ........................................................

.............................................
localitatea
**C.N.P.

str. ............................................... nr. ...............
bl. ............. sc. ............ et. ............ ap. .............

.............................................
mama ______________
județ se tor

județ se tor ...................................................

____ . ____ . ____ tata ________________
(zi) (luna) (an)

localitatea ........................................................

.............................................
localitatea
**C.N.P.

str. ............................................... nr. ...............
bl. ............. sc. ............ et. ............ ap. .............

.............................................
mama ______________
județ se tor

Data

Date privind domiciliul (a se completa
corect și co plet

Consimt la
prelucrarea datelor
cu caracter personal
potrivit Legii
nr.677/2001 cu
odificările și
co pletările
ulterioare

județ se tor ...................................................

Se

ătura

* Î ta el vor fi tre uţi, î ordi e: a didatul, pări ţii, fraţii, surorile, soţia/soţul, opiii.
**Se o pletează numai da ă persoana în auză şi-a dat în mod expres o si ţă â tul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Legii nr. 677/2001, cu odifi ările şi o pletările ulterioare. În situaţia în care rudele e ţio ate
în tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-şi da exprima o si ță â tul în rubrica desti ată din tabel, candidatul /personalul MAI va anexa acordul acestora exprimat în scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit
Legii r.
/
, u odifi ările şi o pletările ulterioare.

