MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIREC IA GENERAL DE PAŞAPOARTE

NESECRET
Exemplar unic
Nr. 2370966/6
Bucureşti 18.10.2017

COMISIA DE CONCURS

ANUN
Direc ia General de Paşapoarte organizeaz concurs, în condi iile Legii nr. 360/2002 privind
Statutul poli istului, Hot rârii Guvernului nr. 1693/2004 privind modul de organizare şi func ionare a
serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple şi ale Ordinului
ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în
unit ile de poli ie ale Ministerului Afacerilor Interne, toate actele normative cu modificările şi
completările ulterioare, cu recrutare din surs intern , din rândul ofi erilor de poli ie din Ministerul
Afacerilor Interne, absolven i de studii superioare care îndeplinesc condi iile legale, în vederea
ocup rii postului vacant de şef serviciu (funcţionar public cu statut special) la Serviciul Public
Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Bihor.
Fişa postului scos la concurs poate fi consultat de c tre candida i la sediul Direc iei
Generale de Paşapoarte – Serviciul Resurse Umane.
I. Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) - s fie ofi eri de poli ie;
b) - s aib o vechime de cel pu in 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercit rii func iei;
c) - s aib o vechime de minim 3 ani în specialitatea paşapoarte;
d) - s fie absolven i de înv mânt superior militar, de informa ii, de ordine public şi de
securitate na ional sau studii universitare de licen (S) cu diplom de licen /inginer/urbanist, sau s
fie posesor al unei diplome de licen /inginer/urbanist, corespunz tor înv mântului superior de lung
durat din perioada anterioar aplic rii Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu
modific rile şi complet rile ulterioare;
e) - s fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare
exercit rii func iei sau în domeniul management, sau s fie posesori ai unei diplome de
licen /inginer/urbanist a înv mântului superior de lung durat din perioada anterioar aplic rii
Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, în func ie de specializarea/programul de
studii universitare, în specialitatea studiilor necesare exercit rii func iei sau în domeniul management;
f) - s fi ob inut calificativul de cel pu in „Bine” la ultimele dou evalu ri anuale de serviciu;
g) - s nu se afle sub efectul unei sanc iuni disciplinare, s nu fie cercetat disciplinar sau fa de
aceştia s nu fi fost pus în mişcare ac iunea penal ;
h) - s fie declara i “apt medical” şi „apt” la evaluarea psihologic pentru promovare în func ii de
conducere.
II. Pentru participarea la concurs candidaţii vor depune un dosar de recrutare care să conţină
următoarele documente:
- cerere de participare (Anexa nr.1), înso it de curriculum vitae, adresat directorului general al
Direc iei Generale de Paşapoarte;
- copii ale documentelor care atest nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerin ele postului
(diplome şi anexe, dup caz), însoţite de documentul original, pentru certificare, sau copia legalizat
a acestora;
- copia actului de identitate, însoţită de documentul original, pentru certificare;
- adeverin , în original, care s con in rezultatul ultimului examen medical de bilan eliberat
de medicul de unitate şi care s ateste faptul c titularul este „apt medical” pentru func ii de conducere;
- declara ie de confirmare a cunoaşterii şi accept rii condi iilor de recrutare (Anexa nr. 2);
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- poli iştii care nu fac parte din sistemul de paşapoarte vor depune o adeverin eliberat de
structura de resurse umane a unit ii din care fac parte, care s ateste îndeplinirea condi iilor de la
lit. a), c), f) şi g) ale pct. I din prezentul anun .
Cererile de înscriere la concurs vor fi adresate directorului general al Direc iei Generale de
Paşapoarte şi se vor depune personal la Serviciul Resurse Umane al Direc iei Generale de Paşapoarte
din municipiul Bucureşti, str. Nicolae Iorga, nr. 29, sector 1, pân la data de 26.10.2017, ora 16.00,
înso ite de declara ia de confirmare a cunoaşterii şi accept rii condi iilor de recrutare, de copia c r ii
de identitate şi curriculum-ul vitae, în original.
Celelalte documente ale dosarului de recrutare se vor depune la Serviciul Resurse Umane al
Direc iei Generale de Paşapoarte pân la data de 03.11.2017, ora 15.00.
La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice
de recrutare şi al căror dosar de recrutare este complet, corect întocmit şi depus în termenul
prevăzut în anunţul de concurs, respectiv 03.11.2017, ora 15.00.
Aten ie! Dup încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv
03.11.2017, ora 15.00, nu se vor mai primi documente în vederea complet rii acestora.
Dup depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica corectitudinea întocmirii
dosarelor de recrutare a candida ilor, respectiv îndeplinirea de c tre candida i a condi iilor de
participare la concurs.
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea
acestora, se afişează la avizierul Direcţiei Generale de Paşapoarte şi se postează pe pagina de
internet a instituţiei, www.pasapoarte.mai.gov.ro – Carieră, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de
desfăşurarea probei - interviu structurat pe subiecte profesionale.
Examinarea psihologic se va desf şura la Centrul de Psihosociologie din municipiul
Bucureşti, strada Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2, la o dat ce va fi comunicat ulterior, în timp util,
prin afişare pe site-ul web al Direc iei Generale de Paşapoarte şi la avizierul unit ii.
Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data şi ora când se va organiza
testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de internet
indicată mai sus şi consultarea avizierului unităţii organizatoare. Detalii se pot obţine şi la telefon
021/2128626, interior 25735.
Candidaţii se vor prezenta 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.
Candida ii declara i inapt psihologic vor fi informa i telefonic, iar participarea acestora la
concurs nu va fi permis ca urmare a neîndeplinirii condi iilor legale.
Tematica şi bibliografia sunt parte component a prezentului anun . Se va studia bibliografia
actualizat la zi.
Concursul va avea loc în data de 27.11.2017, începând cu ora 10.00 la sediul Direc iei Generale
de Paşapoarte din municipiul Bucureşti, str. Nicolae Iorga nr. 29, sector 1 şi va consta în susţinerea
unui interviu structurat pe subiecte profesionale.
Interviul pe subiecte profesionale are drept scop aprecierea cunoştin elor profesionale, precum şi
a aptitudinilor, abilit ilor, atitudinilor şi motiva iilor relevante pentru îndeplinirea atribu iilor postului,
în acord cu tematica şi bibliografia de concurs.
Este declarat "admis" la concurs candidatul care a ob inut nota cea mai mare (minim 7,00)
la interviul structurat pe subiecte profesionale.
În cazul în care mai mul i candida i au ob inut aceeaşi not la proba interviului structurat
pe subiecte profesionale, este declarat "admis" candidatul care are cea mai mare vechime în
specialitatea postului scos la concurs.
În situa ia în care mai mul i candida i au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la
concurs, este declarat "admis" candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare
postului scos la concurs.
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GRAFICUL DE DESF ŞURARE A CONCURSULUI
pentru ocuparea postului de şef serviciu
la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple
al judeţului Bihor
Depunerea cererilor de înscriere la concurs
Examinarea psihologic
Depunerea dosarelor de recrutare
Analiza dosarelor de recrutare
Afişarea listei candidaților care nu îndeplinesc
condițiile de participare la concurs
Interviu pe subiecte profesionale - unica prob
Afişarea rezultatelor
Depunerea contesta iilor
Afişarea rezultatelor la contestații și a tabelului cu
rezultatele finale

20.10-26.10.2017, în zilele lucr toare în intervalul
orar 08.00-16.00
La o dat ce va fi stabilit ulterior
Cel târziu 03.11.2017, ora 15.00
Cel târziu data de 17.11.2017
Cel târziu data de 21.11.2017
27.11.2017, începând cu ora 10.00
27.11.2017, dup susținerea probei
24 de ore de la afişarea rezultatelor
2 zile lucr toare de la expirarea termenului de
depunere a contesta iilor

Rela ii suplimentare privind condi iile de participare şi documentele necesare se pot ob ine la
telefon 021/2128626, interior 25735 sau 25606, în zilele lucr toare între orele 0800 - 1600.

Anexe la prezentul Anun :
1. Cerere de participare la concurs - model;
2. Declara ie de confirmare a cunoaşterii şi accept rii condi iilor de recrutare - model;
3. Tematica şi bibliografia.
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIREC IA GENERAL DE PAŞAPOARTE
COMISIA DE CONCURS
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
pentru concursul din data de 27.11.2017 organizat în vederea
ocupării funcţiei de şef serviciu la Serviciul Public Comunitar pentru eliberarea şi Evidenţa
Paşapoartelor Simple al judeţului Bihor
I. Tematica – specialitatea paşapoarte
1. Regimul juridic al cet eniei române;
2. Regimul liberei circula ii a cet enilor români în str in tate;
3. Regimul juridic al contraven iilor;
4. Protec ia special a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea p rin ilor s i;
5. Efectele divor ului cu privire la raporturile dintre p rin i şi copiii lor minori; autoritatea p rinteasc
în Noul Cod Civil;
6. Capacitatea civil a persoanei fizice; ocrotirea persoanei fizice, potrivit Noului Cod Civil;
7. Recunoaşterea şi executarea hot rârilor judec toreşti în materie matrimonial şi în materia
r spunderii p rinteşti, pronun ate în statele membre ale Uniunii Europene;
8. Contractul de mandat în Noul Cod Civil. Forma, durata, încetare. Substituirea f cut de mandatar;
9. Organizarea şi asigurarea accesului la informa iile de interes public;
10. Activitatea de solu ionare a peti iilor;
11. Protec ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circula ie a
acestor date;
12. Protec ia informa iilor clasificate. Clasificarea şi declasificarea informa iilor. M suri minime de
protec ie specifice claselor şi nivelurilor de secretizare; reguli generale privind eviden a, întocmirea,
p strarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informa iilor
clasificate;
Bibliografie – specialitatea paşapoarte
1. Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competen a,
recunoaşterea şi executarea hot rârilor judec toreşti în materie matrimonial şi în materia r spunderii
p rinteşti, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000;
2. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare;
3. Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circula ii a cet enilor români în str in tate, cu
modific rile şi complet rile ulterioare;
4. Hot rârea Guvernului României nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circula ii a cet enilor români în str in tate, cu modific rile
şi complet rile ulterioare;
5. Ordonan a Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Conven ia cu privire la suprimarea
cerin ei supralegaliz rii actelor oficiale str ine, adoptat la Haga la 5 octombrie 1961, cu modific rile
şi complet rile ulterioare;
6. Legea nr. 272/2004 privind protec ia şi promovarea drepturilor copilului, republicat , cu
modific rile şi complet rile ulterioare;
7. Legea nr. 21/1991 a cet eniei române, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare;
8. Ordonan a Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor, cu
modific rile şi complet rile ulterioare;
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9. Ordonan a Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activit ii de solu ionare a
peti iilor, aprobat prin Legea nr. 233/2002, cu modific rile şi complet rile ulterioare;
10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public, cu modific rile şi
complet rile ulterioare;
11. Hot rârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public, cu modific rile şi complet rile
ulterioare;
12. Legea nr. 677/2001 privind protec ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circula ie a acestor date, cu modific rile şi complet rile ulterioare;
13.Instruc iunile ministrului afacerilor interne nr. 27/2010 privind m surile de natur organizatoric şi
tehnic pentru asigurarea securit ii prelucr rilor de date cu caracter personal efectuate de c tre
structurile/unit ile M.A.I.;
14. Legea nr. 182/2002 privind protec ia informa iilor clasificate, cu modific rile şi complet rile
ulterioare;
15. Hot rârea Guvernului României nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor na ionale de
protec ie a informa iilor clasificate în România, cu modific rile şi complet rile ulterioare;
16. Hot rârea Guvernului României nr. 781/2002 privind protec ia informa iilor secrete de serviciu;
II. Tematică - management
1. Statutul poli istului - Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerci iului unor drepturi sau libert i
ale poli istului. Recompense, r spunderea disciplinar şi sanc iuni care pot fi aplicate poli iştilor;
2. Codul de etic şi deontologie al poli istului - Normele de conduit profesional a poli istului;
3. Metode generale de conducere;
4. Principiile, func iile şi componentele procesului managerial;
5. Managementul conflictului organiza ional. Tipuri de conflicte, strategii de rezolvare a conflictelor;
6. Decizia- defini ie, clasificare, elementele de baz ale deciziei. Fazele procesului decizional;
7. Stilurile de conducere;
8. Tipologia comunic rii;
Bibliografie – management
1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poli istului, cu modific rile şi complet rile ulterioare;
2. Hot rârea Guvernului nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr.
360/2002 privind Statutul poli istului, referitoare la acordarea recompenselor şi r spunderea
disciplinar a poli iştilor;
3. Hot rârea Guvernului României nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etic şi deontologie al
poli istului;
4. Costic Voicu, Florin Sandu - Managementul organiza ional în domeniul ordinii publice, Ed.
M.A.I. 2001, volumul I şi II.
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