MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ

NESECRET

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERÃ IAȘI

A N U N Ț
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, cu sediul în municipiul Iași, strada
George Coșbuc, nr. 3-5, județul Iași, scoate la concurs 20 posturi de execuție de ofițer de poliție, cu
ocupare prin încadrare directă/reîncadrare, a candidaților care îndeplinesc condițiile legale,
absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă ai instituțiilor de învățământ superior cu profil
corespunzător specialităților posturilor și care îndeplinesc condițiile legale, în conformitate cu
prevederile art. 9 alin. (2^1), (2^2) și alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu
modificările și completările ulterioare și a Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de
management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările
și completările ulterioare, după cum urmează:
- la Sectorul Poliției de Frontieră Dorohoi – 1 post:
- 1 post de ofițer principal II la compartimentul Ture serviciu, poziția 478 din statul de
organizare al inspectoratului, prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție,
- la Sectorul Poliției de Frontieră Darabani – 3 posturi:
- 1 post de ofițer specialist III la compartimentul Ture serviciu, poziția 631 din statul de
organizare al inspectoratului, prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție,
- 1 post de ofițer specialist III la compartimentul Ture serviciu, poziția 632 din statul de
organizare al inspectoratului, prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție,
- 1 post de ofițer specialist III la compartimentul Ture serviciu, poziția 633 din statul de
organizare al inspectoratului, prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție,

- la Sectorul Poliție de Frontieră Stânca – 2 posturi:
- 1 post de ofițer specialist III la compartimentul Ture serviciu, poziția 934 din statul de
organizare al inspectoratului, prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție,
- 1 post de ofițer specialist III la compartimentul Ture serviciu, poziția 938 din statul de
organizare al inspectoratului, prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție,
- la Sectorul Poliției de Frontieră Românești – 2 posturi:
- 1 post de ofițer specialist III la compartimentul Ture serviciu, poziția 1086 din statul de
organizare al inspectoratului, prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție,
- 1 post de ofițer specialist III la compartimentul Ture serviciu, poziția 1089 din statul de
organizare al inspectoratului, prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție,
- la Sectorul Poliției de Frontieră Bivolari – 1 post:
- 1 post de ofițer specialist III la compartimentul Ture serviciu, poziția 1199 din statul de
organizare al inspectoratului, prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție,
- la Sectorul Poliției de Frontieră Răducăneni – 2 posturi:
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- 1 post de ofițer specialist III la compartimentul Ture serviciu, poziția 1767 din statul de
organizare al inspectoratului, prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție,
- 1 post de ofițer specialist III la compartimentul Ture serviciu, poziția 1769 din statul de
organizare al inspectoratului, prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție,
- la Sectorul Poliției de Frontieră Huși – 3 posturi:
- 1 post de ofițer specialist III la compartimentul Ture serviciu, poziția 1901 din statul de
organizare al inspectoratului, prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție,
- 1 post de ofițer I la compartimentul Ture serviciu, poziția 1906 din statul de organizare al
inspectoratului, prevăzut cu gradul profesional maxim de subcomisar de poliție,
- 1 post de ofițer I la compartimentul Ture serviciu, poziția 1907 din statul de organizare al
inspectoratului, prevăzut cu gradul profesional maxim de subcomisar de poliție,
- la Sectorul Poliției de Frontieră Berezeni – 3 posturi:
- 1 post de ofițer specialist III la compartimentul Ture serviciu, poziția 2189 din statul de
organizare al inspectoratului, prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție,
- 1 post de ofițer specialist III la compartimentul Ture serviciu, poziția 2190 din statul de
organizare al inspectoratului, prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție,
- 1 post de ofițer specialist III la compartimentul Ture serviciu, poziția 2192 din statul de
organizare al inspectoratului, prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție,
- la Sectorul Poliției de Frontieră Fălciu – 1 post:
- 1 post de ofițer specialist III la compartimentul Ture serviciu, poziția 2331 din statul de
organizare al inspectoratului, prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție,
- la Sectorul Poliției de Frontieră Foltești – 2 posturi:
- 1 post de ofițer specialist III la compartimentul Ture serviciu, poziția 2698 din statul de
organizare al inspectoratului, prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție,
- 1 post de ofițer specialist III la compartimentul Ture serviciu, poziția 2700 din statul de
organizare al inspectoratului, prevăzut cu gradul profesional maxim de comisar de poliție.

Condițiile specifice de ocupare prevăzute în fișele posturilor:
Pregătire de bază: studii superioare de lungă durată /studii universitare de licență, absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă, ciclul I de studii universitare.
Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele
condiții legale de recrutare pentru încadrare în funcții de polițist:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
Nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca polițist, persoanele care se află în
următoarele situații:
a) nu îndeplinesc condiția prevăzută la art. 6 alin. (4) lit. b) din Anexa 2 la Ordinul M.A.I. nr.
140/2016, respectiv, să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate,
inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
b) dacă prin reîncadrare sau încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în
specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deținut în
rezervă;
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c) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade
profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat
concurs.
Pot fi recrutate, în vederea reîncadrării ca polițist, persoanele care îndeplinesc criteriile
specifice prevăzute de art. 10 alin. (1^2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu
modificările şi completările ulterioare, şi nu le-au încetat raporturile de serviciu în condițiile art. 69
alin. (1) lit. a), c), g)-i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările
şi completările ulterioare.
Conform art. 27^45 din Legea 360/2002, privind Statutul polițiestului, cu modificările și
completările ulterioare, pentru a participa la concurs, agenții de poliție, care au absolvit studii
superioare cu profil corespunzător specialităților posturilor, pot participa la concursul pentru ocuparea
unui post de execuție vacant de ofițer, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
b) nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare;
c) nu este pus la dispoziție ori suspendat din funcție în condițiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25
lit. a), b) și h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și
completările ulterioare;
d) a obținut calificativul de cel puțin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.
Aptitudinea/inaptitudinea de a fi „apt din punct de vedere psihologic” se constată de structurile
de specialitate ale M.A.I., printr-o evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu.
În situația în care se constată inaptitudinea, procedura de recrutare încetează pentru candidatul
respectiv.
În funcție de numărul candidaților înscrişi, dacă se impune modificarea locației şi/sau a
orei de desfăşurare, acestea vor fi comunicate în timp util.
Concursul va consta în susținerea a două probe de concurs:
a) evaluarea performanței fizice, potrivit normelor şi baremelor specifice prevăzute în
ordinul M.A.I. privind activitățile de educație fizică şi sport în M.A.I., care are caracter
eliminatoriu, probă ce se va desfăsura la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” –
București, la o dată ce va fi comunicată în timp util, candidaților;
Susținerea probelor sportive se înregistrează audio şi/sau video.
b) test scris, pentru verificarea cunoştințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului
(rezolvarea unui test-grilă), în data de 09.02.2019, care poate fi înregistrat/supravegheat video.
Aprecierea rezultatelor finale ale testului scris se face cu note de la 1 la 10 (din care 1 este din
oficiu).
Nota de promovare a probei de concurs este minimum 7,00.
Este declarat „Admis” candidatul care a obținut cea mai mare notă.
Eventualele contestații cu privire la rezultatele probelor se depun în termen de 24 de ore de la
afişare, iar candidații pot contesta numai notele proprii.
În situația în care mai mulți candidați au aceeaşi notă la testul scris, departajarea candidaților se
realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte
profesionale, care poate fi înregistrat/supravegheat video. Interviul se va susține după expirarea
termenului de soluționare a contestațiilor, respectiv afişarea rezultatelor, pe baza aceeaşi tematice şi
bibliografie stabilită pentru testul scris, la o dată ce va fi comunicată ulterior, prin postarea unui anunț
pe pagina de internet a instituției, precum şi la avizierul unității.
Vor fi declarați „admis” candidații care obțin notele cele mai mari în ordinea descrescătoare a
notelor (cu respectarea precizărilor de mai sus) şi în limita numărului de posturi scoase la concurs,
urmând ca repartiția pe posturi să se facă la o dată ulterioară.
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Aprecierea şi notarea interviului structurat pe subiecte profesionale (în cazul departajării
candidaților)
În cadrul interviului structurat pe subiecte profesionale fiecare membru al comisiei de concurs,
exceptând preşedintele, adresează întrebări candidatului, fără a depăşi tematica şi bibliografia afişate în
concordanță cu atribuțiile şi responsabilitățile prevăzute în fişa postului scos la concurs.
Pentru fiecare întrebare se elaborează o grilă de apreciere, care va fi afişată la finalizarea
interviului desfăşurat cu ultimul candidat.
Vor fi declarați „Admis” candidații care obțin notele cele mai mari în ordinea descrescătoare a
notelor (cu respectarea precizărilor de mai sus) și în limita numărului de posturi scoase la concurs,
urmând ca repartiția pe posturi să se facă la o dată ulterioară.
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune personal, într-un dosar cu șină, la
secretariatul comisiei de concurs, la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, din
municipiul Iași, str. George Coșbuc, nr. 3-5, județul Iași, următoarele documente :
- cerere înscriere (se completează la înscriere – tipizat) și CV-model Europass;
- declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (se completează
la înscriere – tipizat);
- copia actului de identitate.
Termenul maxim de înscriere este 14.11.2018.
Dosarele de recrutare ale candidaților constituite în vederea participării la concurs, vor
conține documentele prevăzute la art. 61 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul MAI nr. 140 din
02.09.2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului
Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare și se vor depune personal la sediul
Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași – Serviciul Resurse Umane – Biroul Resurse
Umane din municipiul Iași, str. George Coșbuc, nr. 3–5, până la data de 10.12.2018 ora 1600, astfel:
a) cererea de înscriere şi CV;
b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerințele postului;
c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor
documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului
militar;
d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soțului/soției şi fiecărui copil, ale certificatului
de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soțul/soția candidatului;
f) extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar;
g) o fotografie color 9x12 cm;
h) fişa medicală-tip de încadrare în MAI;
i) declarația de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condițiilor de recrutare.
Notă:
Conform prevederilor art. 61^1 alin. (1) din Anexa 3 la Ordinul MAI nr. 140 din 02.09.2016
privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor
Interne, cu modificările și completările ulterioare – Copiile documentelor se realizează de
compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate și se semnează de persoana
desemnată și de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după
realizarea copiilor. Documentele pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile
prevăzute la alin. (1) nu se mai realizează.
DOCUMENTELE VOR FI DEPUSE ÎNTR-UN DOSAR CU ȘINĂ.
Fișele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidați, la sediul
Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, cu respectarea prevederilor legale referitoare
la protecția informațiilor clasificate.
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Examinarea psihologică se va desfășura conform planificării Centrului de Psihosociologie al
M.A.I., la o dată care va fi comunicată ulterior candidaților, în timp util prin postare pe site-ul de
internet/intranet și prin afișare la avizierul unității.
La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile
specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, respectiv cei ale căror
dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut în anunțul de
concurs.

Graficul de desfășurare al concursului:

depunerea cererilor de înscriere
planificarea pentru examinarea psihologică
susținerea examinării psihologice
depunerea dosarelor de recrutare,
în volum complet
analiza dosarelor de recrutare
afișarea listei candidaților care nu îndeplinesc
condițiile de participare la concurs
Desfășurarea probei sportive Depunerea eventualelor contestații la proba
sportivă
Soluționarea contestațiilor la proba sportivă,
afișarea rezultatelor
Desfășurarea probei sportive cu candidații
cărora li s-a admis contestația, după caz,
afișarea rezultatelor
desfășurarea probei scrise –
rezolvarea unui test-grilă
depunerea eventualelor contestații la proba
scrisă
soluționarea contestațiilor și afișarea
rezultatelor analizei contestațiilor

02.11.2018 – 14.11.2018, între orele
0900 - 1600
15.11.2018
la data/datele planificate de către
Centrul de Psihosociologie al M.A.I.
cel târziu 10.12.2018, orele 1600
11.12.2018 – 13.12.2018
13.12.2018

La data/datele planificate de către
I.G.P.F./Academia de Poliție ”Alexandru Ioan
Cuza” – București (21.01.2019 – 31.01.2019)

09.02.2019, ora 12.00
24 de ore de la afișarea rezultatelor
la proba scrisă
11.02.2019 – 12.02.2019

Datele cu privire la organizarea și desfășurarea concursului vor fi afișate la avizierul unității și
pe site-ul de internet al unității pe adresa www.itpfiasi.ro în partiția Carieră.
Relații suplimentare pot fi solicitate la Biroul Resurse Umane din cadrul I.T.P.F. Iași – tel.
0232.460009, 0232.460060, 0232.460141 sau la interior 032/26.009, 032/26.060, 032/26.141.
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TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
pentru cele 20 posturi vacante de ofițer în structuri operative –
încadrare directă/reîncadrare, a candidaților care îndeplinesc condițiile legale,
absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă ai instituțiilor de învățământ
superior cu profil corespunzător specialităților posturilor și care îndeplinesc
condițiile legale
TEMATICĂ:
- Organizarea şi funcționarea Poliției de Frontieră Române (Dispoziții generale; Organizarea
P.F.R.; Raporturile dintre Poliția de Frontieră Română şi autoritățile administrației publice;
Atribuții; Drepturi și obligații; Personalul P.F.R.; Asigurarea logistică, materială şi financiară);
- Regimul juridic al frontierei de stat a României (Dispoziții generale; Frontiera de stat a
României; Regimul juridic al frontierei de stat; Răspunderi şi sancțiuni;Dispoziții finale şi
tranzitorii;Norme metodologice de aplicare);
- Regimul străinilor în România (Dispoziții generale; Dispoziții generale privind intrarea,
şederea şi ieşirea străinilor; Regimul aplicabil micului trafic de frontieră; Regimul acordării vizelor Dispoziții generale, Tipuri de vize, Condiții generale de acordare a vizelor; Regimul șederii ilegale;
Documente care se eliberează străinilor);
- Regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (inclusiv norme de aplicare);
- Regimul liberei circulații pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii
Europene, Spațiului Economic European şi a cetățenilor Confederației Elvețiene (inclusiv norme de
aplicare);
- Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor
Schengen);
- Statutul polițistului (Obținerea gradelor profesionale, încadrarea polițiştilor în categorii şi
grade profesionale, Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale
polițistului. Recompense, răspunderea juridică şi sancțiuni);
- Infracțiuni privind frontiera de stat;
- Infracțiuni de corupție şi de serviciu;
- Infracțiuni de fals;
- Infracțiuni prevăzute în Codul Vamal;
- Regimul juridic al contravențiilor;
- Regimul micului trafic de frontieră dintre România, Republica Moldova și Republica Ucraina;
- Informațiile clasificate și protecția acestora. Standardele naționale de protecție a informațiilor
clasificate;
- Liberul acces la informațiile de interes public;
- Reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
- Organizarea şi funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări şi participarea
României la Sistemul de Informații Schengen;
- Procedurile de lucru pentru activitățile autorităților naționale competente din cadrul M.A.I.
aferente semnalărilor din Sistemul Informatic Național de Semnalări sau Sistemul de Informații
Schengen;
- Măsuri pentru facilitarea cooperării polițieneşti internaționale;
- Readmisia persoanelor aflate în situație de şedere ilegalã între România și Republica
Moldova;
- Readmisia persoanelor aflate în situație de şedere ilegalã între România și Republica Ucraina;
- Colaborarea între România, Republica Moldova şi Republica Ucraina în lupta împotriva
criminalității.
BIBLIOGRAFIA:
- O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea şi funcționarea P.F.R., cu modificările şi
completările ulterioare (integral);
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- O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările şi completările
ulterioare (integral);
- H.G. nr. 445/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 105/2001
privind Frontiera de Stat a României, cu modificările şi completările ulterioare (integral);
- O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările
ulterioare (Cap. I; Cap. II; Cap. II^1; Cap. III - Secțiunea 1, 2, 3; Cap. V; Cap. VI);
- Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu
modificările şi completările ulterioare (integral);
- H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005
privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările şi completările
ulterioare (integral);
- O.U.G. nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor
membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European şi a cetățenilor Confederației Elvețiene,
cu modificările şi completările ulterioare (integral);
- H.G. nr. 1.864/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor
membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European şi a cetățenilor Confederației Elvețiene şi
pentru stabilirea formei şi conținutului documentelor care se eliberează cetățenilor statelor membre ale
Uniunii Europene, Spațiului Economic European şi cetățenilor Confederației Elvețiene şi membrilor
lor de familie, cu modificările şi completările ulterioare (integral);
- Regulamentul (CE) 399/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016
cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul
Frontierelor Schengen), cu modificările şi completările ulterioare (Titlul I și II);
- Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările şi completările ulterioare
(Obținerea gradelor profesionale, încadrarea polițiştilor în categorii şi grade profesionale,
Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului.
Recompense, răspunderea juridică şi sancțiuni);
- Codul penal (Legea nr. 286/2009) cu modificările și completările ulterioare, (art. 262-265,
289-309, 310-328);
- Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, cu modificările și completările
ulterioare (art. 270-275);
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările şi completările
ulterioare (integral);
- Legea nr. 10/2010 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Moldova privind micul trafic de frontieră (integral);
- Legea nr. 172/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de
Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014(integral);
- Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările şi completările
ulterioare (integral);
- H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor
clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa 1 – Cap. 1, 2, 3, 4, 6 și 8);
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare (integral);
- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările
şi completările ulterioare (integral);
- Legea nr. 141/2010 privind înființarea, organizarea şi funcționarea Sistemului Informatic
Național de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informații Schengen, cu modificările şi
completările ulterioare (integral);
- Ordinul M.A.I. nr. 212/2010 privind procedurile de lucru pentru activitățile autorităților
naționale competente din cadrul Ministerului Administrației şi Internelor aferente semnalărilor din
Sistemul Informatic Național de Semnalări sau Sistemul de Informații Schengen, cu modificările şi
completările ulterioare (integral);
- O.U.G. nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițieneşti
internaționale, cu modificările și completările ulterioare (integral);
- Acordul dintre Comunitatea Europeana si Republica Moldova privind readmisia persoanelor
aflate in situatie de sedere ilegala, semnat la Bruxelles la 10 octombrie 2007 (integral);
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- H.G. nr. 586/2010 privind aprobarea Protocolului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul
Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 25 martie 2010, pentru aplicarea Acordului dintre
Comunitatea Europeana si Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate in situatie de
sedere ilegala, semnat la Bruxelles la 10 octombrie 2007 (integral);
- Acordul între Comunitatea Europeană și Ucraina privind readmisia persoanelor
- Legea nr. 70/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României, Guvernul
Republicii Moldova si Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în lupta împotriva
criminalității, semnat la Kiev la 6 iulie 1999 (integral);
Notă:
Legislația cuprinsă în bibliografie, se va studia cu toate modificările și completările în vigoare
la data publicării anunțului.

ANEXA 3^1 la ORDINUL M.A.I. nr. 140 din 2016, privind activitatea de management resurse
umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările
ulterioare.
PROBA, NORMELE ŞI BAREMELE pentru evaluarea performanţei fizice a candidaţilor la
admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, precum şi ale
candidaţilor recrutaţi în vederea ocupării prin concurs a posturilor vacante
I.

Prevederi generale cu privire la organizarea probei de evaluare a performanţei fizice
1. Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor constă în parcurgerea traseului practic-aplicativ.
2. Proba se execută în ţinută sportivă decentă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou,
pantaloni scurţi sau trening).
3. Este declarat „promovat“ candidatul care îndeplineşte baremul minim de 2’25’’. Performanţa
obţinută de candidaţi şi calificativul acordat („promovat“, „nepromovat“) se consemnează în
tabelul prevăzut în anexa nr. 27 la ordin.
4. Pe timpul susţinerii probei, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări sau repetări.
5. Abandonul, accidentarea sau neîndeplinirea baremului minim duce la eliminarea candidatului
din concurs şi declararea acestuia „nepromovat“. Trecerea de la alergare la mers a candidaţilor
nu se consideră abandon.
6. Instructajul privind normele de securitate şi sănătate în muncă se face de către lucrătorul
desemnat sau de un membru al comisiei/subcomisiei desemnat în acest sens, înainte de
începerea probei, pe bază de semnătură.
7. Candidaţii sunt răspunzători de eventualele accidentări pe timpul desfăşurării probei, datorate
nerespectării normelor prelucrate sau a execuţiilor greşite.
8. Pregătirea organismului pentru efort şi influenţarea selectivă a aparatului locomotor se
desfăşoară individual, în spaţiul destinat acestei activităţi, altul decât cel de desfăşurare a
probei.
9. Înaintea parcurgerii traseului practic aplicativ, unul dintre evaluatori prezintă candidaţilor
elementele, modul de execuţie a acestora, restricţiile, penalizările, precum şi procedura de
apreciere/măsurare.
10. Pe timpul desfăşurării probei, supravegherea medicală în vederea acordării primului ajutor în
caz de nevoie este obligatorie şi se asigură gratuit.
11. Rezultatele obţinute se aduc la cunoştinţa candidaţilor, la finalul probei, pe bază de semnătură.

NOTĂ:
ÎN CAZUL ÎN CARE CONDIŢIILE METEOROLOGICE ÎMPIEDICĂ ORGANIZAREA ŞI
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE EVALUARE A PERFORMANŢEI FIZICE (PE TIMPUL
PLOILOR TORENŢIALE, PE TIMP DE CEAŢĂ, LA TEMPERATURI DE PESTE +30°C SAU
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SUB 0°C ORI ÎN ALTE CONDIŢII DE NATURĂ SĂ FAVORIZEZE PRODUCEREA DE
ACCIDENTE), ACESTEA SE DESFĂŞOARĂ ÎN SALA DE SPORT.
DESFĂŞURAREA PROBEI SE POATE AMÂNA, LA PROPUNEREA COMISIEI, CU ACORDUL
PREŞEDINTELUI COMISIEI, PÂNĂ LA MOMENTUL CÂND PROBA SE POATE DESFĂŞURA
ÎN CONDIŢII NORMALE. CANDIDAŢII VOR FI ANUNŢAŢI DE MODIFICĂRILE CARE POT
SĂ APARĂ.
II.
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROBEI „TRASEU PRACTIC-APLICATIV“
A. Precizări generale referitoare la proba traseu practic-aplicativ
1. Candidaţii trebuie să parcurgă în întregime traseul practic-aplicativ şi elementele care îl compun şi
să abordeze obligatoriu toate obstacolele, în ordinea stabilită, conform schiţei*) de mai jos.
Parcurgerea unui obstacol în alt mod decât cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei)
secunde/obstacol a candidatului, la final penalizările acumulate fiind consemnate în tabelul prevăzut
în anexa nr. 27 la ordin şi adunate la timpul realizat. În situaţia în care candidatul nu parcurge un
obstacol va fi declarat „nepromovat“.
2. În situaţia constituirii mai multor subcomisii, suprafaţa şi condiţiile de amenajare şi desfăşurare a
traseelor practic-aplicative vor fi identice.
3. Fiecare candidat parcurge traseul aplicativ în prezenţa a cel puţin 2 candidaţi martori.
B. Descrierea elementelor care compun traseul practic-aplicativ, a algoritmului de desfăşurare şi
a modului de evaluare a execuţiei:
1. Săritura în lungime de pe loc (obstacolul nr. 1):
De la linia de START, la semnalul evaluatorului, candidatul execută săritura în lungime de pe loc, în
spaţiul delimitat. În situaţia în care se calcă linia de start, se depăşeşte lateral spaţiul delimitat sau nu
este îndeplinit baremul minim obligatoriu, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în
care candidatul refuză să execute săritura este declarat „nepromovat“.
Cronometrarea începe la prima mişcare a candidatului. Barem minim: 1,80 metri.
2. Alergare 18 metri
3. Ocolire jalon
4. Alergare 8 metri
5. Trecerea prin pas sărit peste saltea (obstacolul nr. 2):
După executarea săriturii în lungime de pe loc, de la locul de aterizare, se continuă cu alergare,
trecerea prin pas sărit peste saltea după trecerea peste obstacol în mod corect. În situaţia în care, pe
timpul alergării, se ating marginile saltelei, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia
în care candidatul refuză să execute săritura sau ocoleşte obstacolul este declarat „nepromovat“.
Caracteristici tehnice ale saltelei: lungime = 2 m, lăţime = 1 m, grosime = 3-5 cm.
6. Alergare 10 metri
7. Ocolire jalon
8. Alergare 4 metri
9. Două rostogoliri succesive înainte (obstacolul nr. 3):
Din alergare, candidatul va executa 2 (două) rostogoliri succesive înainte. În situaţia în care, pe
timpul execuţiei, se depăşeşte spaţiul saltelelor cu întreg corpul, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei)
secunde. În situaţia în care candidatul refuză executarea rostogolirilor sau ocoleşte obstacolul este
declarat „nepromovat“.
Caracteristici tehnice ale sectorului: lungime = 4 m, lăţime = 1 m.
10. Alergare 5 metri
11. Deplasarea în echilibru pe banca de gimnastică cu transport de greutăţi (obstacolul nr. 4):
Se execută ridicarea celor 2 (două) greutăţi de câte 5 kilograme fiecare, depozitate în faţa băncii
de gimnastică la 0,50 metri, urcarea pe banca de gimnastică, deplasarea în echilibru cu transportul
simultan al greutăţilor, coborârea şi depozitarea greutăţilor pe sol. În situaţia în care, pe timpul
execuţiei, candidatul atinge solul, scapă una din greutăţi sau pe ambele, va fi penalizat cu 3 (trei)
secunde. În situaţia în care candidatul refuză executarea deplasării sau transportul de greutăţi pe tot
parcursul este declarat „nepromovat“.
Caracteristici tehnice ale băncii de gimnastică: lungime = 4 m, lăţime = 0,25 m, înălţimea de la
sol în partea superioară = 0,30 m.
12. Alergare 2 metri
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13. Ocolire jalon
14. Alergare 20 de metri
15. Ocolire jalon
16. Deplasare între şicane (obstacolul nr. 5):
Candidatul se deplasează fără a avea dreptul de a se sprijini pe jaloane. În situaţia în care, pe
timpul execuţiei, candidatul se dezechilibrează şi cade, acesta va continua parcursul, fără a fi
penalizat. În situaţia în care candidatul refuză să parcurgă distanţa precizată este declarat
„nepromovat“.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 10 m, lăţimea culoarului = 1,20 m, jaloane tip
con, din polietilenă. Toată lungimea şi lăţimea obstacolului vor fi delimitate vizibil astfel încât
candidatul să parcurgă întreaga distanţă.
17. Ocolire jalon
18. Alergare 10 metri
19. Săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică (obstacolul nr. 6):
Din alergare, candidatul va executa bătaia pe ambele picioare, sprijin pe obstacol cu ambele mâini
şi săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică. Abordarea obstacolului presupune cel puţin
urcarea pe aparat, traversarea acestuia şi coborârea pe la capătul depărtat. Parcurgerea obstacolului
în alt mod decât cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. În situaţia în care
candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocoleşte obstacolul este declarat „nepromovat“.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: înălţime capră de gimnastică = 1,20 m. La acest obstacol
nu se vor folosi trambuline elastice.
20. Alergare 2 metri
21. Ocolire jalon
22. Alergare 2 metri
23. Trecerea pe sub un obstacol marcat (obstacolul nr. 7):
Din alergare, candidatul se deplasează pe sub un obstacol marcat, acoperit şi închis la ieşire.
Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a
candidatului. În situaţia în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocoleşte obstacolul
este declarat „nepromovat“.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: lăţime = 1 m, înălţime = 0,80 m, lungime = 4 m.
24. Alergare 4 metri
25. Escaladarea unei lăzi de gimnastică (obstacolul nr. 8):
Din alergare, candidatul execută escaladarea obstacolului aşezat transversal pe direcţia de
deplasare, printr-un procedeu la alegere. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris duce
la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. În situaţia în care candidatul refuză parcurgerea
obstacolului sau ocoleşte obstacolul este declarat „nepromovat“.
Caracteristici tehnice ale lăzii de gimnastică: lungime = 1,60 m, lăţimea părţii superioare = 0,40
m, înălţime = 1,20 m. La acest obstacol nu se vor folosi trambuline elastice şi saltele de gimnastică.
26. Alergare 4 metri
27. Ocolire jalon
28. Alergare 10 metri
29. Transportul unui manechin prin târâre (obstacolul nr. 9):
Din alergare, candidatul execută priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini. Transportul
manechinului pe distanţa de deplasare se face cu spatele, picioarele manechinului trebuind să
depăşească în mod obligatoriu linia de sosire. În situaţia în care candidatul trece linia de sosire fără
manechin este declarat „nepromovat“.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: distanţa de parcurs = 10 m, înălţimea manechinului = 1,60
m, lăţimea umerilor manechinului = 0,60 m, greutatea manechinului = 40 kg.
30. Ocolire jalon
31. Aruncarea mingii de handbal de pe loc la ţintă (obstacolul nr. 10):
Candidaţii se vor opri în faţa pragului dispus transversal pe direcţia de aruncare şi vor arunca la
ţinta aflată la 7 (şapte) metri, prin procedeul azvârlire, cu o singură mână, una dintre cele 2 mingi de
handbal avute la dispoziţie. O aruncare este considerată reuşită dacă mingea a atins ţinta, cu condiţia
să nu fi atins solul înainte de ţintă. Fiecare candidat are dreptul la două încercări, a doua încercare
executându-se doar în situaţia în care prima aruncare este nereuşită. În situaţia în care, la prima
aruncare, mingea nu atinge ţinta, atinge solul înainte de ţintă, este scăpată spre înainte/înapoi, cu
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depăşirea pragului care delimitează sectorul de aruncare, candidatul se va opri la semnalul acustic
(fluier) al supraveghetorului de traseu şi mai are dreptul la o singură aruncare. Dacă şi la următoarea
încercare va repeta una din situaţiile prevăzute anterior, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei)
secunde. În situaţia în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocoleşte obstacolul este
declarat „nepromovat“.
Caracteristici tehnice ale liniei de aruncare: lungime = 1,20 m, lăţimea = 0,10 m. Ţinta este
dispusă la o distanţă de 7 metri de prag (linia de aruncare). Caracteristici tehnice ale ţintei: lungime
= 1 m, lăţimea = 1 m, dispusă la 1 m de sol (măsurată de la sol până la baza inferioară, fixă).
Pentru aruncare se vor utiliza 2 (două) mingi de handbal, tip 3.
32. Alergare 20 metri
33. Navetă 10 repetări x 20 de metri cu transport de jaloane (obstacolul nr. 11):
Din alergare, candidatul ridică un jalon şi aleargă cu acesta până la o linie aflată la 20 de metri
distanţă, depune jalonul şi preia un alt jalon de culoare diferită şi revine în alergare 20 de metri. Se
efectuează 5 cicluri dus-întors.
În situaţia în care, pe timpul execuţiei, candidatul se dezechilibrează şi cade, acesta va continua
parcursul, fără a fi penalizat. În situaţia neschimbării culorii în mod succesiv după parcurgerea
fiecărei distanţe de 20 de metri, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situaţia în care
candidatul refuză să parcurgă distanţa precizată sau trece linia de sosire fără jalon, este declarat
„nepromovat“.
Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 20 m, lăţimea culoarului = 1,00 m, 10 jaloane
tip con, din polietilenă, având 2 culori diferite în proporţii egale (de exemplu, 5 de culoare roşie, 5
de culoare verde), distribuite câte 5 din aceeaşi culoare la fiecare dintre cele două capete ale
culoarului. Toată lungimea şi lăţimea obstacolului vor fi delimitate vizibil astfel încât candidatul să
parcurgă întreaga distanţă.
Pentru ca traseul practic-aplicativ să poată fi parcurs de 2 candidaţi, obstacolul nr. 11 se
amenajează de două ori, pe două culoare distincte.
34. Sosire.

Pagină 11 din 11

