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SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE

A N U N Ţ
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI / CARE DORESC SĂ SE ÎNSCRIE LA
CONCURSURILE DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE DE OFIȚER DE
LA NIVELUL ȘCOLII DE AGENȚI DE POLIȚIE “VASILE LASCĂR” CÂMPINA:
În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (3) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul
poliţistului, cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de
management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Ordinului M.A.I.
nr. 105/2020, privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de
învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în M.A.I.,
ale Ordinului M.A.I. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările și
completările ulterioare și în baza adresei I.G.P.R. - D.M.R.U. nr. 556116 din 10.06.2022 privind
aprobarea Notei Raport nr. 555941 din 07.06.2022;
Având în vedere prevederile adresei comune a Direcției Medicale nr. 933624 din 07.07.2022 și
Direcției Management Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române nr. 557774
din 07.07.2022, cu data prezentului anunț se revine în parte la anunțurile de concurs pentru ocuparea
posturilor vacante de ofițer de poliție, în sensul că persoanele care au deja calitate de ofițer de
poliție/ofițer cadru militar vor depune la dosarul de recrutare constituit în vederea înscrierii la concursul
de ocupare a posturilor de ofițer de poliție mai sus menționate, o adeverință eliberată de medicul de
unitate.
În situația în care, după afișarea rezultatelor finale, persoanele mai sus-menționate au fost
declarate “admis” la concurs, acestea nu vor mai parcurge procedura de examinare medicală prevăzută la
O.M.A.I. nr. 105/2020 privind examinarea medical a candidaților la concursurile de admitere în
instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de
încadrare în MAI, întrucât aceasta a fost îndeplinită premergător dobândirii calității de polițist/cadru
militar.
Drept urmare persoanele persoanele care au deja calitate de ofițer de poliție/ofițer cadru militar
nu vor mai depune la dosarul de recrutare Adeverința medicală și Consimțământul informat prevăzute la
Anexele din anunțuri, iar cei care au transmis dosarele de recrutare vor trimite doar adeverința eliberată
de medicul de unitate.
Atenție! Adeverința medicală trebuie depusă la dosar în termenul de depunere a
documentelor prevăzut pentru fiecare anunț în parte!
Celelalte prevederi din anunțurile inițiale nu se modifică!

