
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
DIREC IA REGIM PERMIS E DE CONDUCERE ŞI 

ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR 
Comisia de concurs  

Nr.  553805  din 27.12.2017   
 

 

 

A  N  U  N   
 
  Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor scoate la concurs în vederea ocupării 
prin încadrare direct  în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale 
Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale 
Ministerului Afacerilor Interne ambele cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de 
agent de poliţie (funcţionar public cu statut special): 
 

1. agent principal la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor al municipiul Bucureşti prevăzute la poziţiile 53, 56 şi 84 din statul de organizare al 
serviciului respectiv;  

2. agent principal la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor al judeţului Alba prevăzută la poziţia 8 din statul de organizare al serviciului respectiv;  

3. agent principal la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor al judeţului Bihor prevăzută la poziţia 18 din statul de organizare al serviciului 
respectiv;  

4. agent principal la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor al judeţului Covasna prevăzută la poziţia 8/a din statul de organizare al serviciului 
respectiv;  

5. agent principal la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor al judeţului Caraş Severin prevăzută la poziţia 11 din statul de organizare al 
serviciului respectiv;  

6. agent principal la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor al judeţului Constan a prevăzută la poziţia 23 din statul de organizare al serviciului 
respectiv;   

7. agent principal la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor al judeţului Gala i prevăzută la poziţia 17 din statul de organizare al serviciului 
respectiv;   

8. agent principal la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor al judeţului Iaşi prevăzute la poziţiile 13 şi 14 din statul de organizare al serviciului 
respectiv;   

9.  agent principal la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor al judeţului Ilfov prevăzute la poziţiile 10 şi 11/a din statul de organizare al serviciului 
respectiv;   

10. agent principal la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor al judeţului Maramureş  prevăzută la poziţia 17 din statul de organizare al serviciului 
respectiv;   

11.  agent principal şi agent I la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 
Înmatriculare a Vehiculelor al judeţului Mureş  prevăzute la poziţiile 17 şi 19/a din statul de 
organizare al serviciului respectiv;  

12.  agent principal la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 
Înmatriculare a Vehiculelor al judeţului Sibiu prevăzută la poziţia 18 din statul de 
organizare al serviciului respective.  

 
       Fişele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidaţi la sediul Direcţiei Regim Permise de 
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor – Serviciul Resurse Umane, cu respectarea prevederilor legale în vigoare 
referitoare la protecţia informaţiilor clasificate. 

 
 



I. Pentru a participa la concurs candida ii trebuie s  îndeplineasc  cumulativ urm toarele condi ii :  
1. Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; 
2. Să cunoască limba română, scris şi vorbit; 
3. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
4. Să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea/inaptitudinea se constată de 

structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit 
reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre 
situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv . 

5. Să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi; 
6. Să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv: 

 să fie absolvenţi de studii medii (M) cu diplomă de bacalaureat; 
 să deţină certificat sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivelul „SECRET DE 

SERVICIU” – poate fi obţinut(ă) ulterior; 
 să fie posesori de permis de conducere minim categoria B pentru posturile din cadrul Serviciilor 

Publice Comunitare Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor ale judeţelor 
Alba, Caraş-Severin, Constan a, Gala i, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mureş, Sibiu. 

 să fie posesori de permis de conducere minim categoria B, C, CE pentru postul din cadrul 
Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor al 
judeţului Covasna 

 atestat de examinator eliberat de DRPCIV(poate fi obţinut ulterior), excepţie fac Serviciile Publice 
Comunitare Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bucureşti şi Bihor.  

7. Să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; 
8. Să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; 
9. Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; 
10. 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; 
11. Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; 
12. Să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; verificarea 

îndeplinirii acestui criteriu se realizează cu ocazia examinării medicale . 
 

Candidaţii care au fost declaraţi "admis" la concurs nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al 
vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic. 
 

Nu pot fi recrutate în vederea reîncadr rii ca poli ist, persoanele care se afl  în urm toarele situa ii: 
 

a) le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g) - i), k), l) şi n) din Legea nr. 
360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale 
mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă; 

c) prin reîncadrare, 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. 

 
Nu pot fi recrutate în vederea încadr rii directe ca poli ist, persoanele care se afl  în urm toarele situa ii: 
 

a) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale 
mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă; 

b) 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. 
 

II. Pentru participarea la concurs candida ii vor prezenta un dosar de recrutare care va con ine urm toarele 
documente: 

1. Cererea de înscriere conform modelului anexat;  
2. 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; 
3. 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 însoţite 
de documentele originale pentru certificare;  



4. Copii* ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diplomă 
de bacalaureat şi anexe, după caz), însoţite de documentul original pentru certificare sau copia legalizată a 
acestora; 

5. Copii* ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de 
căsătorie precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, însoţite de documentele 
originale pentru certificare;  

6. Autobiografia (respectând îndrumarul ataşat) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi ale soţului/soţiei 
acestuia conform modelului ataşat; 

7. Cazierul judiciar în termenul de valabilitate; în situaţia în care candidatul nu depune acest document, 
extrasul de pe cazierul judiciar se va solicita de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi 
Înmatriculare a Vehiculelor în baza consimţământului expres al candidatului; 

8. O fotografie color 9 x 12 cm; 
9. Fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I.; 
10. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare conform modelului anexat; 
11. Declaraţia pe proprie răspundere din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la punctul I 

subpunctele 3, 9, 10 şi 11 conform modelului anexat; 
12. Persoanele care au calitatea de maistru militar/subofiţer în rezervă vor depune o adeverinţă eliberată de 

unitatea care are în gestiune dosarul personal din care să rezulte motivul încetării raporturilor de 
serviciu/trecerii în rezervă şi gradul militar în rezervă deţinut; 

13. Copia* permisului de conducere, unde este cazul. 
14. Dosar cu şină 

 
* Copiile documentelor prevăzute la punctele 3, 4, 5 şi 13 se realizează de către secretarul comisiei de concurs şi se 
certifică pentru conformitate de către acesta şi de către candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului 
după realizarea copiilor. În situaţia depunerii de copii legalizate aceste activităţi nu se mai realizează.  
 

 Cererile de înscriere la concurs adresate directorului Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare 
a Vehiculelor însoţite de copia actului de identitate, CV, certificatul de cazier judiciar* (sau declaraţia prin care îşi 
exprimă acordul în vederea obţinerii extrasului de pe cazierul judiciar) şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi 
acceptării condiţiilor de recrutare se depun personal de către candidat la secretarul comisiei de concurs până la data 
26.01.2018, în zilele lucr toare în intervalul orar 08.00 – 15.00. Cu această ocazie candidaţilor li se vor înmâna 
trimiterile pentru întocmirea fişei medicale-tip de încadrare în M.A.I. 

*În situaţia în care candidatul nu depune acest document, extrasul de pe cazierul judiciar se va solicita de 
către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor în baza consimţământului expres al 
candidatului. 
 
Aten ie!  
 Vizita medical  va fi efectuat  numai de c tre candida ii care au fost declara i „APT” la evaluarea 
psihologic . 
 

Celelalte documente ale dosarului de recrutare se vor depune personal de către candidat la secretarul 
comisiei de concurs până la data 09.02.2018, în zilele lucr toare în intervalul orar 08.00 – 15.00. 
 

Aten ie!  
1) Dup  încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv 09.02.2018 ora 15.00, nu se 

vor mai primi documente în vederea complet rii acestora; 
 

2) Fişa medical  este un document care face parte din dosarul de recrutare şi trebuie finalizat pân  la 
data limit  de depunere a acestuia (09.02.2018). 
 

La concurs pot participa numai candida ii care îndeplinesc condi iile legale, condi iile de ocupare 
prev zute în fişa postului, respectiv cei ale c ror dosare de recrutare sunt complet şi corect întocmite şi au 
fost depuse în termenul prev zut în anun ul de concurs. 

 
După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica corectitudinea întocmirii dosarelor 

de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs. Lista 
candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează la sediul 
Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor şi se postează pe website-ul oficial al 



instituţiei www.drpciv.ro, secţiunea Carier  cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea probei 
concursului. 
 

 Concursul se va desf şura la sediul Direc iei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor din şos. Pipera nr. 49, sector 2, Bucureşti în data de 20.02.2018 începând cu ora 11.00 şi va consta în 
susţinerea unui test scris (test – grilă) pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului 
care se înregistrează video.  
 În situaţia în care numărul candidaţilor care îndeplinesc toate condiţiile de participare la concurs 
depăşeşte capacitatea sălii în care urmează a se desfăşura concursul, acesta se va desfăşura la  aceeaşi dată şi oră 
într-o altă locaţie care va fi comunicată candidaţilor în timp util prin postare pe site-ul oficial al instituţiei 
www.drpciv.ro, la secţiunea Carieră. 
 

Accesul în sala unde se va desfăşura concursul va fi permis candidaţilor exclusiv pe baza actului de 
identitate valabil. 

 
Tematica şi bibliografia sunt parte componentă a prezentului anunţ şi se vor afişa la sediul Direcţiei Regim 

Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor fiind postate şi pe site-ul oficial al instituţiei www.drpciv.ro, 
la secţiunea Carier . 

 
Examinarea psihologică a candidaţilor 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 ce va fi comunicată ulterior candidaţilor, în 
timp util, prin afişare pe pagina de internet a instituţiei www.drpciv.ro, secţiunea Carier , subsecţiunea DRPCIV. 
Candidaţii trebuie să se prezinte 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.  

Rezultatele la examinarea psihologică vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei www.drpciv.ro, 
secţiunea Carier , subsecţiunea DRPCIV. Participarea la concurs a candidaţilor declaraţi „inapt” psihologic nu va 
fi permisă ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor legale. 

 
        Relaţii suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare între orele 09.00 – 15.00 de la secretarul comisiei de 
concurs, agent şef principal de poliţie Ivancea Daniela din cadrul Serviciului Resurse Umane al Direcţiei Regim 
Permise Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor la numărul de telefon 021.301.95.70 interior 14367. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.drpciv.ro/
http://www.drpciv.ro/
http://www.drpciv.ro/


GRAFICUL DE DESF ŞURARE A CONCURSULUI 
 

pentru ocuparea posturilor vacante de agent de poliţie (funcţionar public cu statut special) din cadrul Serviciilor 
Publice Comunitare Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor ale judeţelor Bucureşti, Alba, 

Bihor, Covasna, Caraş-Severin, Constan a, Gala i, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mureş, Sibiu. 
 

Depunerea cererilor de înscriere, a CV-ului, a 
declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi 
acceptării condiţiilor de recrutare, a copiei 
actului de identitate şi a certificatului de cazier 
judiciar* 

În perioada 08.01.2018 - 26.01.2018 în zilele 
lucrătoare, în intervalul orar 08.00 – 15.00  

Completarea dosarului de recrutare Până la data de 09.02.2018, ora 15.00 

Examinarea psihologică 
29.01.2018 – 02.02.2018, data şi ora vor fi 
stabilite şi comunicate ulterior prin postare pe 
website-ul instituţiei la secţiunea Carieră 

Verificarea dosarelor de recrutare 14.02.2018 
Afişarea listei candidaţilor care nu îndeplinesc 
condiţiile de participare la concurs 

Cel târziu 14.02.2018 

Susţinerea testului scris (test-grilă)  20.02.2018 ora 11.00 

Afişarea baremului de notare al testului 20.02.2018, după susţinerea probei de către 
ultimul candidat 

Afişarea rezultatelor 20.02.2018, după terminarea probei 
Depunerea contestaţiilor 24 de ore după afişarea rezultatelor 
Afişarea rezultatelor la contestaţii şi a tabelului 
cu rezultatele finale 

2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 
depunere a contestaţiilor 

 
În situaţia în care mai mulţi candidaţi pentru acelaşi post obţin aceeaşi notă la testul grilă, departajarea 

acestora se va face pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte 
profesionale din aceeaşi tematică şi bibliografie, după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor,  la o 
dată ce va fi stabilită ulterior şi comunicată acestora în timp util. 

Candidaţii declaraţi „respins” la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în 
baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Prezentul anunț este o copie ,originalul acestuia aflîndu-se la dosarul de concurs 
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TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 
pentru ocuparea posturilor vacante de agen i de poli ie (func ionar public cu statut special) din 

cadrul Serviciilor Publice Comunitare Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor 
al jude elor Bucureşti, Alba, Bihor, Covasna, Caraş-Severin, Constan a, Gala i, Iaşi, Ilfov, 

Maramureş, Mureş, Sibiu. 
 

TEMATICA 
 

1. Ministerul Afacerilor Interne – Atribuţii şi funcţii. 

2. Statutul poliţistului. Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi. 
Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni. 

3. Codul de etică şi deontologie al poliţistului. Normele de conduită profesională a poliţistului. 

4. Infracţiuni de corupţie. Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie. Infracţiuni de serviciu, 
infracţiuni de fals. 

5. Accesul la informaţiile clasificate. Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, 
multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate.  

6. Protecţia informaţiilor clasificate. – definiţie, scop, clasele de secretizare, nivelurile de secretizare 

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal. 
 

8. Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public. 

9. Activitatea de soluţionare a petiţiilor. 

10. Organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor. 

11. Înmatricularea, înregistrarea şi radierea vehiculelor. 

12. Procedura privind înmatricularea, înregistrarea, radierea şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie 
provizorie sau pentru probe a vehiculelor. 

13. Forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de înmatriculare. 

14. Cartea de identitate a vehiculului – definiţie, conţinut, obligaţiile deţinătorului şi ale autorităţii de 
înmatriculare. Certificatul de autenticitate – definiţie; când şi pentru ce tip de vehicule se face dovada 
certificării autenticităţii; în ce constă certificarea autenticităţii; pentru ce vehicule se efectuează 
certificarea autenticităţii şi excepţiile; valabilitatea certificatul de autenticitate. 

 

 



BIBLIOGRAFIE 
 
1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30 din 25 aprilie 2007, privind organizarea si funcţionarea 

Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare 
2. Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare 
3. Hotărârea Guvernului nr. 991 din 25 august 2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al 

poliţistului. 
4. Codul Penal al României, Partea Specială. 
5. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările 

şi completările ulterioare. 
6. Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a 

informaţiilor clasificate in România, cu modificările şi completările ulterioare.  
7. Hotărârea Guvernului nr. 781 din 25.07.2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu. 
8. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
9. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu character personal 

şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. 
10.  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare.  
11.  Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
12. Hotărârea Guvernului României nr.1767/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor 

publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

13. Ordonanţa Guvernului nr. 83 din 30.08.2001 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi 
serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

14. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, (republicată), privind circulaţia pe drumurile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

15. Hotărârea Guvernului României nr.1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

16. Ordinul M.A.I. nr.1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea 
autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

17. Ordinul M.A.I. nr.1454/2006 privind forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de înmatriculare 
şi ale celui de înregistrare. 

18. Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea 
autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în 
România, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Notă: se studiază legislaţia actualizată, cu toate evenimentele legislative intervenite 

 
 

Prezenta tematică și bibliografie este o copie ,originalul  acesteia aflîndue la dosarul de concurs 



 
Cerere de înscriere 

 

Domnului director, 
 
 

 Subsemnatul(a) _____________________________________ CNP (____________________) 

fiul (fiica) lui _____________________________ şi al (a) ___________________________ născut(ă) 

la data de ________________________ în localitatea _________________________________ judeţul 

________________ cetăţenia ______________ cu domiciliul în localitatea 

______________________, str. _______________ ________________, nr. _____, bloc ______, sc. 

____, et. ___, ap. ___, judeţul/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 _______________. 

            Prin prezenta solicit înscrierea la concursul organizat de Direcţia Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor în data de 20.02.2018 în vederea ocupării postului vacant de 

________________________________________ (funcţionar public cu statut special) din cadrul 

Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor al judeţului 

__________________, prevăzut la poziţia_________ din statul de organizare al serviciului respectiv. 

   Menţionez că în ultimul an am fost/nu am fost examinat psihologic la data de 

_______________________________________________________pentru concursul organizat de  

__________________________________________________________ în vederea încadrării ca 

________________________________ fiind declarat „APT” / „INAPT”. 

Declar că am luat la cunoştinţă despre condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la 

concurs şi sunt de acord cu acestea. 

 De asemenea, mă oblig ca în situaţia nepromovării concursului, să mă prezint în termen de 

maxim 30 de zile de la susţinerea acestuia la Serviciul Resurse Umane din Direcţia Regim Permise de 

Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor unde m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse. 

Data______________     Semnătura______________ 
 
 
 

Domnului director al Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor 
 



Declara ie de confirmare a cunoaşterii şi accept rii condi iilor de recrutare   
 
 

 Subsemnatul(a) ________________________________________________, fiul (fiica) lui 
______________________ şi al (a) _____________________, născut(ă) la data de ___________ în 
localitatea _________________, judeţul/sectorul ________________ CNP__________________   
posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria _______ nr. ____________________, eliberat(ă) de 
__________________, la data de ____________, în calitate de candidat la concursul organizat de Direcţia 
Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor în data de 20.02.2018, pentru ocuparea 
postului vacant de __________________________________________________________,  
                          (reîncadrare ca poliţist / încadrare directă / transfer) 
din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor al 
judeţului_______________ prevăzut la poziţia_________ din statul de organizare al serviciului respectiv, 
declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă despre condiţiile de recrutare, cu care sunt de acord 
şi pe care le îndeplinesc cumulativ. 

 Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care 
promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, iar în situaţia în care voi fi 
declarat admis îmi voi da demisia din partidele/organizaţiile cu caracter politic din care fac parte.  

Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în 
care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie ori incompatibilităţi determinate de 
neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi încadrat(ă),  chiar dacă rezultatele obţinute la 
concurs ar permite acest fapt. 

 Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea 
informaţiilor 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. 

 Menţionez că am fost / nu am fost încadrat în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională în ___________________________________________(instituţia/unitatea), în funcţia 
de ____________________________ şi mi-au încetat raporturile de serviciu / am fost trecut(ă) în rezervă 
________________________________ (se completează motivul: la cerere, demisie, alt motiv) în temeiul 
art._____ alin._____ din Legea nr.______ /_______. 

 Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat 
personal datele din prezenta declaraţie. 
 

Data _____________    Semnătura _________________ 

 

Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului.  
Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor prelucrează datele cu caracter personal furnizate de 

dumneavoastră prin acest document în scopul desfăşurării activităţilor de recrutare/selecţie pent ru ocuparea posturilor vacante. Datele se 
prelucrează de către Compartimentul cu sarcini de recrutare şi vor fi comunicate, în cazul candidaţilor declaraţi „Admis” Ministerului 
Afacerilor Interne. Conform Legii nr. 677/2001 cu modificările şi completările ulterioare beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra 
datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să 
solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Direcţia Regim 
Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.  

(*în cazul opoziţiei 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 _________________, judeţul/sectorul ________________ CNP__________________   

posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria _______ nr. ____________________, eliberat(ă) de 

__________________, la data de ____________, în calitate de candidat la concursul organizat de Direcţia 

Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor în data de 20.02.2018 pentru ocuparea 

postului vacant de ___________________________________________________________, din cadrul 

(reîncadrare ca poliţist / încadrare directă / transfer) 

Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor al 

judeţului________________, prevăzut la poziţia__________din statul de organizare al serviciului 

respectiv, sub sancţiunea prevăzută de art.326 Cod Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 

răspundere că am capacitate deplină de exerciţiu, nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru 

săvârşirea de infracţiuni, nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege şi 

nu am fost destituit(ă) dintr-o funcţie 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 

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor să le folosească în vederea obţinerii 

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, judeţul – indicându-se denumirea actuală a localităţilor), numele şi 
prenumele părinţilor, domiciliul şi/sau reşedinţa, cetăţenia, etnia, religia, starea civilă, studii, limbi străine 
cunoscute şi la ce nivel; profesia de bază, locul de muncă şi funcţia, numărul de telefon de acasă şi de la 
serviciu.  
 

2. Date privind activitatea desf şurat :  
 

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, menţionându-se 
funcţiile îndeplinite, titulatura completă a unităţilor/instituţiilor 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 evidenţia 
perioada, arma şi specialitatea militară, indicativul, reşedinţa unităţii 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 menţiona dacă a fost arestat, judecat sau condamnat, ori este în curs de urmărire 
penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale, prezentând detaliat în ce au constat faptele, când 
s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză. Aceleaşi menţiuni vor fi făcute şi cu privire la soţie/soţ şi 
părinţi.  

Se vor arăta deplasările pe care le-a făcut în străinătate, motivul – în interes de serviciu sau 
personal – în ce ţări, perioada.  

 

3. Date despre rude: 
  

a. date despre părinţii, soţia/soţul, fraţii/surorile candidatului – numele şi prenumele, data şi 
locul naşterii, cetăţenia (dacă au şi altă cetăţenie), studiile, ultimul loc de muncă şi funcţia 
(situaţia 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, ocupaţia şi locul de muncă, domiciliul şi numărul de telefon;  

c. pentru părinţii soţiei/soţului, fraţii/surorile acesteia, se vor arăta aceleaşi date ca pentru 
persoanele prevăzute la lit. a). 

  
Pentru persoanele menţionate în autobiografie, acolo unde este cazul, se va menţiona şi numele 

purtat anterior.  
În încheierea autobiografiei se va menţiona: „Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor 

furnizate în prezenta autobiografie şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor 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.” 
 



 


