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Către, 

 

Toate unităţile M.A.I 
 

              În vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului poliţienesc şi militar de la nivelul 

celorlalte structuri ale MAI, în condiţiile legii, Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane anunţă 

existenţa a 4 posturi vacante de agent de poliţie pentru a căror ocupare este necesară următoarea pregătire de 

bază: 

1. 2 posturi de agent I în cadrul  Compartimentului resurse umane: 

I. Securitate și sănătate în muncă 
a. Pregătire de bază - studii liceale filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil 

tehnic cu diplomă de bacalaureat 

b. Pregătire de specialitate - curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim 

conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B la H.G. nr. 1425/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu o durată de cel puţin 80 de ore (sau să îl urmeze în termen de 6 luni 

de la ocuparea postului). 

II. Baza de date e-MRU - studii liceale cu diplomă de bacalaureat. 

 

2.  1 post de agent I în cadrul Compartimentului secretaariat și documente clasificate - studii liceale cu 

diplomă de bacalaureat. 

3. 1 post de agent I în cadrul Unității Implementare Programe și Relații Internaționale - studii liceale cu 

diplomă de bacalaureat. 

 

               Totodată, pentru ocuparea posturilor vacante menţionate mai sus, este necesar să deţină/obţină 

autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivelul „Secret de serviciu” și ”Secret”, să nu fie sub efectul unei 

sncțiuni disciplinare și să nu fie puși la dispoziție, în condițiile art. 2721 alin.(2) din Legea nr. 360/2002 privind 

Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, să nu se afle sub incidența prevederilor art. 626 

din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, să nu se afle în 

curs de urmărire penală pentru săvârșirea de infracțiuni. 

Ocuparea acestor posturi se va realiza în conformitate cu prevederile art.271 alin.(1) lit.f), art. 275, art. 

2719 lit.a), art. 2720 şi art.2734 lit.b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului,  cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi art.14 alin. (1) şi art. 16 din Anexa 7 la OMAI nr. 140/2016 privind 

activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI , cu modificările şi completările 

ulterioare. 

În sensul celor menţionate mai sus, personalul interesat va transmite până la data de 19.03.2021, ora 

13.00, pe adresa de e-mail: cru.anitp@mai.gov.ro, un CV Europass, urmând să fie informate cu privire la data și 

ora desfășurării interviului de cunoaștere. 

  

Pentru detalii referitoare la condiţiile necesare ocupării posturilor vacante menţionate mai sus, vă 

puteţi adresa Compartimentului resurse umane, int. 15497 .  

 

              Cu deosebită stimă, 

 

DIRECTOR 
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