
 

     MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DIRECŢIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI 

ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR 

        Nr. 4021603 din  29.10.2021  
                                                                                                              

 

A N U N Ţ 

 
Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din Bucureşti organizează 

concurs în vederea încadrării, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Hotărârii Guvernului 

nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 

unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, precum și ale 

Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii 

lucrătorilor din Ministerul  Afacerilor Interne şi ale Procedurii PS – 001 – Direcţia Medicală – RU nr. 

4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de 

examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., și având în vedere, Nota-

Raport a D.R.P.C.I.V.  nr. 4025370 din 16.09.2021,  31 (treizecișiunu) posturi vacante:  

 

- 1 funcție de referent debutant – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor al județului Alba prevăzută la poziţia 12/a din statul de organizare al 

serviciului respectiv; 

-  1 funcție de referent debutant – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor al județului Argeș prevăzută la poziţia 25/a din statul de organizare 

al serviciului respectiv; 

- 1 funcție de referent debutant – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor al județului Bacău prevăzută la poziţia 21/a din statul de organizare 

al serviciului respectiv; 

- 1 funcție de referent debutant – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor al județului Bistrița-Năsăud prevăzută la poziţia 13/a din statul de 

organizare al serviciului respectiv; 

- 1 funcție de referent debutant – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor al județului Botoșani prevăzută la poziţia 12/a din statul de 

organizare al serviciului respectiv; 

- 1 funcție de referent debutant – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor al județului Brașov prevăzută la poziţia 24/a din statul de organizare 

al serviciului respectiv; 

- 1 funcție de referent debutant – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor al județului Caraș-Severin prevăzută la poziţia 13/a din statul de 

organizare al serviciului respectiv; 

- 1 funcție de referent debutant – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor al județului Cluj prevăzută la poziţia 31/a din statul de organizare al 

serviciului respectiv; 

- 1 funcție de referent debutant – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor al județului Constanța prevăzută la poziţia 28/a din statul de 

organizare al serviciului respectiv; 

- 1 funcție de referent debutant – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor al județului Dolj prevăzută la poziţia 21/a din statul de organizare al 

serviciului respectiv; 

- 1 funcție de referent debutant – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor al județului Galați prevăzută la poziţia 19/a din statul de organizare 

al serviciului respectiv; 



- 2 funcții de referent debutant – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor al județului Harghita prevăzute la poziţiile 11/a și 11/b din statul de 

organizare al serviciului respectiv; 

- 2 funcții de referent debutant – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor al județului Hunedoara prevăzute la poziţiile 16/a și 16/b din statul 

de organizare al serviciului respectiv; 

- 2 funcții de referent debutant – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor al județului Iași prevăzute la poziţiile 24/a și 24/b din statul de 

organizare al serviciului respectiv; 

- 2 funcții de referent debutant – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor al județului Ilfov prevăzute la poziţiile 24/a și 28 din statul de 

organizare al serviciului respectiv; 

- 2 funcții de referent debutant – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor al județului Maramureș prevăzute la poziţiile 19/a și 19/b din statul 

de organizare al serviciului respectiv; 

- 1 funcție de referent debutant – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor al județului Mureș prevăzută la poziţia 22/a din statul de organizare 

al serviciului respectiv; 

- 1 funcție de referent debutant – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor al județului Neamț prevăzută la poziţia 17/a din statul de organizare 

al serviciului respectiv; 

- 1 funcție de referent debutant – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor al județului Olt prevăzută la poziţia 12/a din statul de organizare al 

serviciului respectiv; 

- 1 funcție de referent debutant – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor al județului Prahova prevăzută la poziţia 28/a din statul de 

organizare al serviciului respectiv; 

- 1 funcție de referent debutant – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor al județului Sibiu prevăzută la poziţia 21/a din statul de organizare 

al serviciului respectiv; 

- 1 funcție de referent debutant – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor al județului Suceava prevăzută la poziţia 22/a din statul de 

organizare al serviciului respectiv; 

- 1 funcție de referent debutant – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor al județului Timiș prevăzută la poziţia 30/a din statul de organizare 

al serviciului respectiv; 

- 2 funcții de referent debutant – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor al județului Vaslui prevăzute la poziţiile 10/a și 10/b din statul de 

organizare al serviciului respectiv; 

- 1 funcție de referent debutant – IA la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor al județului Vâlcea prevăzută la poziţia 14/a din statul de organizare 

al serviciului respectiv. 

 

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ 

următoarele condiţii:  

 

A. CONDIŢII GENERALE: 

 

a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  

b) cunosc limba română, scris şi vorbit;  

c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  

d) au capacitate deplină de exerciţiu;  



e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare 

abilitate;  

f) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, 

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu 

intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 

intervenit reabilitarea;  

g) sunt declaraţi „apt” la testarea psihologică organizată pentru ocuparea funcţiei 

scoasă la concurs;  

h) sunt declaraţi „apt” la examinarea medicală efectuată în cadrul structurilor abilitate 

ale M.A.I.  

 

B. CONDIŢII SPECIFICE 

 

Pentru ocuparea postului vacant de referent debutant – IA, din fişele posturilor, astfel: 

 Studii medii (M) cu diplomă de bacalaureat. 

 

         Concursul se va desfăşura în perioada 12.11.2021 - 03.12.2021 la sediul Direcţiei Regim 

Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din Bucureşti, Şoseaua Pipera, nr. 49, sector 

2, şi va consta în trei etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere, în data de 12.11.2021, proba 

scrisă în data de 24.11.2021 ora 10.00 şi interviul în perioada 02.12.2021-03.12.2021, ora 10.00, 

cu subiecte din tematica dată. 

          Tematica, bibliografia şi calendarul desfăşurării concursului sunt parte componentă a 

prezentului anunţ, conform anexelor.  

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta până la data de 11.11.2021 orele 12.00 

la sediul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, un dosar de 

concurs care va conţine următoarele documente:  

a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului Direcţiei Regim Permise de Conducere 

şi Înmatriculare a Vehiculelor;  

   b)   curriculum Vitae model Europass conform modelului anexat; 

c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz;  

d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale 

postului; 

e) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să 

ateste vechimea în muncă şi în meserie/profesie/ocupație și/sau în specialitatea studiilor, eliberate 

conform prevederilor legale în vigoare;  

f) copia livretului militar, dacă este cazul; 

g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat „admis” la selecţia 

dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai 

târziu până la data desfăşurării probei scrise (24.11.2021, orele 10.00);  



h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 

6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 

unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa eliberată de către medicul de familie va conţine, în clar, 

numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul 

Sănătăţii;  

   i) autobiografie şi tabel nominal cu rudele candidatului, conform modelelor anexate;  

j) declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, conform 

modelului anexat;  

k) caracterizare de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul 

absolvenţilor, în primul an de la absolvire, din care să rezulte profilul profesional şi moral;  

l)   2 fotografii color 9x12cm;  

m) 3 fotografii color 3x4cm;  

n) copii ale certificatului naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale 

certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; 

o) fişă de aptitudini eliberată de medicul de medicina muncii, din cadrul structurii 

competente de medicina muncii la care este arondată unitatea, din care să nu rezulte inaptitudinea 

permanentă în muncă, respectiv incapacitatea medicală permanentă a lucrătorului de a desfăşura 

activitatea la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care candidează şi pentru care se solicită 

examenul medical privind aptitudinea în muncă. Acest document va fi obţinut, potrivit 

prevederilor Procedurii PS – 001 – Direcţia Medicală – RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind 

algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru 

încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I. precum şi ale O.M.A.I. nr. 291/2011 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul  

Afacerilor Interne şi depus la dosarul de concurs, cel mai târziu până la data de 24.11.2021, orele 

10.00.  

Angajarea în Ministerul Afacerilor Interne la Serviciile Publice Comunitare Regim Permise 

de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor județene, unde sunt scoase posturile la concurs a 

candidaților declarați ,,admis” la concurs nu se va face fără fișă de aptitudine în muncă eliberată 

pentru aceasta de medicul specialist de medicină a muncii, din care să rezulte aptitudinea în 

muncă pentru profesia/funcția și locul de muncă pentru care s-a organizat concurs la care este 

arondat Centrul.  
 

Actele prevăzute la lit. c), d), e), f) şi n) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea.  
 

 La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit.  

 

       Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului 
 

- Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi 

modul de organizare şi desfăşurare a concursului; 

- Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la 

toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probelor 

de concurs; 

- După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs 

întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o 

publică printr-un anunţ;  



- Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a instituţiei www.drpciv.ro, 

secţiunea Carieră, întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza 

în această modalitate. În perioada concursului, pe pagina de Internet se vor posta informaţii privind 

mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, 

astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de 

concurs; 

- În cadrul probei scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate, 

valabil şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, 

dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). 

Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa 

de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ 

candidaţilor în cauză. 

 

ATENȚIE!  

 

În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de 

coronavirus – SARS-COV2, pe parcursul desfășurării concursului se vor respecta următoarele 

reguli: 

1. Menținerea distanțării sociale; 

2. Purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și gurii, a măștii de protecție 

respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de rezervă. 

Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unității în 

care se desfăşoară concursul. 

3. Nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. Viziera 

nu dispensează de purtatul măștii; 

4. Înaintea susținerii probelor de concurs, candidatul va semna pe proprie răspundere o 

declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă simptomatologie 

specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV2 (conform definiției de caz elaborate de CNSCBT/INSP – 

https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar). 

5. La concurs vor putea participa exclusiv candidații care îndeplinesc cel puțin una dintre 

următoarele condiții: 

 sunt vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care să fi trecut minim 10 

zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; 

 se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi, ulterioară confirmării 

infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

 prezintă rezultatul negativ certificat al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul 

SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore; 

 prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu 

virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore. 

 Candidații sunt obligați să facă dovada situațiilor menționate anterior prin 

intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate 

cu prevederile OUG nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a 

cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii 

Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, 

tipărite (pentru a se păstra la dosarul de concurs), cu ocazia accesului în incinta sediului 

unde se va desfășura proba de concurs. 

https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar


 Candidaților care nu pot prezenta certificatul digital, nu li se va permite accesul la concurs 

și procedura de concurs pentru aceștia va înceta. 

 De asemenea, accesul în sediu va fi permis numai după dezinfectarea mâinilor și 

efectuarea triajului epidemiologic pentru măsurarea temperaturii corporale cu un termometru non-

contact și observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut fecvent, 

stare generală modificată). Persoanele care au o temperatură peste 37,3 grade C nu li se va permite 

accesul în sala de concurs.  

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 Carieră, 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.  

Comunicarea rezultatelor la selecţia dosarelor se face prin menţiunea „admis/respins”, iar la 

proba scrisa şi interviu se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii 

„admis/respins”, prin afişare la avizierul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 

Vehiculelor din municipiul Bucureşti, Şoseaua Pipera, nr. 49, sector 2, şi pe   site-ul oficial al 

unităţii, respectiv www.drpciv.ro la secţiunea carieră, în termen de maximum o zi lucrătoare de 

la data finalizării probei.  

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, 

candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data 

afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a 

interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.  

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la avizierul Direcţiei 

Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din municipiul Bucureşti, Şoseaua 

Pipera, nr. 49, sector 2, şi pe site-ul oficial al unităţii, respectiv www.drpciv.ro la secţiunea 

carieră, imediat după soluţionarea contestaţiilor.  

Rezultatele finale se afişează la avizierul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi 

Înmatriculare a Vehiculelor din municipiul Bucureşti, Şoseaua Pipera, nr. 49, sector 2, şi pe site-ul 

oficial al unităţii, respectiv www.drpciv.ro la secţiunea carieră, în perioada 07.12.2021-

08.12.2021, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau 

„respins”. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021-301.95.73 sau interior 14327 Serviciul  

Resurse Umane al Direcţiei Regim Permise Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, în zilele 

lucrătoare între orele 8.00-15.00. 

 

     Prezentul anunţ este o copie, originalul acestuia aflându-se la dosarul de concurs 
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      MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DIRECŢIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI 

ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR 

                Comisia de concurs 

                                                                                                     

 

                                             TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 

pentru concursul de ocupare prin recrutare din sursa externă a 31 (treizecisiunu) funcţii de 

referent-IA la Serviciile Publice Comunitare Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a 

Vehiculelor ale judeţelor Alba, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Caraș-Severin, 

Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Harghita, Hunedoara, Iași, Ilfov, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, 

Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui și Vâlcea 

 

 

  
 TEMATICA 

1. Drepturile şi obligaţiile salariaţilor în executarea contractului individual de muncă. 

Răspunderea disciplinară și patrimonială;  

2.  Încadrarea și promovarea personalului contractual din administrația publică. 

3. Organizarea şi funcţionarea Serviciilor Publice Comunitare Regim Permise de Conducere şi 

Înmatriculare a Vehiculelor; 

4. Informaţiile clasificate. Definirea, clasificarea şi protecţia acestora.  

5. Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date. Definiții, legalitatea prelucrării, drepturile persoanei 

vizate; 

6. Accesul la informaţii de interes public;  

7. Preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare românești; 

8. Eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului 

acestuia; 

9. Înregistrarea și programarea candidaților la examenul pentru obținerea permisului de 

conducere; 

10. Înmatricularea, înregistrarea şi radierea vehiculelor; 

11. Procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie 

sau pentru probe a vehiculelor; 

12. Primirea, evidenţa, examinarea şi soluţionarea petiţiilor; 

BIBLIOGRAFIE: 
1. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare apărute până la 

data postării anunţului;  

2. Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare apărute până la data postării anunţului;  

3. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de 

protecţie a informaţiilor clasificate în România cu modificările şi completările ulterioare 

apărute până la data postării anunţului; 

4. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate cu modificările şi completările 

ulterioare apărute până la data postării anunţului; 

5. Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 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 apărute până la data postării anunţului; 



6.  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 apărute până la data postării anunţului; 

7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare apărute până la data postării anunţului;  

8. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;  

9. Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 (republicată), privind circulaţia pe drumurile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare apărute până la data postării anunţului; 

10. Hotărârea Guvernului României nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 

Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.195/2002  privind circulaţia pe drumurile publice cu 

modificările şi completările ulterioare apărute până la data postării anunţului; 

11. Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 123/2013 privind condiţiile de eliberare a permisului 

de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul pierderii, 

furtului sau al deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului; 

12. Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de 

conducere nationale eliberate de autoritatile competente ale altor state cu documente similare 

romanesti; 

13. Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru 

obţinerea permisului de conducere; 

14. Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, 

înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a 

vehiculelor; 

15. Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu 

modificările şi completările ulterioare apărute până la data postării anunţului; 

 

 

* Notă: se vor avea în vedere actele normative cu toate  modificările şi completările ulterioare, până 

la data susţinerii examenului. 
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Domnule 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 _______________. 

Vă rog să aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Direcţia Regim Permise de Conducere şi 

Înmatriculare a Vehiculelor în perioada 12.11.2021-03.12.2021 în vederea ocupării funcţiei de referent 

debutant-IA din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 

Vehiculelor al județului ________________. 

   

Am luat cunoştinţă de condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs. 

 

  

Data______________     Semnătura______________ 
 

 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor 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 perioada 12.11.2021-

03.12.2021 în vederea ocupării funcţiei de inginer de referent debutant-IA din cadrul Serviciului 

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

_______________, declar pe propria răspundere că am luat 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 Regulamentul U.E. 2016/679. 

 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 pentru ocuparea posturilor vacante. Datele se 

prelucrează de către Compartimentul cu sarcini de recrutare şi vor fi comunicate, în cazul candidaţilor declaraţi „Admis”, la Ministerul 

Afacerilor Interne. Conform Regulamentului U.E. 2016/679 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). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Declaraţie  

 

 

 

 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 perioada funcţiei de referent 

debutant-IA din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 

Vehiculelor al județului ________________, în perioada 12.11.2021-03.12.2021, 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 

Regulamentului U.E. 2016/679  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 _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE   

            DIRECŢIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE  

                  ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR                             
                

                                                                    
 

 

 

 

 
 

DECLARAŢIE 

 

 

         Subsemnatul(a) _____________________________________________ CNP 

(____________________________________),  candidat (ă) la examenul/concursul 

organizat în vederea ocupării postului vacant de referent debutant-IA din cadrul 

Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 

Vehiculelor al județului ___________, prevăzută la poziţia ________ din statul de 

organizare al serviciului respectiv, declar pe propria răspundere că sunt de acord ca 

proba susţinută în cadrul concursului să fie înregistrată audio/video. 

  

 

 

 

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 desfăşurată:  
 

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 Regulamentului U.E. 2016/679. 


