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Anexa nr. 2 la  
adresa nr. 27565/DMRU/02.05. 2017 

 
 

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti 

 
Număr de locuri: 

Facultatea de Informaţii, curs de zi, durata studiilor 3 ani, specializarea Psihologie - 
informaţii – 5 locuri (bărbaţi); 

 
Termen de depunere a dosarelor: 

Termenul de depunere a dosarelor este 23.06.2017, ora 1500. 

 
Condiţii generale şi specifice:  
Candidatul pentru locurile repartizate sistemului penitenciar la Academia Naţională de 

Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile 
precizate în anunţ.   

 
Dosarele de candidat:  

Lucrătorii de resurse umane vor întocmi, pentru fiecare candidat, două dosare plic, 

după cum urmează: 
Dosarul nr. 1, care cuprinde următoarele documente: 

1. Cerere-tip de înscriere la concurs; 

2. Copie de pe diploma de bacalaureat şi foaia matricolă aferentă sau, pentru candidaţii 
care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2017, 

adeverinţă însoţită de situaţia şcolară; 
3. În situaţia în care candidaţii au absolvit anterior studii liceale în instituţii acreditate de 

învăţământ preuniversitar din străinătate vor prezenta, la înscriere, dovada 

echivalării acestor studii de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a 
Diplomelor, din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în 

condiţiile legii; 
4. Copie a certificatului de naştere; 
5. Copie a cărţii de identitate; 

6. Copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea 

numelui pentru cei care şi-au schimbat numele; 

7. Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul); 
8. 3 fotografii color ¾; 
9. Fişa medicală, care conţine analizele M.R.F. şi V.D.R.L.; 

10. Taxa de înscriere de 100 lei.  
Observaţie: Adeverinţa tip pentru candidaţii care au promovat examenul de 

bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2017 va fi depusă la dosar, astfel încât acesta să 
fie transmis Serviciului Formare Profesională în termenul stabilit.  

 

Dosarul nr. 2, care cuprinde următoarele documente:  

1. Copie a cărţii de identitate; 

2. Livret militar – copie (dacă este cazul); 
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3. Autobiografie (se întocmeşte sub îndrumarea lucrătorului de resurse umane din 
penitenciar); 

4. Tabelul nominal cu rudele candidatului (se întocmeşte sub îndrumarea lucrătorului 
de resurse umane din unitate); 

5. Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare (se 

întocmeşte la sediul unităţii); 
6. Declaraţie pe propria răspundere că nu a fost agent sau colaborator al organelor de 

securitate sau poliţie politică;  
7. Declaraţie pe propria răspundere că nu a fost eliberat din motive imputabile sau 

destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; 

8. Declaraţie pe propria răspundere că nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea 
de infracţiuni; 

9. Declaraţie pe propria răspundere că nu a fost agent sau colaborator al organelor de 
securitate ca poliţie politică (se întocmeşte la sediul unităţii); 

10. Certificatul de cazier judiciar; 

11. Certificatul de examinare psihologică (testarea psihologică se va desfăşura la 
Serviciul Psihologia Personalului, programarea fiind realizată de lucrătorul de 

resurse umane din unitate). 
 

Dosarul nr. 1 al candidaţilor care vor fi declaraţi „ADMIS” în urma testării psihologice, 
complet, va fi transmis/depus, până în data de 23.06.2017 la Serviciul Formare 

Profesională din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  
Aceste dosare vor fi depuse la sediul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai 

Viteazul” numai de către reprezentatul Serviciului Formare Profesională, în data de 
05.07.2017. 

 Dosarul nr. 2 va fi păstrat la sediul unităţilor penitenciare.  
 
 Anexăm cererea – tip de înscriere la concurs.  

 
Detalii suplimentare se pot obţine şi de pe site-ul Academiei de Informaţii „Mihai Viteazul”, 

accesând linkul:  
http://animv.ro/wp-content/uploads/2016/12/Anexa-1_OFERTA-PUBLICA-licenta_2017.pdf 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Întocmit: 

Insp. Răzvan BADEA/S.F.P./D.M.R.U./ 28.04.2017 

http://animv.ro/wp-content/uploads/2016/12/Anexa-1_OFERTA-PUBLICA-licenta_2017.pdf

