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1. CONTEXT	GENERAL	
	
Gradul ridicat de siguranță publică înregistrat în România nu reprezintă o premisă, ci o consecință a 
măsurilor de natură operativă, de suport operativ, administrative și structural-organizatorice luate la 
nivelul Ministerului Afacerilor Interne in ultimii 10 ani. Toate acestea au avut consecințe pozitive atât 
la nivelul indicatorilor de performanță asociați muncii de poliție (prin scăderea infracțiunilor comise cu 
violență, a celor stradale și a faptelor penale grave), dar și celorlalte structuri ale instituției, cât și prin 
prisma evaluării percepției sentimentului de siguranță proprie a cetățenilor sau al comunităților din 
care aceștia fac parte. 
 
Aceste rezultate trebuie privite într-un context european în care menținerea securității este pusă la 
grea încercare, iar noile amenințări au generat o cu totul altă dinamică cu privire la ceea ce reprezintă 
starea infracțională, precum și sentimentul de siguranță pentru cetățean. Presiunile exercitate de criza 
migrației și a refugiaților, valul de atacuri teroriste, dar și creșterea fenomenului infracțional 
transfrontalier, în special a criminalității on-line, ș.a. au impus noi abordări la nivel politic, coroborate 
cu necesitatea schimbării modului de operare a instituțiilor de forță din statele membre și a întăririi 
cooperării. 
 
Pe cale de consecință, prevenirea și combaterea migrației ilegale, terorismului, criminalității 
organizate transfrontaliere, inclusiv a traficului de droguri, evaziunii fiscale, contrabandei, infracțiunilor 
contra persoanei și patrimoniului presupun acum derularea de activități investigative și de cercetare 
fără precedent. Complexitatea cazurilor este generată și de aria geografică (în contextul globalizării 
cu impact atât asupra granițelor fizice, cât și asupra tranzacțiilor financiar-bancare), de implicarea de 
specialiști (inclusiv în domenii precum biologie, fizică, programare software) sau de multitudinea 
platformelor ce asigură comunicarea între două sau mai multe persoane (cel mai uzitate fiind cele prin 
internet).  
 
O dimensiune cu totul nouă a muncii de poliție se conturează în mediul on-line. Pornind de la 
multitudinea de servicii oferite în prezent ori preconizate a se furniza și de la beneficiile obținute de 
cetățeni prin utilizarea unor asemenea soluții se poate anticipa că tendințele de manifestare a 
activităților infracționale în mediul on-line vor cunoaște un trend ascendent. În plus, spre deosebire de 
organizarea activităților infracționale în spațiul fizic, fenomenul infracțional în mediul virtual are o 
complexitate specifică deoarece derularea etapelor de comitere a faptelor penale se realizează cu 
mai mare rapiditate, iar frontierele nu au nicio relevanță.  
 
În acest context, activitatea de planificare instituțională și managementul resurselor umane va trebui 
să asigure ca MAI să fie în permanență în măsură să garanteze  siguranța cetățenilor, ordinea de 
drept și credibilitatea strategică a României la nivel european și internațional. 

2. SCOPUL	DOCUMENTULUI	 
 
Pentru realizarea misiunii într-un mod performant MAI depinde aproape în totalitate de 
profesionalismul, competența și integritatea resurselor umane pe care le are la dispoziție. Din acest 
motiv, managementul resurselor umane devine unul dintre procesele cheie în funcționarea 
ministerului.   
 
Mai mult, în considerarea provocărilor enunțate anterior, strategia de management a resurselor 
umane trebuie să vizeze atât dezvoltarea politicilor de management (recrutare, selecție, pregătire 
profesională) cât și eficientizarea inter-relaționării dintre Ministerul Afacerilor Interne și cetățean (privit 
ca beneficiar și furnizor de securitate). Această schimbare de paradigmă presupune aplicarea unor 
politici noi de recrutare și formarea de specialiști și în alte domenii decât cele  juridice (drept), precum: 
economiști, ingineri, analiști și statisticieni. 
 
Scopul documentului este acela de a stabili o concepție modernă, actualizată privind planificarea 
resurselor umane, asigurarea și dezvoltarea carierei personalului Ministerului Afacerilor Interne pentru 
perioada 2017-2021.  
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3. SITUAȚIA	ACTUALĂ		
 
3 . 1  S i t u a ț i a  r e s u r s e l o r  u m a n e  a l e  M A I   

3.1.1 Evoluție			
 
În ultimii ani, organigrama MAI și implicit numărul personalului au avut un anumit grad de instabilitate. 
Imaginea de ansamblu, retrospectivă, pentru ultimii 10 ani, evidențiază următoarele: 

• În perioada 2006-2007, în scopul asigurării îndeplinirii obligațiilor asumate în procesul de 
aderare la Uniunea Europeană, MAI a procedat la încadrări semnificative de personal din sursă 
externă (aproximativ 37.000), situație ce a generat dificultăți privind inițierea în carieră. 

• În 2011, din cauza condițiilor macro-economice și a constrângerilor bugetare, la nivelul MAI au 
fost dispuse măsuri pentru încadrarea în bugetul alocat care au presupus radierea din statele 
de organizare a 10.200 de posturi. Promoțiile de ofițeri (583 absolvenți),  agenți de poliție, 
maiștri militari și subofițeri (în total 2.268 absolvenți) au fost încadrate mai târziu, etapizat, 
începând cu 1 ianuarie 2012 și până la 20 iunie 2012. O altă consecință imediată a constat în 
reducerea la minim a cifrelor de școlarizare alocate pentru anii următori. 

• În perioada 2010-2012, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, aflat în plin proces de 
profesionalizare, a pierdut 14.168 funcții. 

• În 2016, în contextul unei noi legislații favorabile s-au înregistrat pierderi semnificative de 
personal, prin pensionare, care au depășit exponențial media anuală anterioară.  

 

3.1.2 Resurse	umane	la	dispoziție		
 
În cadrul MAI desfășoară activități 4 categorii de personal: polițiști (ofițeri de poliție și agenți de 
poliție), cadre militare (ofițeri, maiștri militari și subofițeri) și alte categorii de militari (soldați și gradați 
profesioniști), funcționari publici și personal contractual. 
 
În ceea ce privește polițiștii și militarii, ieșirile masive neanticipate din sistem ale personalului din 
cursul anului 2016 datorate prevederilor favorabile din noua lege a pensiilor militare, au determinat 
luarea unor măsuri de ocupare graduală a posturilor vacante. Acest proces a trebuit să fie unul 
etapizat, având în vedere capacitatea instituțională de preluare a unor șocuri organizaționale 
determinate de intrări masive și concomitente de personal, respectiv de organizare și desfășurare a 
procesului de recrutare, selecție, încadrare, dar și de susținere a procesului de formare profesională 
(cursului de inițiere în carieră) și tutelă profesională.  
 
Astfel, de la începutul anului au fost încadrați în MAI 2.883 de agenți de poliție, subofițeri și maiștri 
militari (preponderent din sursă externă), precum și 825 de ofițeri (majoritatea prin treceri în corpul 
superior). În prezent se află în plin proces de desfășurare concursul de ocupare a aproximativ 5.500 
funcții de polițist și cadru militar, urmând ca până la sfârșitul acestui an activitatea de încadrare a 
acestora să fie încheiată. Acest proces va solicita la maxim capacitățile de școlarizare ale centrelor de 
formare profesională ale MAI.  
 
Personalul contractual și funcționarii publici reprezintă o valoare cumulată de aproximativ 7% din 
personalul MAI. Regulile de stabilire a relațiilor de muncă/serviciu și de evoluție în carieră ale 
acestora sunt cele stabilite la nivelul unor instituții și autorități publice din afara MAI, respectiv 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în cazul personalului 
contractual și Agenția Națională a Funcționarilor Publici în cazul funcționarilor publici, fapt ce ne 
determină să nu abordăm în mod special în cadrul prezentei concepții problematica managementului 
carierei acestor categorii de resurse umane.  
 
Situația deficitului de personal la nivelul MAI și al principalelor arme se prezenta astfel, la 30.09.2016: 
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Situația  
deficitului de personal la nivelul MAI și al principalelor arme la 30.09.2016 

 
	
	
3 . 2  V u l n e r a b i l i t ă ț i  p r i v i n d  m a n a g e m e n t u l  r e s u r s e l o r  
u m a n e   

3.2.1	Vulnerabilități	
 
În perioada 4 octombrie – 3 noiembrie 2016 a avut loc interviuri și discuții tematice în grupuri de lucru, 
cu membrii ai conducerii MAI, șefii principalelor structuri/arme, reprezentanți ai structurilor de resurse 
umane, reprezentanți ai unităților teritoriale, reprezentanți ai școlilor de formare inițială și continuă și 
ai Academiei de Poliție, Corpul Național al Polițiștilor și membri ai organizațiilor sindicale 
reprezentative din MAI, în urma cărora au fost menționate o serie de vulnerabilități privind 
managementul resurselor umane la nivelul ministerului: 
 
Planificare/Asigurare 
 

- Planificările de resurse umane (dinamică de personal și școlarizare) sunt deficitare. 
Această situație se datorează, în mare parte, stării de instabilitate instituțională din ultimii 
15 ani, precum și lipsei unor clasificări agreate ale specialităților și calificărilor MAI și unor 
instrumente eficiente de gestiune a resurselor umane.  
 

- Fisele postului, în anumite cazuri, nu sunt suficient diferențiate pentru ofițeri și agenți,  
prevăd condiții de ocupare radical diferite pentru funcții similare sau prevăd atribuții 
similare pentru funcții diferite.  
 

- Piramida vârstelor, pentru anumite structuri, înregistrează o tendință de creștere a 
numărului angajaților cu vârsta de peste 45 de ani, comparativ cu cei cu vârsta sub 30 de 
ani.  

 
- Procesul de atragere de personal valoros este deficitar. Această situație se datorează 

faptului că procesul de recrutare este unul reactiv, iar procesul de selecție urmează în 

Structura  Ponderea posturilor vacante, raportat la numărul total de 
funcții prevăzut Ponderea 

funcțiilor de 
conducere 

vacante  
total ofițeri agenți / 

subofițeri/ 
maiștri/SGV 

personal 
contractual/ 

FP 
Total MAI 11,27% 19,33% 8,85% 13,94% 10,38% 
Poliția  13,39% 16,46% 12,34% 11,80% 8,30% (inclusiv 

funcții de șef post 
poliție rurală 
încadrate cu 

agenți de poliție 
Jandarmeria 6,30% 13,97% 5,14% 8,24% 11,64% 
Poliția de 
Frontieră 

10,40% 17,76% 8,70% 11,94% 6,44% 

Inspectoratul 
General 
pentru Situații 
de Urgență 

5,84% 17,34% 4,52% 13,74% 8,51% 

Inspectoratul 
General 
pentru Imigrări 

30,20% 32,09% 29,88% 29,49% 25,50% 

alte structuri 
MAI 

19,55% 30,31% 16,42% 15,28% 25,53% 
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general o abordare axată pe cerințele legale fără a urmări testarea suficientă a abilităților 
personale și interpersonale ale candidaților.  

	
- Modul de realizare a interviului structurat pe subiecte profesionale, ca probă de concurs 

pentru ocuparea funcțiilor de conducere, nu este, în multe situații, corelat cu competențele 
care ar trebui verificate. În plus, au existat situații când a fost pusă sub semnul întrebării 
componența comisiei sau cunoștințele de specialitate ale membrilor comisiei necesare 
pentru realizarea interviului.  

 
- Împuternicirea în funcții de conducere a devenit, în unele perioade de timp, regulă de 

exercitare a atribuțiilor unor funcții de conducere, în special de nivel superior, contribuind 
la instabilitatea organizațională.  

 
- Evaluarea îndeplinirii baremelor de pregătire fizică a polițiștilor și cadrelor militare este 

deficitară.  
 
Profesionalizare  

 
- Formarea inițială este deficitară din perspectiva asigurării formării adecvate a 

competențelor și abilităților necesare polițiștilor și militarilor. Pregătirea practică nu se 
situează pe același nivel de calitate cu pregătirea teoretică, iar sistemul actual de 
examinare din unitățile de învățământ, bazat cu preponderență pe evaluarea teoretică, nu 
motivează suficient cursanții pentru a acumula competențe practice.  
 

- Sistemul de tutelare nu este suficient de organizat, performant și motivant.  
 
- Formarea continuă este în general percepută ca o activitate secundară, uneori ca o 

obligație, fără a avea o relevanță deosebită pentru nevoile concrete de lucru.  
 

- Ciclul de formare continuă nu este suficient corelat cu dezvoltarea în carieră, în sensul că 
sunt situații în care personalul urmează cursuri profesionale fără legătură cu cariera.  

 
- Programele de pregătire continuă organizate de unități nu țin întotdeauna cont de nevoile 

personalului sau nu sunt adaptate nivelului posturilor, categoriei și nivelului de specializare 
a funcțiilor beneficiarilor, iar gradul de noutate și utilitate al majorității informațiilor/temelor 
teoretice prezentate este, de regulă, scăzut.  	

 
- Avansarea în grade profesionale este bazată preponderent pe criteriul vechimii.  

	
- Sistemul de promovare în funcție nu este unul transparent.  

 
- Lipsa de rezerve de personal, coroborată cu lipsa de candidați, conduce la situații de 

numiri pe funcții de conducere de nivel superior fără parcurgerea prealabilă a unor etape 
ierarhice de nivel inferior și mediu. 

 
- Examenele pentru funcțiile de management sunt apreciate a avea un caracter ridicat de 

formalism și sunt lipsite de transparență. 
 

- Personalul cu potențial deosebit sau cu o experiență deosebită (între care și cei care au 
participat la misiuni internaționale) nu este suficient valorificat.   

 
Motivare 
 

- Pârghiile de motivare și recompensare a personalului MAI sunt ineficiente și acordate într-
un mod netransparent.  
 

- Predictibilitatea evoluției în carieră este redusă, din cauza lipsei unor instrumente care să 
permită personalului o planificare realistă a propriei cariere.  
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Instrumente eficiente de management al resurselor umane  

 
- Sistemele IT care asigură gestionarea resurselor umane ale MAI sunt incomplete și 

depășite.  
 

3.2.2	Aspecte	specifice	privind	motivarea	personalului	MAI	
 
Din datele colectate a rezultat că motivarea este, în general, percepută ca fiind doar o 
responsabilitate a instituției și nu a personalului. Această perspectivă pleacă de la premisa că 
pârghiile de motivare care sunt apreciate a fi cele mai eficiente pot fi declanșate doar de instituție.   
 
Cea mai eficientă modalitate de motivare a personalului din MAI este percepută a fi motivarea 
financiară ca urmare a promovării pe verticală. 
 
Avansarea în grad este considerată mijlocul cel mai eficient de motivare non-financiară.  
 
Gradul de încredere în instituție a angajaților este dat cu preponderență de nivelul de încredere in 
corectitudinea concursurilor de ocupare a funcțiilor, în special a celor de management.  
 
Oferirea oportunităților de pregătire profesională și dezvoltare personală nu este considerată o 
modalitate de motivare deoarece cursurile realizate de prestatorii interni de servicii de formare 
profesională continuă nu sunt întotdeauna corelate cu nevoile de dezvoltare în carieră, sunt 
considerate a avea un caracter ridicat de formalism și necesită deplasarea personalului din țară la 
București/sediul celorlalte centre de perfecționare a pregătirii personalului MAI.  
 

4.	MANAGEMENTUL	RESURSELOR	UMANE	2017-2021	
 

4 . 1  P r i n c i p i i  d e  a c ț i u n e   
 
Principiul legalității - toate activitățile aferente proceselor specifice de resurse umane (recrutare, 
selecție, încadrare, formare, gestiune, evaluare, motivare, recompensare etc.) sunt în strictă 
concordanță cu legislația în vigoare. 
 
Principiul predictibilității - planificarea și asigurarea necesarului de resurse umane este corelată cu 
dimensionarea corectă a structurilor componente ale ministerului.  
 
Principiul funcționalității - asigurarea permanentă a echilibrului între posturi și resursele umane. 
 
Principiul evaluării funcțiilor în raport de complexitatea și volumul activităților - nivelul de 
ierarhizare a funcțiilor trebuie să țină cont de volumul și complexitatea activităților specifice postului, 
astfel încât să fie respectat principiul general „la muncă egală, salariu egal” și să fie eliminată 
fluctuația personalului spre posturi cu aceeași remunerație, dar cu activitate mult mai redusă.  
 
Principiul coerenței - asigurarea coerentei tuturor activităților privind managementul resurselor 
umane și corelarea acestora cu obiectivele instituției și dezvoltarea carierei personalului. 
 
Principiul profesionalizării - profesionalizarea tuturor categoriilor de personal, pe criterii de 
competență.  
 
Principiul continuității - crearea mecanismelor de asigurare a unui flux permanent de încadrare și 
de ieșire din sistem a personalului, în special în sectoarele de intervenție, atât în domeniul situațiilor 
de urgență, cât în și cel de ordine publică. 
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Principiul asigurării mobilității - asigurarea predictibilă și transparentă a mobilității resurselor 
umane inter-arme și intra-arme. 
 
Principiul stimulării celor care lucrează în condiții de izolare sau pe posturi neatractive - 
stimularea personalului pentru asigurarea unui serviciu de calitate și în zonele rurale sau orășenești 
izolate sau cu o problematică deosebită. 
 
Principiul responsabilizării comune a instituției și personalului cu privire la dezvoltarea 
profesională - performanța personalului depinde în mod esențial de patru factori: nivelul de 
competențe atins, înțelegerea cerințelor postului, mediul de muncă și motivarea. Responsabilitatea 
privind asigurarea unei performanțe sporite a personalului revine atât instituției, cât și personalului.  
 
 
4 . 2  C o n c e p t  s t r a t e g i c   

4.2.1	Planificare	
 
Planificarea resurselor umane  
 
Planificarea resurselor umane urmărește să asigure existența resurselor umane necesare îndeplinirii 
misiunii și atribuțiilor MAI, garantând totodată prevenirea apariției situațiilor de surplus sau deficit de 
personal.  
 
Asigurarea resurselor umane necesare se va realiza pe bază de planificări multianuale ale resurselor 
umane, susținute de prognozări ale intrărilor și ieșirilor din sistem. Orizontul minim de planificare este 
cel al duratei de școlarizare plus 1 an. În baza documentului respectiv se vor stabili cifrele de 
școlarizare pentru MAI, precum și planurile anuale de recrutare și selecție, destinate să asigure o 
corelare strânsă a posturilor și resursele umane disponibile.  
 
Pentru a susține în mod eficace și eficient îndeplinirea misiunii și a mandatelor legale care revin 
instituției, la nivelul anului 2021 se va avea în vedere obiectivul bugetării a 100% din posturile 
prevăzute, precum și asigurarea încadrării cu personal a cel puțin 98% din numărul total al posturilor, 
pentru toate structurile MAI și categoriile de personal (ofițeri de poliție, agenți de poliție, ofițeri, maiștri 
militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști, funcționari publici, personal contractual). 
 
Standardizarea competențelor/fișelor postului 
 
Serviciile asigurate de personalul MAI au, în bună măsură, un caracter social, dat de asigurarea 
funcției de poliție a statului, respectiv de îndeplinirea unor mandate legale, non-profit, în domeniul 
ordinii și siguranței publice, respectiv de prestarea unor activități în slujba cetățeanului.  
 
Totodată, majoritatea ocupațiilor asociate funcțiilor polițienești și militare din domeniul ordinii și 
siguranței publice au un accentuat caracter vocațional, dat de profilul comportamental necesar pentru 
desfășurarea activităților din această categorie (integritatea fiind definitorie pentru ocupațiile 
polițienești/de ordine și siguranță publică), precum și de natura unor aptitudini și abilități personale 
necesare (pentru cele mai multe ocupații din această categorie este indispensabilă existența unor 
capacități precum cele de autocontrol, rezistență la stres, flexibilitate în gândire, tenacitate, orientare 
socială, comunicare verbală ș.a.). Caracterul vocațional al acestor ocupații influențează în mod 
semnificativ procesul de recrutare, selecție și ocupare a posturilor vacante, formarea profesională și 
dezvoltarea carierei, respectiv ansamblul managementului resurselor umane în cadrul MAI.  
 
Competențele profesionale solicitate, ca de altfel ansamblul cerințelor de ocupare a posturilor, vor fi 
standardizate pentru posturi similare, prin fișe-cadru ale posturilor, elaborate de comisii de 
specialitate (iar ulterior prin analize ocupaționale de genul monografiilor ocupaționale, precum și 
printr-o politică de elaborare a standardelor ocupaționale pentru ocupațiile specifice MAI). 
Standardizarea va facilita atât managementul și planificarea carierei, cât și procesul de recrutare, 
selecție și formare profesională.  
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Activitatea de standardizare va asigura flexibilitatea necesară pentru definirea corespunzătoare a 
atribuțiilor specifice fiecărui loc de muncă. 
 
Activitatea de standardizare a fișelor postului nu va afecta situația celor care ocupă în prezent aceste 
posturi și nu va împiedica mobilitatea ulterioară a acestora.  
 
Traseele de carieră și mobilitatea 
 
Traseele de evoluție în carieră vor fi introduse în ghidul carierei polițiștilor și cadrelor militare din MAI, 
pentru a asigura:  
- managementul eficient al personalului de către instituție (de la recrutare și selecție, la formarea 

profesională continuă) 
- planificarea individuală a carierei de către angajat.  

 
Traseele de evoluție în carieră vor stabili un set general de principii și reguli valabile pentru fiecare 
corp profesional în parte, instituind în același timp și puncte obligatoriu de atins pentru dezvoltarea 
carierei profesionale, în acord cu interesele de sistem ale Ministerului Afacerilor Interne. În măsura în 
care se apreciază că pentru anumite tipuri de funcții sunt necesare elemente de specificitate, acestea 
se vor regăsi stabilite în mod concret în fișele posturilor, ca cerințe specifice de ocupare.  
 
Proiecția carierei va ține cont de acumularea unor competențe absolut necesare ocupării unor funcții 
de execuție sau/și conducere, astfel încât să se asigure predictibilitatea traseului profesional al 
fiecărui angajat, încă de la intrarea în sistem. 
 
Trecerea dintr-un traseu de carieră în altul se va face după verificarea capacităților și competențelor 
cheie (modelul este prezentat în Anexa nr. 2) necesare exercitării ocupațiilor din noul traseu (a se 
vedea clasificarea traseelor de carieră din Anexa nr. 3), care pot fi din domeniul aptitudinilor și 
abilităților fizice și psihice, dar pot fi legate și de unele calificări, atestate, cunoștințe teoretice etc.. 
 
Mobilitatea inter-arme va avea drept scop valorificarea competențelor în situația în care se vizează 
atribuții și cerințe de ocupare similare la nivelul inspectoratelor generale/similare și a aparatului 
central al MAI. Mobilitatea inter-arme va fi garantată în situația în care gradul de ocupare a posturilor 
din unitatea cedentă este de peste 90%.  
 
Mobilitatea intra-arme va fi garantată și va urmări cu prioritate trecerea în funcții neoperative, în 
partea a doua a carierei, a celor care au desfășurat activități în posturi cu solicitare fizică și psihică 
accentuată sau care nu mai îndeplinesc normele și baremele fizice și medicale.  
 

4.2.2	Recrutarea	și	formarea	inițială	
 
Formarea profesională inițială va asigura pregătirea necesară pentru dobândirea competențelor cheie 
și generale minime necesare pentru dobândirea profesiei și a statutului de polițist/cadru militar, 
respectiv pentru calificarea în primele funcții de polițist/cadru militar. Formarea profesională inițială 
pentru specialitățile și calificările care sunt specifice MAI se va asigura prin instituțiile proprii de 
învățământ, prin celelalte structuri similare din sistemul de apărare și siguranță națională, precum și 
prin cursurile de inițiere în carieră (în situația recrutării de personal necalificat pentru structurile de 
ordine și siguranță publică).  
 
MAI își va asigura resursele umane necesare cu preponderență din rândul absolvenților Academiei de 
Poliție “Alexandru Ioan Cuza” pentru funcțiile de ofițer prevăzute a fi încadrate cu absolvenți de studii 
superioare, precum și din rândul școlilor de agenți de poliție, maiștri militari și subofițeri ale MAI, 
pentru funcțiile prevăzute a fi încadrate cu absolvenți de studii medii.  
 
Pentru asigurarea necesarului de resurse umane de specialitate în domeniul ordinii și siguranței 
publice, începând cu anul 2017 și până la soluționarea problemei deficitului cronic de agenți de poliție 
se va organiza admiterea la instituțiile de învățământ postliceal de poliție din subordinea 
Inspectoratului General al Poliției Române a două promoții de agenți de poliție, în sistem “suveică” (o 
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serie se va afla la curs în instituția de învățământ, în timp ce cealaltă serie se va afla în stagiu de 
practică la unități).  
 
 
 
Recrutarea în vederea formării profesionale inițiale în instituțiile de învățământ ale MAI 
 
Recrutarea pentru admiterea în instituțiile de învățământ se va centra pe un proces proactiv de 
căutare, identificare și atragere a celor mai buni potențiali candidați, prin organizarea unui plan realist 
de recrutare /măsuri țintite de atragere a candidaților din instituțiile de învățământ liceal, promovare 
profesionistă a carierelor și profesiilor MAI, organizarea de zile ale porților deschise pentru această 
categorie de destinatari, misiuni demonstrative etc.  
 
La admiterea în instituțiile de învățământ ale MAI se va evalua profilul cerințelor cheie necesare 
pentru evoluția candidaților în cele mai semnificative cariere din domeniul ordinii și siguranței publice 
(pe lângă aptitudini fizice și psihice, stare de sănătate etc. se va evalua și funcționarea cognitiv-
intelectuală, structura de personalitate, raționamentul/gândirea logică, capacitatea de analiză și 
sinteză a candidaților ș.a.), în detrimentul centrării pe evaluarea capacității de memorare a unor 
discipline de liceu. 
 
Pentru ocuparea posturilor de agent de poliție din mediul rural cu absolvenți ai școlilor de profil de 
nivel postliceal ale MAI, în vederea asigurării integrării lor în comunitatea locală, interesului de a 
rămâne în acel post și o foarte bună cunoaștere a problematicii de pe plan local, se vor aplica politici 
de atragere și motivare a elevilor, cum ar fi și organizarea concursului de admitere a instituției de 
învățământ pe locuri distincte. 
 
Instituțiile de învățământ ale MAI își vor centra activitatea formativă pe dobândirea de competențe 
profesionale, în acord cu nevoile structurilor beneficiare. Stagiile de practică ale elevilor și studenților 
în unitățile structurilor beneficiare vor fi eficientizate (prin specializarea unor structuri-etalon în 
desfășurarea stagiilor, calificarea tutorilor de practică, responsabilizarea unităților beneficiare, 
revizuirea obiectivelor didactice etc.).  
 
Absolvirea programelor de formare profesională inițială va presupune atât evaluarea acumulării 
cunoștințelor, cât și evaluarea competențelor practice de ofițer/agent/subofițer/ maistru militar și de 
specialitate. Nota la proba practică, împreună cu nota de licență/evaluare a cunoștințelor teoretice va 
fi luată în considerare la calculul mediei de repartiție.  
 
Repartiția absolvenților instituțiilor de învățământ ale MAI se va face exclusiv în posturi 
corespondente funcțiilor de bază din specialitatea pentru care a fost format fiecare candidat (care 
sunt pentru principalele inspectorate: ordine publică - poliție, ordine publică - jandarmi, poliție de 
frontieră, ofițer pompier/ comandant gardă de intervenție), urmând ca orice evoluție în carieră pe 
orizontală și pe verticală, inclusiv calificarea în alte specialități MAI, perfecționarea în specialitate ori 
absolvirea unor cursuri de dezvoltare a carierei să se poată realiza după îndeplinirea unui stagiu 
minim în cadrul acestora.  
 
Exercitarea altor specialități MAI se va realiza după absolvirea cursului de specialitate (curs de 
carieră), care se poate realiza imediat după absolvirea instituției de învățământ sau ulterior, în funcție 
de politicile inspectoratelor generale beneficiare (care pot stabili condiții de stagii minime în primele 
funcții ori evaluarea aptitudinilor pentru domeniul de activitate), ori chiar pe timpul programului de 
formare profesională inițială (ca discipline opționale, pentru unele specialități).  
 
În măsura în care inspectoratele generale care au în subordine instituții de învățământ postliceal  și-
au asigurat necesarul de personal pentru primele funcții, vor pune la dispoziția celorlalte inspectorate 
generale din capacitatea de școlarizare sau/și vor permite transferul unor absolvenți care dețin 
calificările necesare către acești beneficiari.  
 
Recrutarea în vederea formării profesionale inițiale din alte instituții de învățământ  
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Pentru unele categorii de funcții de specialitate resursele umane vor proveni din absolvenții altor 
instituții de învățământ superior și postliceal din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță 
națională (piloți militari, medici militari, ofițeri de logistică, transmisioniști ș.a.).  
 
Întrucât nici Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” și nici instituțiile de învățământ superior din 
sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională nu pot forma toți specialiștii de care are 
nevoie MAI, cum ar fi: informaticieni, specialiști în sistemul financiar-bancar etc., pentru a respecta 
sistemul vocațional al ocupațiilor asociate funcțiilor de polițiști se va analiza posibilitatea recrutării în 
sistem de benzi largi, după cum urmează: 
a) Din rândul elevilor anilor terminali de liceu se vor selecționa candidați care vor urma instituții de 
învățământ superior din afara sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională, conform 
nevoilor instituției. Pentru aceasta se vor încheia parteneriate între MAI și instituțiile de învățământ 
superior de profil.  
b) Se vor recruta absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior de profil care, înainte de a fi 
încadrați, vor absolvi cursuri postuniversitare în urma cărora vor dobândi competențe specifice muncii 
de polițist/cadru militar. 
 
De asemenea, MAI va iniția demersurile în vederea școlarizării necesarului de personal în instituții de 
învățământ acreditate sau pentru luarea unor măsuri alternative, cum ar fi acordarea unor burse 
elevilor/studenților respectivelor instituții care vor încheia un contract cu MAI, corelativ cu pregătirea 
în domeniul ordinii și siguranței publice în perioada vacanțelor școlare/ universitare ș.a. 
 
Trecerile în corpul ofițerilor de poliție/ofițerilor 
 
Pentru posturile prevăzute a fi încadrate cu polițiști și cadre militare pentru care instituțiile de 
învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională nu asigură formarea 
profesională inițială ori pentru care numărul absolvenților este insuficient, resursele umane necesare 
se vor asigura cu prioritate prin promovare din rândul personalului MAI care deține studiile necesare 
și îndeplinește celelalte condiții prevăzute de fișele posturilor.  
 
În acest sens se va încuraja ca agenții de politie să urmeze cursurile cu frecvență redusă din cadrul 
Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, MAI mărind numărul de locuri pentru aceasta formă de 
învățământ. De asemenea, MAI va încuraja trecerea agenților de poliție, maiștrilor militari și 
subofițerilor absolvenți de studii superioare în specializările necesare instituției în corpul ofițerilor de 
poliție/ofițerilor, prin participarea la concursurile de trecere în corpul superior (iar ulterior prin 
înscrierea la concursurile la care au acces toate categoriile de polițiști/cadre militare).  
 
Recrutările din alte surse 
 
Pentru posturile prevăzute a fi încadrate cu polițiști și cadre militare care nu pot fi ocupate din sursele 
sus-menționate, resursele umane necesare se vor asigura în următoarea ordine: a) prin transfer din 
instituțiile de apărare și siguranță națională; b) de pe piața muncii, respectiv recrutarea din sursă 
externă.  
 
Pentru această categorie de personal (încadrat din sursă externă, necalificat în specialitățile MAI) se 
vor revizui programele de formare profesională inițială, respectiv cursurile de inițiere în carieră și 
programele de tutelă ulterioare. Promovarea în carieră va avea loc numai după demonstrarea de 
către aceștia a existenței la un nivel corespunzător a unor competențe similare cu cele ale 
absolvenților instituțiilor de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională. 
 
La nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență vor fi reintroduse, etapizat, funcțiile de 
soldat și de gradat profesionist. Programul de Voluntariat va fi reglementat astfel încât după 
terminarea contractului aferent, participanții la program să poată fi recrutați cu prioritate.  
 
Asigurarea necesarului de încadrare cu funcționari publici și personal contractual  
 
Necesarul de funcționari publici și personal contractual (reprezentând cumulat aproximativ 7% din 
totalul funcțiilor la nivelul MAI) va fi asigurat, după parcurgerea procedurilor de promovare internă, 
prin recrutare din sursă externă, cu respectarea normelor în vigoare pentru respectivele categorii de 
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resurse umane, fapt ce ne determină să nu abordăm în mod special în cuprinsul prezentei concepții 
problematica recrutării, selecționării și formării profesionale a acestora.  
 
 
Tutela profesională 
 
Tutela profesională va fi eficientizată, prin măsuri de instruire a tutorilor, elaborarea unor programe-
cadru de tutelă profesională, identificarea unor măsuri de (re)compensare a activității acestora, 
evaluarea persoanelor tutelate la nivelul conducerii unităților ș.a. 
 

4.2.3	Formarea	profesională	continuă		
 
Participarea la programele de formare profesională continuă organizate de instituțiile specializate se 
realizează numai corelat cu traseul de carieră, profilul de muncă/arma, specialitatea, ocupația și 
cerințele concrete ale postului.  
 
Toate programele de formare profesională continuă vor fi reproiectate astfel încât să fie centrate pe 
dobândirea de competențe profesionale, iar absolvirea/finalizarea respectivelor programe pe 
evaluarea dobândirii competențelor și nu pe memorarea unor noțiuni teoretice abstracte. 
 
Pentru unele subunități operative, după caz, se va trece la forme de pregătire centralizată, cu 
perioadă de valabilitate a certificării competențelor, astfel încât să se asigure o formare 
corespunzătoare a personalului de intervenție adaptată la categoriile de tehnică intrate în exploatare 
sau la noutățile tehnice (accesorii, unelte, tehnică de comunicații etc.)  introduse prin programul de 
înzestrare al unităților.  
 
Cursurile de carieră care presupun formarea profesională pentru exercitarea unei noi specialități ori 
calificări proprii MAI sau a unei funcții de conducere, respectiv cursurile de specialitate (specializare) 
și cursurile interne de management (de nivel tactic, operativ și strategic) vor fi absolvite, fără excepție, 
înaintea exercitării ocupației sau calificării, respectiv înaintea ocupării primei funcții de conducere de 
nivel tactic, operativ și strategic.  
 
Pentru organizarea cursurilor interne de management, la nivelul ISOP, în parteneriat cu Institutul 
Național de Administrație, se va organiza o școală de management, care va avea rolul de a dezvolta 
abilitățile manageriale de bază (pentru asigurarea competențelor practice la nivelul funcțiilor de 
conducere de nivel operațional și tactic) și abilitățile manageriale strategice (pentru nivelul funcțiilor 
superioare celei de șef serviciu/similare).  
 
Programele de formare continuă vor fi organizate de unități, pe post, și vor fi eficientizate atât în ceea 
ce privește instruirea teoretică și perfecționarea continuă, cât și pentru tragerile cu armamentul și 
pregătirea fizică – conform nevoilor de pregătire riguros identificate. Pregătirea și desfășurarea 
acestor programe se va face cu sprijinul structurii centrale cu atribuții de cercetare-dezvoltare 
prezentate mai jos. Baza legală privind desfășurarea activităților de pregătire fizică a polițiștilor și 
cadrelor militare în timpul programului de serviciu va fi analizată din punct de vedere al oportunității, 
eficienței și eficacității, în vederea responsabilizării personalului privind pregătirea fizică, conform 
specificului armei și nivelului de solicitare fizică pe post.  
	

4.2.4	Evaluarea		
 
Evaluarea performanțelor se va realiza într-un mod transparent, pe bază de criterii clare, publice, care 
vor urmări analiza indicatorilor de performanță prin corelare cu rezultatele de ansamblu ale 
compartimentului/ structurii. 
 
Vor fi elaborate programe de instruire a evaluatorilor, în care se vor prezenta categoriile de erori de 
evaluare a performanțelor și modalitățile de evitare a acestora.  
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4.2.5	Acordarea	gradelor	profesionale	și	militare	următoare		
 
Ministrul afacerilor interne (inspectorul general) va limita numărul de avansări în grad care va fi 
realizat anual pentru polițiștii/cadrele militare eligibili/eligibile (care îndeplinesc stagiul minim în grad, 
ocupă o funcție prevăzută cu gradul următor și au rezultate profesionale corespunzătoare). Numărul 
gradelor aprobate pentru promovare în unitățile teritoriale va fi proporțional cu numărul personalului. 
Avansarea înainte de termen va fi posibilă pentru polițiștii/cadrele militare care săvârșesc acte de 
bravură sau au rezultate excepționale și îndeplinesc celelalte condiții legale.  
 
Acordarea gradelor profesionale și militare următoare se va realiza după promovarea unui concurs de 
competențe profesionale și pe baza rezultatelor evaluării de serviciu anuale. Concursul va fi susținut 
în fața unei comisii desemnate de șeful inspectoratului (inspectoratului general) pentru ofițerii 
superiori, respectiv de șeful de resurse umane pentru ofițerii inferiori și agenți, evaluându-se modul în 
care lucrătorul MAI se distinge față de alți lucrători aflați în situații similare prin dobândirea 
competențelor necesare desfășurării activităților specifice gradului următor.  
 
Gradul de comisar-șef va fi acordat numai personalului care deține funcții de management și 
personalului din aparatele centrale.  
 
Totodată, durata stagiilor minime în grad pentru polițiști va crește și se va compatibiliza cu durata 
stagiilor minime în grad aplicabilă cadrelor militare (având în vedere creștere vârstei standard de 
pensionare care s-a produs de la intrarea în vigoare a Statutului cadrelor militare, dar și prognozata 
adoptare a proiectului Legii Statutului cadrelor militare, gradaților și soldaților, document aflat în 
dezbatere publică), ceea ce va permite acordarea gradelor de-a lungul celei mai mari părți a carierei 
profesionale, respectiv utilizarea mai eficace a acestei pârghii motivaționale. 
 
La examenul organizat în vederea obținerii/acordării gradului profesional de chestor/gradului de 
general, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se va introduce o nouă probă scrisă (pe 
lângă interviul structurat pe probleme din domeniul securității naționale și ordinii publice și lucrarea 
scrisă în specialitatea postului ocupat), care va evalua nivelul cunoștințelor profesionale, precum și 
unele aptitudini și abilități cheie pentru funcțiile prevăzute cu această categorie de grade profesionale 
/militare.   
 

4.2.6	Promovarea	
 
Ocuparea funcțiilor de conducere 
 
Funcțiile de conducere vor fi ocupate de angajații din rezerva de personal, numai după absolvirea 
cursurilor de management necesare. Această măsură se va aplica etapizat, după constituirea și 
formarea profesională a unui număr semnificativ de resurse umane în cadrul acestui program.   
 
Concursul pentru ocuparea funcțiilor manageriale va pune accent pe evaluarea aptitudinilor și 
abilităților manageriale, în special a celor privind managementul resurselor umane.  
 
Funcțiile de conducere care implică și calitatea de ordonator de credite bugetare de la nivelul 
inspectoratelor județene/similare vor fi ocupate pentru o perioadă fixă de 4 ani. La finalizarea 
perioadei de 4 ani, managerul care a obținut rezultate corespunzătoare va fi rotit pe un post similar. 
Excepții vor fi posibile pentru cazuri întemeiate și vor fi expres reglementate. 
 
Promovarea personalului în funcții de execuție  
 
Se vor elabora și aplica reguli coerente și transparente de promovare a personalului în funcții de 
execuție, inclusiv pentru promovarea în cadrul aceluiași post, care să elimine arbitrariul șefilor 
nemijlociți și să încurajeze competiția colegială la nivelul compartimentului/unității.  
 

4.2.7	Programe	speciale	de	dezvoltare	și	utilizare	a	personalului		
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Rezerva de personal  
 
Pentru funcțiile de management se va institui programul “rezerva de personal”. Resursele umane care 
vor fi incluse în acest program vor beneficia de prioritate la participarea la cursurile de carieră, la alte 
modalități de formare și dezvoltare profesională, proiecte instituționale, activități de studiu și analiză 
etc.  
 
Programe de dezvoltare profesională accelerată 
 
Pentru personalul de execuție care are un potențial profesional deosebit în această categorie de 
funcții, precum și pentru personalul care desfășoară negocieri la nivelul Uniunii Europene, la nivel 
internațional sau a fost declarat admis la testele preliminare pentru participarea la misiuni 
internaționale, se va institui un program de dezvoltare profesională accelerată specializată, centrat 
preponderent pe trimiterea la cursuri de specialitate, dar și la alte programe de formare a abilităților 
transversale, analitice, de comunicare într-o limbă străină etc. Personalul care desfășoară negocieri la 
nivel internațional sau a fost declarat admis la testele preliminare pentru participarea la misiuni 
internaționale și fost inclus în această rezervă de personal va beneficia de prioritate la trimiterea la 
post ca atașat de afaceri interne sau ca experți naționali detașați în cadrul instituțiilor europene sau 
internaționale. 
 
Cercetare-dezvoltare 
 
Pentru utilizarea eficientă a resurselor umane cu expertiză managerială și profesională deosebită în 
MAI (din rândul unor foști manageri care au fost eliberați din funcție pentru motive neimputabile, a 
unor persoane care au participat la misiuni internaționale, cadre didactice etc., dar și a pensionarilor 
MAI) se va operaționaliza o structură centrală în subordinea MAI cu atribuții de cercetare-dezvoltare. 
Personalul acestei structuri va fi încadrat pe durată determinată și va avea sarcina de a dezvolta 
proiecte de dezvoltare instituțională, activități de consiliere internă, va desfășura studii și analize, va 
susține proiecte de formare profesională punctuale etc.  
	

4.2.8		Instrumente	de	gestiune	a	resurselor	umane		
	
Managementul resurselor umane se va realiza pe baza unui software dedicat care să răspundă 
nevoilor instituției pentru gestiunea datelor de personal (inclusiv evidența programelor de formare 
profesională absolvite) și pentru susținerea deciziilor manageriale în domeniul recrutării, selecției și 
formării profesionale.  
 
Se va dezvolta un sistem intern de publicitate a ofertelor de cursuri/programe de formare 
profesională, accesibil tuturor categoriilor de personal.  
 
Se va proiecta un sistem de motivare financiară, cu acordarea de prime, cel puțin pentru personalul 
care a săvârșit acte de bravură sau a avut rezultate profesionale excepționale.  
 
 
4 . 3  E v o l u ț i a  a n t i c i p a t ă  a  r e s u r s e l o r  u m a n e  ș i  r e d u c e r e a  
d e f i c i t u l u i  d e  p e r s o n a l   
	
 

Pentru perioada 2017-2021 nu sunt anticipate activități de reorganizare care să presupună  modificări 
semnificative ale numărului total de indicatori prevăzuți pentru Ministerul Afaceri Interne. Evoluții 
structurale sunt planificate sau ar putea avea loc în funcție de situația operativă la nivelul unor 
structuri ale ministerului cum sunt: Inspectatul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General 
al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General 
pentru Imigrări. De asemenea, este de anticipat faptul că evoluția resurselor umane va depinde și de 
evoluția unor dosare politice în care România este angrenată cum este dosarul Schengen sau de 
evoluția în teren a fenomenelor imigraționist și infracțional.   
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Începând cu 1 ianuarie 2017 va fi pus în practică un proces de diminuare a deficitului de personal 
potrivit obiectivelor prevăzute în secțiunea 4.2 și în conformitate cu măsurile identificate în Capitolul 5. 
Reprezentarea grafică a obiectivelor privind reducerea deficitului de personal este cuprinsă în Anexa 
1.  
 

5. MĂSURI	
	
5 . 1  M ă s u r i  l e g i s l a t i v e   
	
• Modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului; elaborarea și aplicarea 

cadrului normativ subsecvent de aplicare a Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (Ghidul 
carierei polițiștilor și cadrelor militare din MAI, Ordinul ministrului afacerilor interne de desfășurare 
a unor activități de management resurse umane în unitățile MAI – din domeniul recrutării, 
selecției, încadrării, modificării raporturilor de serviciu, promovării personalului, managementului 
formării profesionale, tutelei profesionale, evaluării de serviciu ș.a.. Ghidul carierei va conține 
prevederi generale și specifice pentru fiecare armă). 
 

• Elaborarea cadrului normativ subsecvent de aplicare a noii Legi privind statutul cadrelor militare.  
 

• Completarea cadrului normativ cu privire la organizarea și desfășurarea examenului în vederea 
obținerii/acordării gradului profesional de chestor/gradului de general, prin introducerea unor 
prevederi referitoare la introducerea unei noi probe scrise, care să permită evaluarea nivelului 
cunoștințelor profesionale, precum și a unor aptitudini și abilități cheie pentru funcțiile prevăzute 
cu aceste categorii de grade profesionale / militare. 

 
• Modificarea Hotărârii de Guvern privind stabilirea funcțiilor pe grade militare, respectiv grade 

profesionale, pe clase de salarizare și coeficienți de salarizare ai soldelor de funcție/salariilor de 
funcție, pentru personalul militar în activitate, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din 
sistemul administrației penitenciarelor și preoții militari din instituțiile de apărare, ordine publică și 
siguranță națională astfel încât funcțiile didactice din cadrul instituțiilor de formare profesională 
inițială, respectiv funcțiile de formator din centrele de formare continuă să fie prevăzute ca funcții 
de ofițer specialist principal. 

 
• Crearea cadrului normativ pentru angajarea în cadrul instituțiilor de formare continuă, în calitate 

de personal contractual, fără examen sau concurs, a polițiștilor și cadrelor militare care au o 
experiență deosebită și care s-au remarcat prin modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu, în 
măsura în care dovedesc abilități psiho-pedagogice, la încetarea raporturilor de serviciu/trecerea 
în rezervă. 

 
 
5 . 2  M ă s u r i  p r o c e d u r a l e  
	
• Elaborarea fișelor-cadru ale posturilor pentru posturile cu atribuții și cerințe de ocupare similare la 

nivelul mai multor structuri centrale și teritoriale.  
 

• Proiectarea și implementarea  Planului de dezvoltare personală pentru toate categoriile de 
personal. 
 

• Elaborarea unui  îndrumar cu privire la proiectarea și utilizarea indicatorilor de performanță 
organizațională în unitățile MAI și instruirea tuturor managerilor în acest sens.  

 
	
5 . 3  M ă s u r i  o p e r a ț i o n a l e   
 
Măsuri organizaționale 
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• Proiectarea și implementarea în mod etapizat a programului “rezerva de personal”. 

 
• Proiectarea și implementarea unor măsuri de eficientizare a tutelei profesionale. 
 
• Operaționalizarea unei structuri centrale în subordinea MAI cu atribuții de cercetare-dezvoltare în 

care va fi încadrat personal MAI cu expertiză managerială și profesională deosebită. 
 

• Organizarea, la  nivel ISOP, în parteneriat cu INA, a unei școli de management.  
 

• Proiectarea și aplicarea unui sistem de motivare financiară și nonfinanciară a personalului.  
 

• Publicarea ofertelor de programe de cursuri/programe interne de formare profesională.  
 

 
 

 
Măsuri formative 
 
• Organizarea trimestrială, regional, prin grija Direcției Generale Management Resurse Umane, a 

unor convocări de specialitate cu personalul care încadrează structurile de resurse umane de la 
diferitele paliere ierarhice. 
 

• Proiectarea și susținerea unui sistem de cursuri de management, cursuri care să devină puncte 
obligatorii de carieră. 

 
• Proiectarea și implementarea programului de dezvoltare profesională accelerată.  

 
• Atragerea, în calitate de instructori invitați, a unor specialiști cu rezultate profesionale remarcabile 

din structurile operative/unitățile centrale de specialitate, în condițiile în care dau dovada unui 
minim de aptitudini și abilități psiho-pedagogice, formarea lor ca formatori prin programe 
specializate și delegarea/detașarea la instituții de învățământ pentru perioade scurte de timp. 
 

• Eficientizarea activității centrelor de formare profesională continuă prin regionalizarea pregătirii 
personalului MAI în conformitate cu specificul zonelor de responsabilitate și corelarea formării 
profesionale cu activitățile operative specifice zonei și locului de muncă; specializarea centrelor de 
perfecționare ale MAI pe domenii de activitate, în vederea eficientizării utilizării resurselor 
instructiv-educative aflate la dispoziția instituției.  

 
• Profesionalizarea personalului cu atribuții de gestiune a formării profesionale de la nivelul 

unităților și al inspectoratelor generale/similare. 
 
• Dezvoltarea unui program de formare a formatorilor destinat formatorilor din centrele de 

perfecționare ale MAI. 
 
• Diversificarea ofertei de  cursuri postuniversitare/programe de studii universitare de master 

organizate de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în funcție de nevoile structurilor 
beneficiare din MAI.  

 
Analize 
 
• Elaborarea unor analize ocupaționale sistematice, cu sprijinul structurilor centrale de specialitate, 

Centrului de Psihosociologie, Direcției Medicale ș.a., precum și, în baza acestora, dacă este 
cazul, a monografiilor ocupaționale și a proiectelor de standarde ocupaționale.  
 

• Revizuirea/stabilirea cerințelor psihologice, medicale și de performanță fizică minimale (obligatorii) 
pentru ocuparea posturilor în MAI – domeniul OSP (pe domenii de activitate, categorii de activități, 
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niveluri de complexitate și solicitare a activității etc.), precum și pentru admiterea în instituțiile de 
învățământ ale MAI.  

 
• Elaborarea unei analize cu privire la oportunitatea desfășurării activităților de pregătire fizică a 

polițiștilor și cadrelor militare în timpul programului de serviciu, precum și proiectarea măsurilor 
legale și organizaționale de eficientizare a pregătirii fizice a personalului, conform specificului 
armei și nivelului de solicitare fizică pe post. 

 
 

Instrumente și aplicații informatice 
 
• Dezvoltarea aplicației e-MRU către un sistem informatic integrat de suport al deciziei manageriale.   

 
• Generalizarea aplicării sistemului e-learning pentru formarea continuă la locul de muncă la nivelul 

tuturor unităților MAI, concomitent cu dezvoltarea, în cadrul fiecărui inspectorat general/ similar, 
instituțiilor de învățământ și DGMRU, a unei echipe care să gestioneze în mod calificat sistemul. 

 
	
5 . 4  M ă s u r i  s p e c i f i c e  p e n t r u  r e d u c e r e a  d e f i c i t u l u i  d e  

p e r s o n a l   
	
• Stabilirea cifrelor de școlarizare în acord cu capacitatea maximă de pregătire a instituțiilor de 

formare profesională inițială ale MAI;  
 

• Recrutarea unui număr mai mare de candidați astfel încât numărul locurilor alocate MAI de către 
celelalte instituții de formare profesională inițială din sistemul de apărare, ordine publică și 
siguranță națională să fie integral ocupat;  

 

• Utilizarea sistemului “suveică” pentru formarea profesională inițială, începând cu anul 2017 (și în 
funcție de necesități și în anii următori), în instituțiile de învățământ post-liceal din subordinea 
Inspectoratului General al Poliției Române; 

 
• Luarea măsurilor necesare pentru înlocuirea treptată, naturală, a 80 % din posturile actuale de 

subofițer din ștatele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cu posturi de soldați și 
gradați profesioniști; 

 
• Încadrarea unor posturi de ofițer de poliție /ofițer prin trecere în corpul superior a agenților de 

poliție/ subofițerilor și maiștrilor militari; 
 

• Luarea măsurilor necesare la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru 
recrutarea cu prioritate a voluntarilor cu vechime de minim un an din Programul de Voluntariat.  

 
• Dezvoltarea capacităților de cazare și instruire a instituțiilor de învățământ ale MAI (în vederea 

școlarizării suplimentare în cadrul școlilor de subofițeri jandarmi, pentru finalizarea poligonului de 
tir al Academiei de Poliție ș.a.);  

 
• Utilizarea sistemului de recrutare din sursă externă, în mod gradual, până la asigurarea a 100% 

din necesar în 2021, pentru: 
- încadrarea necesarului de specialiști în domenii în care instituțiile de învățământ din 

sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională nu realizează formare 
profesională inițială; 

- încadrarea, în mod subsecvent, a necesarului de personal în specialități din domeniul 
ordinii și siguranței publice (specifice MAI) care depășește capacitatea de școlarizare a 
instituțiilor de formare inițială ale MAI.  

 
• Formarea profesională a polițiștilor și cadrelor militare încadrați în trimestrul IV 2016 va fi 

organizată în cel mai scurt timp de la încadrare. În acest scop, vor putea fi utilizate și centrele de 
perfecționare ale altor inspectorate generale, în măsura în care acestea sunt disponibile.  
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• Deficitul de funcționari publici și personal contractual va fi acoperit prin recrutare din sursă 
externă. 

 

6 PROCEDURI	DE	MONITORIZARE	A	MĂSURILOR,	ETAPE	ULTERIOARE,	
RESPONSABILI		

 
În aplicarea prezentei Concepții, Direcția Generală Management Resurse Umane va elabora, în 
termen de până la două luni de la aprobare, precum și până la finele lunii noiembrie a fiecărui an care 
acoperă perioada de aplicabilitate a prezentului document, un plan general de acțiune pentru anul 
următor, cu termene și responsabilități de etapă și finale pentru toate structurile implicate.  

 
Fiecare inspectorat general/similar și structură a aparatului central al MAI cu responsabilități în 
aplicarea acțiunilor și măsurilor prevăzute de planul general de acțiune își elaborează propriile planuri 
de acțiune, care pot fi incluse în programul cu principalele activități ale structurii ori în alte documente 
interne de planificare.  

 
Secretarul general al MAI monitorizează modul de aplicare a Concepției privind dezvoltarea 
resurselor umane ale Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2017 – 2021 și a planurilor 
generale anuale de aplicare a acesteia.  

 
Direcția Generală Management Resurse Umane coordonează îndeplinirea obiectivelor cuprinse în 
Concepție și a acțiunilor din planurile generale anuale de aplicare a acesteia și informează secretarul 
general al MAI în luna octombrie a fiecărui an, precum și la cerere, cu privire la stadiul îndeplinirii 
acestora.  
 
 



Anexa nr. 1 
 

Prognoza încadrării posturilor în perioada 2017 – 2021 
 

- Notă cu privire la modalitatea de calculare a prognozei încadrării posturilor- 
 

1. Pentru prognoza evoluției încadrării posturilor prevăzute cu ofițeri de poliție, ofițeri, 
agenți de poliție, subofițeri și maiștri militari la data de 31 decembrie 2016 s-a avut în vedere 
numărul de posturi ocupate în luna septembrie a.c., numărul de posturi pentru care s-a 
aprobat încadrarea până la 31 decembrie 2016, conform Notei-raport aprobată de 
conducerea MAI, precum și media ponderată a pierderilor pentru perioada rămasă până la 
31 decembrie 2016 (care se scade din numărul de locuri scoase la concurs pentru a fi 
încadrate în 2016).  

2. Pentru prognoza evoluției încadrării posturilor în anii 2017 – 2021 s-a avut în 
vedere situația calculată a ocupării posturilor pentru 31 decembrie 2016, promoțiile 
instituțiilor de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională 
(conform cifrelor de școlarizare până în 2019 pentru ofițeri și până în 2018 pentru agenți de 
poliție/subofițeri/maiștri militari, precum și potrivit unor cifre de școlarizare maxime sau 
extinse după această perioadă), din care s-a scăzut numărul de pierderi prin pensionare 
pentru limită de vârstă, precum și alte pierderi prognozate (reprezentând clasări medicale, 
ieșiri din sistem fără drept la pensie și decese, estimate pentru această perioadă ca fiind 
egale cu numărul de pierderi de personal prin pensionare pentru limită de vârstă).  

3. În cazul Poliției Române s-a avut în vedere și trecerea din corpul agenților de poliție 
în corpul ofițerilor de poliție a unui număr de 200 de persoane anual, începând cu anul 2017 
(numărul de agenți de poliție diminuându-se în consecință, cumulat, cu 1000 de persoane 
până în 2021).  

De asemenea, în cazul Poliției Române s-a avut în vedere școlarizarea suplimentară 
în școlile de agenți de poliție subordonate acestei structuri, în sistem “suveică” (o serie se 
află la curs în instituția de învățământ, în timp ce cealaltă se află în stagiu de practică, situația 
alternând pe parcursul școlarizării). Sistemul “suveică” se va aplica începând cu 2017, prima 
promoție urmând să absolve în 2019.  

4. În cazul tuturor structurilor s-a avut în vedere și evoluția necesarului de încadrare 
suplimentar, care nu poate fi asigurat cu absolvenți ai instituțiilor de învățământ din sistemul 
de apărare, ordine publică și siguranță națională (fie datorită faptului că respectivele instituții 
nu școlarizează pentru specializările necesare MAI – ex. psihologie –, fie pentru că numărul 
de locuri/capacitatea de școlarizare a ajuns la maximum), astfel încât în anul 2021 toate 
structurile să fie încadrate la 100% din numărul de posturi de polițist și militar prevăzute în 
statele de organizare în luna septembrie 2016. Necesarul suplimentar de personal (oricum 
necesar a se avea în vedere luând în considerare posturile unicat sau expert, reduse 
numeric, dar care nu pot fi încadrate decât cu specialiști din afara MAI) a fost calculat astfel 
încât în fiecare an începând cu 2017 să se încadreze un număr persoane egal, astfel încât 
“povara” să se repartizeze uniform până în 2021.  

5. Pentru gestionarea deficitului de funcționari publici și personal contractual s-a avut 
în vedere exclusiv încadrarea din sursă externă.  
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Anexa nr. 2 
 
 

Modelul capacităților și competențelor din domeniul ordinii și securității publice (OSP) 
specifice MAI (care va fi avut în vedere la recrutarea și selecția personalului) 

 
Modelul este structurat pe 3 niveluri:  
 
I. Capacități personale (baza, fără legătură directă cu formarea profesională inițială)  
a) capacitatea psiho-somatică (starea de sănătate) 
b) aptitudini și abilități fizice (rezistență fizică, agilitate etc.) 
c) personalitate, profil psihologic  
d) valori, atitudini, comportament (ex. integritatea trebuie să fie una dintre cele mai importante 
valori ale tuturor angajaților MAI, care să se regăsească și în comportament)  
e) abilități “soft” (comunicare, abilități interpersonale, stabilirea de obiective etc.) și abilități 
transversale (stabilite potrivit Metodologiei de realizare a Cadrului Național al Calificărilor din 
Învățământul Superior), care nu au legătură directă cu profesia ori ocupația, dar susțin majoritatea 
activităților profesionale.  
 
II. Competențe profesionale de bază și în domeniul OSP 
a) competențe profesionale generale și profesionale specifice (date de programul de studii/ 
specializare la absolvirea instituției de formare profesională inițială) 
b) competențe juridice de bază în specializarea OSP – numai pentru personalul responsabil cu 
aplicarea legii  
c) competențe de bază comune personalului MAI și din domeniul OSP 
d) competențe de bază comune personalului armei/profilului de muncă  
 
III. Competențe în aria ocupațională, ocupație și specifice locului de muncă  
a) competențe comune în specialitate (ex. la profilul de muncă poliție ar putea fi 4 – 5 mari 
specialități: “ordine publică - poliție”, “investigații”, “combaterea criminalității”, “criminalistică“, 
“intervenții speciale ordine publică”) 
b) competențe de bază specifice ocupațiilor MAI (ex.: pentru primele funcții de ofițer ordine publică)  
c) competențe/unități de competențe specifice în cadrul ocupației (ex. unități de competență 
specifice în cadrul ocupației ofițer ordine publică pentru: ordine publică urban, ordine publică rural, 
ordine publică în domeniul silvic, sisteme de securitate, circulație, transporturi etc.).  
 
 
 



Anexa nr. 3 
 

 
Categorii de trasee de carieră 

 
 
În raport de calificările, cunoștințele, aptitudinile, abilitățile, atitudinile și celelalte cerințe cheie 
necesare pentru exercitarea sarcinilor, atribuțiilor și responsabilităților, precum și de politicile 
instituției cu privire la recrutarea, selecția și formarea profesională a personalului, 
ocupațiile din domeniul ordine și siguranță publică (OSP) se clasifică în MAI în următoarele 
familii ocupaționale, care reprezintă și categorii de trasee de carieră:  
 
A – ocupații care necesită preponderent cunoștințe juridice solide (din domeniul ordine și 
securitate publică, precum și specifice segmentului de activitate), precum și stăpânirea 
procedurilor polițienești/de ordine și siguranță publică specifice serviciului unde este 
încadrată persoana: majoritatea ocupațiilor polițienești și militare din structurile teritoriale de 
ordine și siguranță publică ale MAI în care ocupantul postului este responsabil cu aplicarea legii 
(respectiv întocmește/gestionează/lucrează cu documente care au legătură cu aplicarea legii, 
potrivit atribuțiilor MAI), cu excepția celor din cadrul IGSU și IGAv; unele domenii de activitate cum 
este cel de investigații se regăsesc la mai multe arme sau profile de muncă și necesită calificări de 
bază similare. 
 
B – ocupații care necesită preponderent pregătire inginerească/tehnică specifică (de aviație, 
marină, pompieri, protecție civilă), precum și stăpânirea procedurilor caracteristice de 
ordine și siguranță publică: majoritatea ocupațiilor desfășurate în structuri din domeniul aviației, 
marinei, pompierilor militari și protecției civile din MAI, precum și specializările cu profil tehnic 
oferite exclusiv de instituțiile de formare profesională inițială ale Ministerului Apărării Naționale.  
 
C – ocupații care solicită preponderent abilități științifice și/sau tehnice, precum și o serie 
de aptitudini specifice (de analiză și sinteză a informațiilor): ocupațiile din domeniul 
criminalisticii și cercetării științifice de specialitate ce deservește segmentul ordine și siguranță 
publică. 
 
D – ocupații care solicită în primul rând abilități fizice și psihice deosebite, precum și 
stăpânirea procedurilor specifice de asigurare a ordinii și siguranței publice: polițiștii și 
jandarmii din structurile de intervenție rapidă sau operațiuni speciale, lunetiștii, scafandrii-salvatori, 
alpiniștii-salvatori, pirotehniștii etc. (majoritatea acestor ocupații pot fi grupate la specialitatea 
“intervenții speciale ordine și siguranță publică”). 
 
E – ocupații statice de manipulare a documentelor clasificate, de prestare a unor servicii de 
informare ori de lucru cu publicul și de eliberare a unor documente publice de evidență, 
potrivit competențelor MAI: ocupațiile de evidență statistică a infracțiunilor și de cazier judiciar, 
eliberarea de pașapoarte, documente de evidență a populației și autovehiculelor etc.  
 
F – ocupații de sprijin și administrative: ocupațiile din domeniul financiar, consiliere juridică, 
medical, resurse umane, psihologie, informatică și transmisiuni, logistică, relații publice etc. care 
susțin, direct sau/și indirect, îndeplinirea misiunilor de ordine și siguranță publică. 
 
Majoritatea inspectoratelor generale/similare (armelor) cuprind ocupații din fiecare dintre 
cele 6 familii ocupaționale.  
 


