MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR
BIROUL EXECUTIV CENTRAL

INFORMARE
30.08.2018
În cadrul activităţilor de dialog social desfăşurate de Ministerul
Afacerilor Interne şi partenerii sociali din domeniul de activitate al
ministerului şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011 a
Dialogului Social şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr.
90/2013, ambele cu modificările şi completările ulterioare, în ziua de joi,
30 august 2018, ora 10.00, la sediul Ministerului Afacerilor Interne din
Piaţa Revoluţiei nr. 1A, a avut loc şedinţa Comisiei de Dialog social.
Şedinţa a fost condusă de domnul chestor de poliție Melnic Valentin
Costinel, secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne, la
întâlnire participând reprezentanții direcțiilor de specialitate din MAI,
Corpul Naţional al Poliţiştilor și organizații sindicale reprezentative.
Pe ordinea de zi s-a aflat Proiectul de Ordin al ministrului afacerilor
interne privind modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor
interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane
în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne.
Demersul normativ de modificare și completare a actului normativ în
discuție are ca scop, pe de o parte, punerea în acord cu dispozițiile Legii
nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, astfel cum a fost modificată de
OUG nr. 53/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002
privind Statutul poliţistului și, pe de altă parte, reevaluarea unor norme
care au creat impedimente în aplicarea lor, identificate de către
structurile Ministerului Afacerilor Interne.

Proiectul are ca obiect modificarea și completarea:
1. Anexei nr. 1 referitoare la activitățile de analiză a postului și de
întocmire a fișei postului prin:
instituirea posibilității șefului unității ierarhic superioare de
a

prelungi

cu

maximum

30

de

zile

termenul

de

întocmire/modificare/completare a fișelor posturilor, altele decât cele
ale conducerii unității;
reglementarea expresă a faptului că, pentru modificarea
sau completarea fișelor posturilor, analiza postului se poate dispune
ori de câte ori este necesar;
reglementarea în mod expres a posibilității de întocmire a
anexelor la fișele posturilor;
descentralizarea unor competențe, fiind eliminat avizul
unității aparatului central al MAI care coordonează pe linie de
specialitate sau în subordinea căreia se regăsesc structurile care
încadrează posturile sau categoriile de posturi pentru care se
întocmesc fișe-cadru.
2. Anexei nr. 2 referitoare la recrutarea polițiștilor prin punerea în
acord cu modificările aduse Legii nr. 360/2002, în ceea ce privește
condițiile specifice de recrutare.
3. Anexei nr. 3 referitoare la selecționarea polițiștilor prin:
reevaluarea atribuțiilor comisiilor de concurs/comisiilor
centrale de concurs/comisiilor de soluționare a contestațiilor privind
măsurile ce pot fi dispuse atunci când constată că grila de
apreciere/corectare şi notare/baremul de apreciere conţine erori
şi/sau au fost aplicate întrebări/subiecte din afara tematicii şi
bibliografiei de concurs/greșit formulate/care se repetă sau când
procedura de concurs a fost viciată;

reevaluarea normelor referitoare la notarea probelor,
precum și la departajarea candidaților care au obținut la probele de
concurs note egale;
reglementarea aspectelor referitoare la emiterea actelor
administrative privind acordarea gradelor profesionale polițiștilor,
precum și la invalidarea concursurilor de către șefii unităților
organizatoare, atunci când se constată nerespectarea procedurilor
privind organizarea și desfășurarea acestora, neîndeplinirea de către
candidați a condițiilor de participare la concurs sau întocmirea
dosarelor de concurs și/sau de recrutare în volum incomplet;
reevaluarea

documentelor

care

compun

dosarul

de

recrutare.
4. Anexei nr. 4 referitoare la formarea profesională a polițiștilor în
sensul punerii în acord cu modificările aduse Legii nr. 360/2002,
în ceea ce privește încheierea angajamentelor.
5. Anexei nr. 5 referitoare la perioada de stagiu/probă, definitivarea
în profesie și exercitarea tutelei profesionale a polițiștilor, Anexei
nr. 15 referitoare la Programul activităților de tutelă, precum și a
Anexei nr. 18 referitoare la Raportul de evaluare a perioadei de
stagiu/probă/tutelă profesională prin:
punerea în acord a prevederilor anexei cu modificările
aduse Legii nr. 360/2002, în ceea ce privește instituirea tutelei
profesionale pentru agentul de poliție care a fost trecut în corpul
ofițerilor de poliție, precum și pentru absolventul cu diplomă de
licență al unui program de studii organizat la forma de învățământ
cu frecvență redusă în cadrul Academiei de Poliție «Alexandru Ioan
Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne. În concret, pentru această
categorie tutela profesională se instituie pentru o perioadă de 3 luni
în situația în care ofițerul de poliție dobândește o nouă specialitate
și/sau i s-a schimbat profilul de activitate;

reevaluarea procedurii de aprobare/avizare a programului
activităților de tutelă profesională.
6. Anexei nr. 6 referitoare la acordarea gradelor profesionale,
înaintarea în gradul profesional următor, precum și încadrarea în
funcții prin:
punerea în acord a prevederilor anexei cu modificările
aduse Legii nr. 360/2002, în ceea ce privește numirea în funcții a
polițiștilor, în acest sens fiind abrogate normele referitoare la
încadrarea polițistului în funcția imediat superioară, în cadrul
postului ocupat;
punerea în acord a prevederilor anexei cu modificările
aduse Legii nr. 360/2002, în ceea ce privește acordarea gradelor
profesionale agentului de poliție care a fost trecut în corpul ofițerilor
de poliție, precum și absolventului cu diplomă de licență al unui
program de studii organizat la forma de învățământ cu frecvență
redusă în cadrul Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza» a
Ministerului Afacerilor Interne;
reevaluarea
respectiv

a

stagiului

condițiilor
de

de

ofiţer

vechime
în

ca

militar/polițist,

activitate

în

gradul

de

colonel/comisar-şef de poliţie, ori comandor, pentru acordarea
gradelor

de

general

de

brigadă/general

de

flotilă

aeriană,

contraamiral de flotilă pentru cei din arma marină.
7. Anexei

nr.

7

referitoare

la

procedurile

privind

nașterea,

modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu ale
polițiștilor în sensul punerii în acord cu modificările aduse Legii nr.
360/2002, în ceea ce privește numirea în funcții a polițiștilor la
mutare, fiind abrogată norma prin care la mutare polițistul se
numește

într-o

funcție

similară

prevăzută

cu

același

grad

profesional cu cea ocupată anterior sau, în cazul în care mutarea
se realizează la eșalonul superior, numirea se realizează într-o

funcție prevăzută cu un coeficient de ierarhizare superior celei
ocupate anterior, cu respectarea gradului profesional al funcției
ocupate anterior.
8. Anexei nr. 11 referitoare la competențele de gestiune a resurselor
umane prin:
punerea în acord cu modificările aduse Legii nr. 360/2002,
în

ceea

ce

privește

competențele

de

acordare

a

gradelor

profesionale;
stabilirea

competenței

emiterii

actelor

administrative

privind acordarea dreptului de a purta uniformă.
În timpul ședinței au fost formulate mai multe propuneri care vor fi
analizate de conducerea ministerului, urmând a se decide cu privire la
acestea.
În raport de demersurile viitoare, vă vom informa.
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