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INFORMARE 

cu privire la 
necesitatea modificării urgente a cadrului legislativ referitor la Masterul Profesional 

 
Prin OUG nr.76/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul 

poliţistului, aprobată prin Legea nr. 101/2022, a fost identificată  necesitatea instituirii unei noi 
rute, alternative, de formare profesională iniţială de nivel studii universitare de master în cadrul 
Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", destinată candidaţilor care deţin o licenţă în specializări 

universitare necesare structurilor Ministerului Afacerilor Interne, sursă de natură să contribuie la 
acoperirea, într-o măsură semnificativă, a cerinţei privind încadrarea cu personal calificat a 

posturilor deficitare prevăzute a fi ocupate cu personal cu statut de ofiţer de poliţie. 
Ca urmare a acestor acte normative au fost emise normele1 prin care s-a organizat concursul de 
admitere la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de 

poliție „Științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice” în anul universitar 2022-2023, la 
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” . 

 
În urma susținerii concursului de admitere, s-a constatat că aproximativ 90% din cei declarați 
”ADMIȘI” sunt agenți de poliție încadrați în unități ale MAI. 

Având în vedere această situație, la nivelul structurilor de specialitate a fost realizată o analiză în 
scopul identificării soluțiilor de reglementare pentru gestionarea corespunzătoare a raporturilor de 

serviciu ale acestora, ținând cont de faptul că participarea la programul de master profesional 
presupune prezența obligatorie în instituția de învățământ pe toată durata lui. 

 
Organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor, în îndeplinirea atribuțiilor și dezideratelor 
statutare,  a luat act de necesitatea identificării unor măsuri în scopul protejării drepturilor 

profesionale ale agenților de poliție declarați ”ADMIȘI” la aceste programe de master, dar și pentru 
găsirea unei soluții legislative echitabile pentru viitor. 

 
În acest sens, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a fost elaborat un proiect de Ordonanță de 
Urgență care să modifice Statutul Polițistului, fiind reglementată posibilitatea frecventării acestor 

cursuri cu scoatere de la locul de muncă, cu acordarea drepturilor bănești prevăzute de Legea 
salarizării pentru asemenea situații. 

https://www.cnpromania.ro/upload/blog/504_1664894938_PROIECT_OUG.pdf 

 
La final, absolvenții acestei forme de învățământ vor fi încadrați în funcție de nevoile instituționale, 

cu obligația să-și desfășoare activitatea pentru o perioadă de 5 ani în cadrul inspectoratelor județene 
de poliție, respectiv Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, după caz, unde vor fi 
repartizați după absolvire. 

Nerespectarea angajamentului încheiat în urma admiterii atrage obligația restituirii, proporțional cu 
perioada rămasă de executat, a cheltuielilor efectuate în total pe timpul școlarizării, inclusiv a 

drepturilor financiare acordate pe perioada cursurilor cu scoatere de la locul de muncă. 
 
În concluzie menționăm că, organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor militează pentru 

îmbunătățirea permanentă a condițiilor de muncă ale polițiștilor, pentru găsirea celor mai bune 
soluții în realizarea unei pregătiri profesionale eficiente care să corespundă asteptărilor societății, 

precum și pentru încadrarea în standardele profesiei. 

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL 

                                                           

 
1  Dispoziția directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane Nr. II/12947 din 18.08.2022 privind recrutarea candidaților pentru 

participarea la concursul de admitere la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție „Științe penale în asigurarea 
ordinii și siguranței publice” în anul universitar 2022-2023, la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” 
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