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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 780 din 11.09.2018 a fost publicat ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR
INTERNE nr. 100 din 04.09.2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului
afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în
unitățile
de
poliție
ale
Ministerului
Afacerilor
Interne
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/OMAI_100_modif_OMAI_140.pdf

Actul normativ adoptat 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.
Ordinul cuprinde modificări importante care pot fi rezumate astfel:
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 în situații temeinic justificate;
reglementarea în mod expres a posibilității de întocmire a anexelor la fișele
posturilor, în situațiile în care, pentru o perioadă determinată, titularului postului
îndeplinește și alte sarcini/atribuții care decurg dintr-o calitate oficială pe care o
deține în interesul MAI și nu sunt cuprinse în fișa postului;
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 condițiilor de vechime ca militar/polițist, respectiv a
stagiului de ofiţer în 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
acordareadreptului de a purta uniformă.
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