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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din data de 

30 martie 2022 a fost publicat Ordinul MAI nr. 39 din 29.03.2022 pentru aprobarea Normelor 

procedurale privind ocuparea, fără concurs, pentru o durată determinată, a posturilor vacante din 

unitățile Ministerului Afacerilor Interne care desfășoară activități specifice domeniilor migrație și azil, 

situații de urgență și ordine și siguranță publică.  

https://www.cnpromania.ro/upload/blog/Monitorul_Oficial_Partea_I_nr__310_(1).pdf 

 

Actul normativ este o normă metodologică de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 20/2022 pentru 

modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență 

umanitară, s-a stabilit că, începând cu data intrării în vigoare a acesteia și până la încetarea situației care 

generează un aflux masiv de persoane din Ucraina, dar nu mai mult de 3 ani, Ministerul Afacerilor Interne 

poate angaja personal fără concurs, în funcţie de nevoi, pentru activităţi specifice domeniilor migrație și azil, 

situații de urgență și ordine și siguranță publică, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 90 de zile de 

la data încetării situației respective. 

 

În acest context, norma procedurală reglementează: 

 condițiile în care se inițiază procedura de ocupare a posturilor vacante fără concurs, respectiv la 

propunerea șefilor unităților aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, sau, după caz, a 

inspectorului general/similar; 
 condițiile și criteriile aplicabile persoanelor interesate, potrivit statutelor profesionale și actelor 

normative subsecvente; 
 aspecte referitoare la anunțul privind ocuparea posturilor vacante, precum și constituirea și depunerea 

dosarelor de recrutare a persoanelor interesate; 
 condițiile în care se realizează susținerea procedurilor specifice desfășurate de către structurile 

specializate ale Ministerului Afacerilor Interne; 
 constituirea comisiei care verifică îndeplinirea condițiilor și criteriilor specifice de către persoanele 

interesate, ale cărei concluzii fundamentează decizia șefilor unităților aparatului central al Ministerului 

Afacerilor Interne, sau, după caz, deciziile inspectorilor generali/similari/șefilor unităților cu privire la 

încadrare; 
 alte aspecte procedurale. 
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