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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 450 din data de 05 mai 2022 a fost publicat OMAI nr. 55/2022 privind modalitatea de
organizare şi desfăşurare a examenului în vederea ocupării posturilor pe perioadă
nedeterminată pentru personalul care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc
epidemiologic şi biologic, a ocupat fără concurs posturi de execuţie pe perioadă
determinată în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne.
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/sintact-ordinul-55-2022-privind-modalitatea-de.pdf
La data de 01.04.2022 a intrat în vigoare Legea nr. 70/2022 privind reglementarea
statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc
epidemiologic şi biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe
perioadă determinată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Potrivit actului normativ menționat, Ministerul Afacerilor Interne şi unităţile şi instituțiile
aflate în subordinea, în cadrul şi/sau în coordonarea acestuia, organizează examen, în
vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care, în
perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, a ocupat fără
concurs posturi de execuţie pe perioadă determinată, modalitatea de organizare și
desfășurare a examenului urmând a fi elaborată și aprobată prin ordin al ministrului, în
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii.
Având în vedere cele arătate anterior, a fost elaborat și aprobat ordinul prezentat anterior,
în cuprinsul căruia se reglementează:
 regulile și aspectele procedurale privind organizarea și desfășurarea examenului în
vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care, în
perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, a ocupat
fără concurs posturi de execuție pe perioadă determinată;
 categoriile de personal pentru care se organizează examenul;
 unitățile în care se organizează examen, respectiv la nivelul unității în care este
prevăzut postul ocupat pe perioadă determinată;
 modalitatea de constituire a comisiilor de examen, precum și a comisiilor de
soluționare a contestațiilor;
 condițiile și criteriile aplicabile persoanelor interesate, respectiv aceleași condiții
incidente categoriei de personal din care fac parte, stabilite de reglementările
specifice în domeniu pentru concursurile/examenele organizate prin modalitatea de
încadrare directă, precum și modalitatea de verificare a acestora;
 aspectele referitoare la publicitatea organizării examenului;
 atribuțiile comisiei de examen, ale comisiei de soluționare a contestațiilor, precum
și cele ale secretarilor;
 probele de examen, care constau într-un test scris și un interviu, după caz, precum
și faptul că acestea pot fi precedate de susținerea unei probe practice sau de
evaluare a performanței fizice, dacă sunt apreciate ca relevante de comisia de
concurs;
 aspectele referitoare la emiterea actelor administrative pentru persoanele care
promovează examenul;
 alte aspecte procedurale aplicabile demersului de organizare și desfășurare a
examenului în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată.
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