MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR
BIROUL EXECUTIV CENTRAL
INFORMARE
cu privire la participare Corpului Național al Polițiștilor la
videoconferința organizată la sediul IGPR în data de 29.07.2021
În data de 29.07.2021, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române
s-a desfășurat o videonconferință la care a participat domnul secretar de stat
chestor general de poliție Bogdan Despescu, inspectorul general al Poliției
Române chestor de poliție Benone-Marian Matei și adjuncții acestuia, ofițerii cu
funcții de conducere din Direcția Management Resurse Umane și Serviciul de
Intervenții și Acțiuni Speciale din IGPR, precum și reprezentantul organizației
profesionale domnul chestor de poliție Simion Marcel – secretarul general al
Corpului Național al Polițiștilor.
În cadrul videoconferinței a fost prezentat Ordinul Ministrului Afacerilor
Interne din 22.07.2021 cu aplicabilitate din 02.08.2021 prin care a fost înființată,
în cadrul Poliției Române, Direcția de Pregătire Profesională.
Direcția nou înființată va avea ca obiectiv principal pregătirea profesională
inițială și continuă a polițiștilor. În subordinea acestei direcții, l a fiecare
inspectorat de poliție județean au fost înființate servicii/birouri, în funcție de
numărul de indicatori al fiecărui județ. Posturile necesare înființării acestor
structuri au fost redistribuite de la alte structuri sau suplimentate din rezerva
MAI (111).
Direcția are în componență, la nivel central, serviciul formare inițială și
continuă și serviciul pregătire pentru intervenție, care cu element de noutate, se
va ocupa de:
 pregătire tactică;
 pregătirea fizică și autoapărare;
 pregătirea pentru instrucția tragerii;
 pregătirea pentru conducerea auto.
Încadrarea posturilor atât pentru cele centrale, cât și pentru cele teritoriale,
se va face pe baza unui proces de selecție riguros, cu aprobarea conducerii IGPR,
la propunerea fundamentată a șefilor structurilor subordonate.
După operaționalizarea structurilor, personalul specializat va demara
activitatea de identificarea nevoilor de pregătire prin aplicarea unor teste de
specialitate. După stabilirea necesarului individual de pregătire, se vor desfă șura
activități pe toate domeniile din competența structurii care să permită creșterea
nivelului individual de pregătire pentru fiecare polițist, îndreptarea erorilor
identificate și aprofundarea procedurilor, tehnicilor și procedeelor specifice de
intervenție. Evidența activităților de pregătire desfășurate se va realiza
electronic prin operaționalizarea unei aplicații dedicate.
În cadrul videoconferinței au mai fost dezbătute măsuri adoptate sau în
proiecție pentru perioada următoare de natură să conducă la reducerea deficitului
de personal.
Reprezentantul organizației profesionale a precizat că pregătirea
profesională este o prerogativă legală și statutară a Corpului Național al
Polițiștilor, stabilită în ultimii ani ca direcție de acțiune prioritară. Totodată a
răspuns pozitiv la solicitarea de identificare a unor soluții de atragere în sistemul
de pregătire profesională a unor polițiști, ce îndeplinesc condițiile, care au trecut
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în rezervă și care își doresc să transmită din experiența, expertiza și cunoașterea
dobândită pe parcursul carierei profesionale, menționând existența cadrului
normativ necesar care trebuie adaptat la noile cerințe inclusiv din punct de
vedere al surselor de finanțare.
De asemenea a precizat deschiderea pentru continuarea demersurilor de
implementare a aplicațiilor informatice dedicate pregătirii profesionale a
polițiștilor și pregătirii elevilor școlilor postliceale ale Poliției Române , în sistem
online, precum și inițierea unor parteneriate de natură să crească nivelul de
eligibilitate pentru atragerea de fonduri externe nerabursabile necesare pentru
pregătire.
În încheiere domnul secretar de stat Bogdan Despescu, a precizat că
operaționalizarea acestei structuri unice la nivelul MAI , reprezintă o prioritate
pentru conducerea ministerului și va beneficia de sprijinul decizional, logistic și
financiar necesar, în scopul eficientizării calității se rviciului polițienesc prestat în
serviciul principalului beneficiar cetățeanul.
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