MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR

INFORMARE
cu privire la participare Corpului Național al Polițiștilor la ședința
Comisiei de dialog social organizată la sediul Ministerului
Afacerilor Interne în data de 07.05.2021
În cadrul activităţilor de dialog social desfăşurate de Ministerul Afacerilor
Interne şi partenerii sociali din domeniul de activitate al ministerului şi în conformitate
cu prevederile Legii nr. 62/2011 a Dialogului Social şi ale Ordinului ministrului
afacerilor interne nr. 90/2013, ambele cu modificările şi completările ulterioare, în
ziua de vineri, 07 mai 2021, ora 09.00, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, în
sistem videoconferință, a avut loc şedinţa Comisiei de Dialog social, la care a participat
și Corpul Național al Polițiștilor.
Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat proiectele de acte normative:
1. Hotărârea de Guvern pentru modificarea HG nr. 294/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din
cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
2. OMAI pentru modificarea alin.(2) al art. 29 din Normele metodologice
privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor
Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei si internelor nr.
243/2011.
Hotărârea de Guvern pentru modificarea HG nr. 294/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne a fost structurată pe 4 piloni:
Reorganizarea studiilor de licenţă la nivelul Academiei de Poliţie
„Alexandru loan Cuza”, exclusiv în cadrul a două facultăţi în vederea
formării iniţiale a ofiţerilor pentru structurile MAI şi pentru ceilalţi beneficiari
din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate
naţională, respectiv Facultatea de Poliţie (domeniul de licenţă „Drept”,
specializarea „Drept” şi domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi
ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”) şi Facultatea de
Pompieri (domeniul de licenţă „Ingineria instalaţiilor”, specializarea
„Instalaţii pentru construcţii-pompieri”). Facultatea de Poliţie se înfiinţează
prin reorganizarea Facultăţii de Poliţie, Facultăţii de Jandarmi, Facultăţii de
Poliţie de Frontieră şi a Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative din
cadrul Academiei, şi preluarea de la acestea a atribuţiilor formative, a
elementelor de structură şi a personalului didactic.
Programele de studii universitare organizate de Facultatea de Ştiinţe
Juridice şi Administrative, Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de
Frontieră şi Facultatea de Jandarmi din cadrul Academiei de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”, aflate în desfăşurare la data intrării în vigoare a
hotărârii, se vor desfăşura în continuare, până la finalizare, conform
planurilor de învăţământ aprobate, în cadrul Facultăţii de Poliţie, nou

înfiinţate. Desfiinţarea Facultăţii de Arhivistică. Aceasta urmează să îşi
desfăşoare activitatea, în lichidare, până la absolvirea programelor de studii
universitare de licenţă de către toţi studenţii înmatriculaţi, personalul
urmând a fi preluat în cadrul noilor structuri. Programele de studii
universitare organizate de Facultatea de Arhivistică din cadrul Academiei de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, aflate în desfăşurare la data intrării în vigoare
a hotărârii, se vor desfăşura în continuare, până la finalizare, conform
planurilor de învăţământ aprobate.
Asigurarea suportului necesar pentru materializarea intenţiei
Ministerului Afacerilor Interne de a realiza masterate profesionale
destinate exclusiv persoanelor care au absolvit studii universitare de licenţă
în specializări necesare MAI. Prin acest demers se creează premisele unor
mecanisme de reducere a deficitului de personal înalt specializat, soluţia
preconizând acordarea gradului profesional/militar şi repartizarea
absolvenţilor în structurile MAI. Asigurarea calităţii acestor programe de
studii reprezintă unul dintre principalele obiective ale procesului de
reorganizare a Academiei de Poliţie.
Eliminarea referirilor la studiile universitare de doctorat organizate
la nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. Programele de
studii doctorale organizate de către Şcolile doctorale din cadrul Academiei
de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” aflate în desfăşurare se continuă, până la
finalizare, conform programelor individuale de cercetare ştiinţifică.
Se propune ca Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” să
coordoneze metodologic, didactic şi curricular Institutul de Studii
pentru Ordine Publică, Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen şi
Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al MAI, structuri MAI cu atribuţii
privind organizarea şi desfăşurarea programelor de formare continuă
nonuniversitară, în context formal.
OMAI pentru modificarea alin.(2) al art. 29 din Normele metodologice privind
utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne,
aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei si internelor nr. 243/2011 prin
modificare se propune:
Potrivit art.28 alin.(1) lit.m) din Norme, contractul de închiriere a unei
locuinţe de serviciu sau de intervenţie din fondul locativ al Ministerului
Afacerilor Interne încetează prin decesul titularului de contract. Totodată,
la art.29 alin.(2) din Norme se prevede ca „În situaţia încetării contractului
de închiriere a unei locuinţe de serviciu sau de intervenţie potrivit art. 28
alin. (1) lit. m), locuinţa respectivă poate fi închiriată, pentru o perioadă de
6 luni de la data expirării termenului de eliberare a locuinţei, unui membru
al familiei fostului titular al contractului de închiriere, la cererea acestuia,
dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c).”.
Având în vedere că, în practică, au existat situaţii în care perioada de 6 luni
este insuficientă pentru rezolvarea situaţiei locative, raportat la procesul de
identificare şi/sau achiziţionare a unei locuinţe, prin proiect se propune
mărirea de la 6 luni la 18 luni a perioadei de închiriere a locuinţei
de serviciu sau de intervenţie unui membru al familiei fostului
titular al contractului de închiriere.
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