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INFORMARE 

cu privire la  

STAGIILE DE PREGĂTIRE  
A POLIȚIȘTILOR INSTRUCTORI  DIN CADRUL STRUCTURILOR DE PREGĂTIRE 

PROFESIONALĂ ALE POLIȚIEI ROMÂNE ÎN 
„CONDUCEREA DEFENSIVĂ A AUTOVEHICULELOR DE SERVICIU”  

 
 

Organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor, în continuarea parteneriatului 
instituțional în domeniul pregătirii profesionale derulat cu Poliția Română, a luat act de 

necesitatea identificării unei soluții în scopul desfășurării unor stagii de pregătire pentru 
polițiștii instructori în conducerea autoturismelor de serviciu în condiții speciale. 

 
Menționăm că prin acest parteneriat instituțional Corpul Național al Polițiștilor și Poliția 

Română continuă îndeplinirea obiectivelor comune în domeniul pregătirii profesionale atât 
în zona formării continue, cât și în zona formării inițiale, prin folosirea unor metode și 

instrumente moderne de învățare-predare oferite de platforma informatică aflată în 

portofoliul Corpului și care asigură în egală măsură nevoia de pregătire inițială cât și 
continuă a polițiștilor. Astfel, în decursul anului trecut prin intermediul acestei platforme s-

au realizat sesiuni de informări, circumcise pregătirii profesionale, cu peste 1000 de polițiști 
și module online de pregătire teoretică în formarea inițială a viitorilor agenți de poliție din 

cadrul promoțiilor de elevi de la școlile de agenți de poliție ale Poliției Române. 
 

Având în vedere aceste aspecte Corpul Național al Polițiștilor împreună cu partenerii: 
Consiliul Județean Mureș și Asociația Club Sportiv Mureș Rally Team organizează, pe 

parcursul unui an de zile, începând de luni 10 ianuarie 2022, în cadrul Complexului 
Transilvania Motor Ring, sesiuni de câte 5 zile, pentru pregătirea a 100 de instructori auto 

din cadrul Poliției Române, în vederea formării abilităților, competențelor cu caracter 
practic-aplicativ și deprinderilor practice de conducere a autovehiculelor de serviciu 

(autospecialele) în regim normal si defensiv. Coordonarea metodică a acestor sesiuni va fi 
asigurată de specialiștii Direcției Pregătire Profesională din Poliția Română. 

 

În concluzie menționăm că, organizația profesională Corpul Național al Polițiștilor în 
îndeplinirea atribuțiilor și dezideratelor statutare, militează pentru îmbunătățirea 

permanentă a condițiilor de muncă ale polițiștilor, pentru găsirea celor mai bune soluții și 
celor mai inovatoare tehnici în realizarea unei pregătiri profesionale eficiente care să 

corespundă asteptărilor societății, precum și pentru încadrarea în standardele profesiei. 
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