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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT RESURSE UMANE

Nr. 294371
din 03.10.2016
DIFUZARE CIRCULARĂ
Către
1. Departamentul de Informații și Protecție Internă
2. Inspectoratul General al Poliției Române
3. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
4. Inspectoratul General pentru Imigrări
5. Corpul de Control al Ministrului
6. Direcția Generală Management Operațional
7. Direcția Generală Juridică
8. Direcția Generală Financiară
9. Direcția Generală Logistică
10. Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației
11. Direcția Generală pentru Relații cu Instituțiile Prefectului
12. Direcția Generală Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale
13. Direcția Fonduri Externe Nerambursabile
14. Direcția Informare și Relații Publice
15. Direcția Secretariat General
16. Unitatea de Politici Publice
17. Direcția Medicală
18. Direcția Generală Anticorupție
19. Direcția Audit Public Intern
20. Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
21. Institutul de Studii pentru Ordine Publică
22. Direcția Generală de Pașapoarte
23. Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date
24. Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
25. Oficiul Responsabilului cu Protecția Datelor Personale
26. Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane
27. Arhivele Naționale
28. Centrul de Psihosociologie al MAI
29. Agenția Națională Antidrog
30. Casa de Pensii Sectorială a MAI
31. Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale
32. Centrul de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice
33. Centrul Național SIS
34. Clubul Sportiv „Dinamo” București
35. Corpul Național al Polițiștilor
Pentru aplicarea în mod unitar a prevederilor art. 4 lit. g) din Ordinul m.a.i. nr. 140/2016
privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor
Interne, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 5 din actul normativ menționat,
precizăm următoarele:
1. Potrivit art. 2746 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și
completările ulterioare, pentru participarea la concursul de ocupare a unor posturi de conducere
vacante (prevăzute în mod expres de lege), polițistul trebuie să aibă vechime în specialitatea
structurii pentru care se organizează concurs.

Potrivit art. 4 lit. g) din Ordinul m.a.i. nr. 140/2016, cu modificările și completările
ulterioare, vechimea în specialitatea structurii reprezintă perioada desfășurată într-un domeniu, prin
raportare la natura activităților desfășurate.
2. Competența de a analiza îndeplinirea condițiilor de participare la concurs, implicit a
condiției de vechime în specialitatea structurii, revine comisiei de concurs, potrivit prevederilor
O.m.a.i. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare.
3. În scopul analizei condiției de vechime în specialitatea structurii, comisia de concurs
procedează la:
a) analiza fișei postului pentru care se organizează concursul prin comparare cu fișele
postului/posturilor ocupate anterior de către candidat (în baza documentelor justificative
depuse de către acesta sau avute la dispoziție de structurile de resurse umane), sens în care vor fi
identificate:
- principalele sarcini, îndatoriri și responsabilități;
- specialitatea studiilor;
- principalele acte normative, standarde sau proceduri aplicabile în exercitarea atribuțiilor
fișelor posturilor;
b) analiza ghidurilor realizate la nivelul inspectoratelor generale/similare, dacă acestea au
fost adoptate;
c) analiza informațiilor rezultate potrivit lit. a) și b).
4. În vederea aplicării prevederilor legale referitoare la această cerință, la nivelul
inspectoratelor generale/similare vor fi adoptate ghiduri cuprinzând structurile (indiferent de
nivelul ierarhic) compatibile din punct de vedere al specialității.
Ghidurile vor fi elaborate ținând cont de specificul activităților și misiunilor tuturor
structurilor Ministerului Afacerilor Interne.
După aprobare, documentele elaborate la nivelul inspectoratelor generale/similare se
transmit, în fotocopie, Direcției generale management resurse umane.
Vă adresăm rugămintea de a aduce la cunoștința structurilor subordonate prezentele
precizări.
Cu deosebită stimă,
DIRECTOR GENERAL
Comisar-șef de poliţie
BĂLTEANU LAURENȚIU-CRISTIAN

