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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 1223 din data de 20 decembrie 2022 a fost publicat Ordinul ministrului 
afacerilor interne nr. 185 din 16 decembrie 2022 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul managementului resurselor 
umane în Ministerul Afacerilor Interne. 

https://www.cnpromania.ro/upload/blog/OMAI-185-2022-pentru-modificarea_OMAI_140.pdf  

 

Potrivit referatului de aprobare demersul de modificare a Ordinului ministrului 
afacerilor interne nr. 140/2016, respectiv Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 

177/2016 a fost determinat, în principal, de necesitatea reevaluării unor norme 
procedurale specifice organizării și desfășurării concursurilor de admitere în instituțiile 

de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, 
precum și celor organizate în vederea ocupării prin concurs a posturilor vacante de 

execuție. 
În vederea eficientizării procedurilor de recrutare și selecție a candidaților la 

concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor 
Interne, au fost identificate o serie de soluții care să asigure reevaluarea profilului de 

candidat și pe cale de consecință, atragerea acelor care corespund nivelului de 
pregătire necesar exercitării atribuțiilor de serviciu. 

O primă soluție a vizat modificarea traseului practic-aplicativ, fiind reevaluați 

parametrii de la două obstacole, respectiv: - la obstacolul Deplasarea în echilibru pe 
banca de gimnastică, înălțimea stativului pe care se depozitează greutățile a fost 

modificată de la 1,90 metri la 2,15 metri (măsurată de la sol), respectiv de la 1,60 
metri la 1.85 metri (măsurată de la nivelul superior al băncii). La obstacolul Detenta 

pe verticală, înălțimea la care este suspendată mingea a fost modificată de la 2,55 
metri la 2,65 metri. Totodată, baremul minim a fost modificat de la 3'20" la 3'10", 

precum și intervalele de timpi corespunzătoare notelor - de la 3 secunde la 2 secunde. 
O altă intervenție normativă a vizat reevaluarea procedurilor de verificare a 

comportamentului candidaților la concursurile de admitere la instituțiile de învățământ 
care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și la 

concursurile de ocupare a posturilor vacante de execuție. În prezent, verificările de 
specialitate cu privire la persoana candidatului se realizează prin intermediul 

structurilor de specialitate ale Poliției Române, precum și prin intermediul Serviciului 
Român de Informații. Rezultatele comunicate sunt valorificate de compartimentele de 

resurse umane în nota de cunoaștere. 
Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2016, Direcția Generală de 

Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne este structură specializată care 

desfășoară activități de identificare, contracarare și înlăturare a amenințărilor, 
vulnerabilităților și factorilor de risc la adresa informațiilor, patrimoniului, 
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personalului, misiunilor, procesului decizional și capacității operaționale ale structurilor 

Ministerului Afacerilor Interne, precum și a celor care pot duce la tulburarea gravă a 
ordinii publice. În considerarea acestor atribuții și a necesității de eficientizare și 

simplificare a procedurilor de verificare, s-a identificat ca soluție realizarea de către 
Direcția Generală de Protecție Internă a verificărilor de specialitate și emiterea unui 

aviz în consecință. 
De menționat este faptul că activitatea de verificare se va finaliza prin 

întocmirea notei de cunoaștere de către compartimentele de resurse umane, inclusiv 

prin efectuarea de verificări la structurile de specialitate ale Poliției Române, aspect 
nemodificat față de procedura în vigoare. 

Alte modificări propuse: 
 au fost stabilită, în sarcina secretarului de concurs, a obligației de a 

informa organizațiile sindicale reprezentative cu privire la organizarea și 
desfășurarea concursului de ocupare a postului vacant; 

 s-a instituit, în sarcina candidatului declarat admis, obligația de a depune 
documentele care certifică îndeplinirea condiției de aptitudine medicală, la 

compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la 
afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale. Termenul de 45 de zile se 

aplică și în situația în care oferta de ocupare a postului s-a făcut 
candidatului clasat pe următorul loc;  

 s-a prevăzut posibilitatea postării pe site-ul oficial al unităților a posturilor 
vacante și a cerințelor de ocupare a acestora, în situația intenționării 

ocupării acestora prin mutare în interesul serviciului sau la cerere; 

 a fost reevaluată competența de emitere a actelor administrative privind 
acordarea dreptului de a purta uniforma, pentru corelarea cu modificările 

intervenite prin aprobarea Ordinului m.a.i. nr.183/2021 privind aprobarea 
Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, 

precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea 
polițiștilor.  
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