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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că începând cu data de 06
septembrie pe site-ul Poliției Române, al DGPMB și al Inspectoratelor de Poliție
Județene
la
secțiunea
Carieră
–
Posturi
scoase
la
concurs
https://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs,

https://b.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-

au fost postate anunțurile pentru ocuparea unor posturi prin modalitatea
încadrării directe din sursă externă.
concurs

Precizăm că la aceste concursuri pot participa și agenții de poliţie care au
absolvit studii superioare corespunzătoare cerințelor posturilor de ofițer menționate
în anunț, dacă îndeplinesc, pe lângă cerințele de studii, următoarele condiţii:
a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
b) nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni
disciplinare;
c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art.
27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr.
360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările
ulterioare;
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări
anuale de serviciu;
e) deține după caz atestate solicitate.
Vă reamintim că în conformitate cu Legea nr. 360/2002, cu modificările și
completările ulterioare, agenților de poliție declarați ”Admis” la aceste concursuri li
se acordă grade profesionale conform vechimii în structurile MAI sau vechimii în
specialitate dacă prin aplicarea acestui criteriu se acordă un grad profesional mai
mare decât cel obținut prin aplicarea criteriului vechimii în muncă.
”Art. 21
(1)Absolventului cu diplomă de licenţă al unui program de studii de ordine şi
siguranţă publică, respectiv drept, organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă în
cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne i
se acordă gradul profesional de subinspector de poliţie şi este încadrat ca debutant
pe o perioadă de stagiu de 12 luni.
(2)Absolventului şcolii de formare a agenţilor de poliţie i se acordă gradul
profesional de agent de poliţie şi este încadrat ca debutant pe o perioadă de stagiu
de 6 luni.
(3)Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi absolventului
pregătit pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne la alte instituţii de învăţământ.
(4)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), absolventului Institutului MedicoMilitar i se echivalează gradul militar cu gradul profesional, în condiţiile art. 73 alin.
(1) şi (2), şi este încadrat într-o funcţie specifică corespunzătoare gradului profesional
deţinut.

(5)Poliţistului care intră în corpul ofiţerilor de poliţie în condiţiile art. 9 alin. (2)
şi absolventului cu diplomă de licenţă al unui program de studii organizat la forma de
învăţământ cu frecvenţă redusă în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza»
a Ministerului Afacerilor Interne i se acordă gradul profesional în funcţie de vechimea
în structurile Ministerului Afacerilor Interne, astfel:
a)sub 5 ani - subinspector de poliţie;
b)între 5 şi 10 ani - inspector de poliţie;
c)peste 10 ani - inspector principal de poliţie.
(6)Persoanei reîncadrate ca poliţist potrivit art. 9 alin. (21) i se acordă gradul
profesional în funcţie de pregătirea sa şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare
studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului.
(7)Încadrarea în funcţie a poliţistului prevăzut la alin. (5) şi reîncadrarea
poliţistului prevăzut la alin. (6) se realizează în condiţiile art. 22 alin. (4).
(8)Persoanei care dobândeşte statutul de poliţist prin încadrare directă sau
transfer, potrivit art. 9 alin. (22) sau (3), i se acordă gradul profesional în funcţie de
pregătirea sa şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite,
raportate la cerinţele postului, încadrarea poliţistului se face în funcţia minimă
prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat, pe o perioadă de
probă de 6 luni sau 12 luni, în raport cu categoria din care face parte şi cu gradul
profesional acordat.
(9)Prevederile alin. (8), referitoare la acordarea gradelor profesionale, se aplică
şi în cazul poliţistului prevăzut la alin. (5), dacă prin aplicarea acestora i s-ar acorda
un grad profesional mai mare decât în condiţiile alin. (5).
(10)În cazul poliţistului - personal de specialitate medical, perioada de
rezidenţiat stabilită potrivit prevederilor legale se ia în calcul la acordarea gradului
profesional.
(11)Persoanei care dobândeşte statutul de poliţist prin reîncadrare, încadrare
directă sau transfer, potrivit art. 9 alin. (21) sau (22), nu i se poate modifica raportul
de serviciu, prin delegare, detaşare, mutare sau transfer, timp de cel puţin doi ani de
la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea
unităţii.”
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