
ORDINUL 

MINISTRULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR  

Nr. _______________ din _________ 2011 

 

pentru stabilirea criteriilor de evaluare, componenţa comisiei, procedura cadru şi termenele de 

evaluare necesare punerii în aplicare a măsurilor speciale pentru încadrarea în bugetul aprobat 

Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2011 

 

 

 

Având în vedere dispoziţiile art. Legii privind unele măsuri speciale necesare pentru încadrarea în 

bugetul aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2011, la titlul „Cheltuieli de personal”, 

 

În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul 

 

ORDIN: 
 

 

Art.1 Obiectul de reglementare 

(1) Prezentul ordin stabileşte criteriile de evaluare, componenţa comisiei, procedura cadru şi termenele 

de evaluare în vederea nominalizării personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în 

continuare MAI, ale căror raporturi de serviciu sau de muncă încetează în condiţiile Legii privind unele măsuri 

speciale necesare pentru încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 

2011, la titlul „Cheltuieli de personal”, denumită în continuare Lege. 

(2) Prin evaluare, în sensul prezentului ordin, se înţelege activitatea de aplicare a criteriilor de evaluare 

stabilite personalului MAI. 

 

Art. 2 Criteriile de evaluare 

(1) Evaluarea personalului MAI în vederea aplicării măsurii prevăzute la art. 2 din Lege se realizează 

după următoarele criterii: 

a) criterii eliminatorii. Se circumscriu elementelor referitoare la îndeplinirea condiţiilor legale pentru 

acordarea/accesarea pensiei pentru limită de vârstă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. h)-j)  din Lege,  

b) criterii privind conduita personalului. Se circumscriu elementelor referitoare la conduita 

personalului prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-c) din Lege. 

c) criterii privind aptitudinile profesionale. Se circumscriu elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2) 

lit. d)-e); 

d) criterii privind îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Se circumscriu elementului prevăzut la art. 3 

alin. (2) lit. f)-g) din Lege. 

e) criterii de departajare. Se circumscriu elementului prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. k) din Lege. 

(2) Criteriile eliminatorii sunt: 

a) îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, prevăzute pentru fiecare 

categorie de personal al MAI; 

b) personalul încadrat în unităţile MAI care cumulează, în condiţiile legii, pensia cu salariul; 

c) personalul încadrat în unităţile MAI care, a optat pentru suspendarea plăţii pensiei; 

d) poliţiştii menţinuţi în activitate după împlinirea limitei de vârstă în gradul profesional, respectiv 

după împlinirea vârstei de 60 până la 62 de ani – de către chestorii de poliţie, chestorii principali de poliţie, 

chestorii şefi de poliţie şi chestorii generali de poliţie; după împlinirea vârstei de 55 până la 57 de ani – de 

către comisarii şefi de poliţie; 

e) cadrele militare menţinute în activitate după împlinirea limitei de vârstă în gradul militar, respectiv 

după împlinirea vârstei de 55 până la 60 de ani – de către colonei; după împlinirea vârstelor de  56, 57, 58 şi 

59 până la 62 de ani – de către generali.  

 

 



(3) Criteriile privind conduita personalului sunt: 

a) existenţa unei hotărâri judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei închisorii; 

 b) existenţa unei hotărâri judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării amenzii penale; 

 c) existenţa sancţiunii administrative „mustrare”, aplicată potrivit legii penale; 

 d) existenţa sancţiunii administrative „mustrare cu avertisment”, aplicată potrivit legii penale; 

 e) existenţa sancţiunii administrative „amenda”, aplicată potrivit legii penale; 

 f) existenţa sancţiunilor disciplinare neradiate, specifice fiecărei categorii de personal, astfel: 

   

(i) pentru poliţişti: 

  i1) sancţiunea „mustrare scrisă”; 

  i2) sancţiunea „diminuarea drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinită cu 5-20% pe o 

perioadă de 1-3 luni”; 

  i3) sancţiunea „amânarea promovării în grade profesionale sau funcţii superioare, pe o 

perioadă de la 1 la 3 ani”; 

  i4) sancţiunea „trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului 

profesional deţinut”; 

   

(ii) pentru cadre militare: 

ii1) sancţiunea „avertisment”; 

ii2) sancţiunea „mustrare scrisă”; 

ii3) sancţiunea „consemnare” 

ii4) sancţiunea „retrogradare în funcţie”; 

ii5) sancţiunea „amânarea înaintării în gradul următor pe timp de 1-2 ani”; 

 

(iii) pentru funcţionari publici: 

iii1) sancţiunea „mustrarea scrisă”; 

  iii2) sancţiunea „diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de maxim 3 luni”; 

  iii3) sancţiunea „suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de 

promovarea în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani”; 

  

(iv) pentru personalul contractual: 

iv1) sancţiunea „avertisment scris”; 

iv2) sancţiunea „suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă de cel mult 

10 zile lucrătoare”; 

iv3) sancţiunea „retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în 

care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată de maxim 60 de zile”; 

iv4) sancţiunea „reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere 

pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%”. 

 

(v) pentru soldaţii şi gradaţii voluntari: 

v1) sancţiunea „avertisment”; 

v2) sancţiunea „mustrare scrisă”; 

v3) sancţiunea „retrogradare din funcţie”; 

v4) sancţiunea „amânarea promovării în grad pe o perioadă de la 1 la 2 ani; 

 

  (4) Criteriile privind aptitudinile profesionale sunt: 

  a) pregătirea de bază corespunzătoare cerinţelor postului ocupat; 

  b) pregătirea de specialitate corespunzătoare cerinţelor postului ocupat; 

  c) autorizaţii speciale – dacă postul solicită 

  d) competenţe lingvistice – dacă postul solicită 

  e) experienţă profesională în domeniu până în 5 ani 

  f) experienţă profesională în domeniu între 5 şi 10 ani 

  g) experienţă profesională în domeniu peste 10 ani 

  h) experienţă profesională în specialitate până în 5 ani 

  i) experienţă profesională în specialitate între 5 şi 10 ani 

  j) experienţă profesională în specialitate peste 10 ani 

 



  (5) Criteriile privind îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sunt: 

a) acordarea calificativelor de apreciere în ultimii trei ani, corespunzătoare fiecărei categorii de 

personal al MAI:  

(i) pentru poliţişti: 

   i1) calificativul Satisfăcător 

   i2) calificativul  Bun 

   i3) calificativul Foarte Bun 

   i4) calificativul Excepţional 

   i5) pentru calificativul NS obţinut în ultimii 3 ani se scade punctajul aferent 

calificativului celui mai mare calificativ obţinut. 

   

(ii) pentru cadre militare: 

ii1) calificativul Mediocru  

ii2) calificativul Corespunzător 

ii3) calificativul Bun 

ii4) calificativul Foarte Bun 

ii5) calificativul Excepţional 

ii6) pentru calificativul NS obţinut în ultimii 3 ani se scade punctajul aferent 

calificativului celui mai mare calificativ obţinut. 

 

(iii) pentru funcţionari publici: 

iii1) calificativul Satisfăcător 

   iii2) calificativul Bine 

   iii3) calificativul Foarte Bine 

iii4) pentru calificativul NS obţinut în ultimii 3 ani se scade punctajul aferent 

calificativului celui mai mare calificativ obţinut. 

  

(iv) pentru personalul contractual: 

iv1) calificativul Satisfăcător 

iv2) calificativul Corespunzător 

iv4) calificativul Bun 

iv5) calificativul Foarte Bun 

iv6) pentru calificativul NS obţinut în ultimii 3 ani se scade punctajul aferent 

calificativului celui mai mare calificativ obţinut. 

   

(v) pentru soldaţii şi gradaţii voluntari: 

v1) calificativul Mediocru  

v2) calificativul Corespunzător 

v3) calificativul Bun 

v4) calificativul Foarte Bun 

v5) calificativul Excepţional 

v6) pentru calificativul NS obţinut în ultimii 3 ani se scade punctajul aferent 

calificativului celui mai mare calificativ obţinut. 

  b) personalul „apt limitat” care are programul de lucru normal; 

c) personalul „apt limitat” care are program de lucru redus; 

  (6) Criteriile de departajare sunt: 

  a) situaţia soţilor care lucrează în aceeaşi unitate; 

b) situaţia personalului care are copii în întreţinere;  

c) situaţia personalului văduv sau divorţat care are în îngrijire copii;  

d) situaţia personalului care are calitatea de întreţinător unic de familie; 

e) situaţia personalului care mai are cel mult 3 ani până la îndeplinirea condiţiilor pentru 

acordarea pensiei pentru limită de vârstă.   

 

Art. 3 Comisia de evaluare 

 (1) Comisia de evaluare, denumită în continuare comisie, se constituie la nivelul fiecărei unităţi a 

aparatului central al MAI, precum şi al fiecărui ordonator de credite cu competenţă de gestiune a resurselor 

umane. 



 (2) Componenţa comisiei este asigurată de către personalul cu funcţii de conducere din cadrul unităţii 

la nivelul căreia se constituie care coordonează următoarele linii de muncă: juridic, resurse umane, financiar, 

organizare-mobilizare – unde este cazul, de un reprezentant al structurii operative care face obiectul evaluării, 

după caz, precum şi de reprezentanţi ai sindicatelor reprezentative, respectiv ai organizaţiei profesionale – 

Corpul Naţional al Poliţiştilor. 

(3) Preşedintele comisiei este reprezentat de persoana care ocupă cea mai mare funcţie în unitate, după 

cea a şefului/comandantului unităţii. 

 (4) Personalul MAI care are calitatea de membru al comisiilor va fi evaluat de către o comisie special 

constituită în acest scop la nivelul MAI din reprezentanţi cu funcţii de conducere din cadrul Direcţiei Generale 

Juridice, DGMRU, DGF, DGMO, inspectoratelor generale/similare, precum şi de reprezentanţi ai sindicatelor 

reprezentative, respectiv ai organizaţiei profesionale – Corpul Naţional al Poliţiştilor. 

 (5) Comisia – atribuţii, mandatul membrilor 

 (6) Preşedinte – atribuţii 

(7) Natura actelor întocmite de Comisie. Rezultatul activităţii comisiei se concretizează într-un proces 

verbal cu punctajul final obţinut de personalul MAI evaluat – prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul ordin. În 

funcţie numărul de indicatori alocaţi fiecărei unităţii dintre personalul evaluat va fi nominalizat personalul 

care a obţinut punctajul cel mai mic. 

(8) activităţile comisiei – corespondenţa cu structurile de resurse umane în vederea punerii la 

dispoziţie a documentelor de personal în care să fie relevate: rezultatele evaluării, studiile absolvite, 

sancţiunile penale, administrative şi disciplinare. 

 

Art. 4 – Reguli de evaluare 

(1) Personalul încadrat în oricare din criteriile eliminatorii este nominalizat în vederea încetării 

raportului de serviciu sau de muncă, fără a mai fi evaluat potrivit criteriilor stabilite la art. 2 alin. (3)-(6). 

(2) Fiecărui criteriu referitor la conduita personalului i se acordă un punctaj negativ, determinat 

potrivit Anexei nr.1 pct. A la prezentul ordin. 

(3) Fiecărui criteriu referitor la aptitudinile profesionale ale personalului şi modul de îndeplinire a 

atribuţiilor de serviciu i se acordă un punctaj pozitiv, determinat potrivit Anexei nr. 1 pct. B la prezentul ordin. 

(4) Punctajul final reprezintă suma punctajelor obţinute de personal în urma parcurgerii criteriilor 

prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b)-d). În situaţia aplicării ponderii, în condiţiile art. 5, punctajul final se 

determină după următoarea formulă: 

Punctaj final = Sumă punctaj criteriu x pondere aferentă + Sumă punctaj negativ al criteriilor privind conduita 

(5) În situaţia în care în unitate există personal care, în urma evaluării obţine un punctaj final egal, 

pentru nominalizarea persoanelor în vederea încetării raporturilor de serviciu sau de muncă se vor aplica 

criteriile de departajare prevăzute la art. 2 alin. (6). 

 

Art. 5 - (1) Conducătorii unităţilor aparatului central, inclusiv pentru structurile subordonate unităţilor 

acestora, precum şi conducătorii instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea MAI pot stabili ponderea 

aferentă fiecăruia dintre criteriile de evaluare prevăzute la art. 2 alin. (4)-(6), ţinând cont de specificul 

activităţii desfăşurate, de obiectivele şi standardele de performanţă ale unităţii. 

(2) Stabilirea ponderilor criteriilor de evaluare se realizează în cadrul organismului colectiv de 

conducere a unităţilor prevăzute la alin. (1), cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative şi, după caz, 

a organizaţiei profesionale a fiecărei categorii de personal. 

(3) Ponderea se aplică sub forma unui procent aplicat la punctajul aferent fiecărui criteriu de evaluare. 

 

 


