
ANEXA NR. 1 

 

Condiţiile generale de ocupare a funcţiilor didactice pentru instructorii din învăţământul superior 

 

 

A. Condițiile generale de ocupare a funcției didactice prin concurs 

 

Nr. 

crt. 

Funcția didactică - 

treapta, natura, 

categoria 

  

Studii* Criterii ** 

1. 

Instructor de poliție III 

/ Instructor militar V 

Ofițer 

Predare / Execuție 

– absolvent al unei instituții de 

învățământ superior din sistemul de 

apărare, ordine publică și securitate 

națională pentru formarea ofițerilor. 

– media generală de școlaritate de minim 8,00 pentru absolvenții 

promoției 

1. – cel puțin un an vechime în Ministerul Afacerilor Interne 

(MAI); 

2. – cel puțin “BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, 

respectiv “FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de 

serviciu. 

2. 

Instructor militar IV 

Ofițer 

- comandant pluton - 

Auxiliar / Conducere 

– media generală de școlaritate de minim 8,00 pentru absolvenții 

promoției 

1. – a) cel puțin 1 an vechime în funcția de instructor militar V  

sau  

     b) cel puțin 2 ani vechime în MAI; 

2. – cel puțin “BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, 

respectiv “FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de 

serviciu. 

3. 

Instructor de poliție II/ 

Instructor militar II 

Ofițer 

Predare / Execuție 

a) absolvent cu diplomă de licență în 

specialitatea postului didactic 

sau 

b) absolvent cu diplomă de licență și 

master de 1 an / 60 de credite în 

specialitatea postului didactic. 

– media generală de școlaritate de minim 9,00 pentru absolvenții 

promoției 

1. – a) cel puțin 2 ani vechime în funcții de instructor de poliție 

III / instructor militar V 

sau  

    b) cel puțin 1 an în funcție de instructor militar IV 

sau 

   c) cel puțin 3 ani vechime în MAI din care minim 2 ani în 

specialitatea postului didactic; 

2. – cel puțin “BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, 



respectiv “FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de 

serviciu. 

4. 

Instructor de poliție I/ 

Instructor militar I 

Ofițer 

Predare / Execuție 

1. – absolvent cu diplomă de licență în 

specialitatea postului didactic; 

2. – a) curs postuniversitar în 

specialitatea postului didactic de minim 3 

luni / 15 credite 

sau 

b) master de 1 an / 60 de credite în 

specialitatea postului didactic. 

1. – a) cel puțin 3 ani vechime în funcții de instructor de poliție II 

/ instructor militar II 

sau 

  b) cel puțin 4 ani vechime în MAI din care minim 2 ani în 

specialitatea postului didactic; 

2. – cel puțin “BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, 

respectiv “FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de 

serviciu. 

5. 

Instructor de poliție I/ 

Instructor militar I  

Ofițer 

Comandant companie / 

Șef detașament 

Auxiliar / Conducere 

1. – absolvent al unei instituții de 

învățământ superior din sistemul de 

apărare, ordine publică și securitate 

națională pentru formarea ofițerilor; 

2. – curs postuniversitar / studii de master  

în specialitatea studiilor necesare 

exercitării atribuțiilor postului.  

1. – a) cel puțin 2 ani vechime cumulată în funcții de instructor 

de poliție/instructor militar 

sau 

   b) cel puțin 3 ani vechime în MAI și minim 1 an vechime în 

funcții de conducere; 

2. – cel puțin “BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, 

respectiv “FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de 

serviciu. 

6. 

Instructor de poliție 

principal V/ 

Instructor militar 

principal V 

Ofițer 

Predare / Execuție 

1. –  absolvent cu diplomă de licență în 

specialitatea postului didactic; 

2. – a) curs postuniversitar în 

specialitatea postului didactic de minim 3 

luni / 15 credite 

sau 

b) master de 1 an / 60 de credite în 

specialitatea postului didactic. 

1. – a) cel puțin 4 ani vechime în funcție de instructor de poliție 

II / instructor militar II  

sau  

  b) cel puțin 3 ani în funcție de instructor de poliție I / instructor 

militar I 

sau 

  c) cel puțin 5 ani vechime în MAI din care minim 3 ani în 

specialitatea postului didactic; 

2. – cel puțin “BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, 

respectiv “FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de 

serviciu. 



7. 

Instructor de poliție 

principal I / 

Instructor militar 

principal I  

Ofițer 

Predare / Execuție 

1. –  absolvent cu diplomă de licență în 

specialitatea postului didactic; 

2. – a) curs postuniversitar în 

specialitatea postului didactic de minim 3 

luni / 15 credite 

sau 

b) master de 1 an / 60 de credite în 

specialitatea postului didactic. 

1. – a) cel puțin 2 ani în funcție de instructor principal V 

sau  

  b) cel puțin 4 ani vechime în funcție de instructor I 

ori 

  c) cel puțin 8 ani vechime în MAI din care minim 4 ani  în 

specialitatea postului didactic; 

2. – cel puțin “BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, 

respectiv   “FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de 

serviciu. 

8. 

Instructor de poliție 

specialist III / 

Instructor militar 

specialist III  

- Comandant batalion / 

Șef an de învățământ - 

Ofițer 

Auxiliar / Conducere 

1. – absolvent al unei instituții de 

învățământ superior din sistemul de 

apărare, ordine publică și securitate 

națională pentru formarea ofițerilor; 

2. – curs postuniversitar / studii de master  

în specialitatea studiilor necesare 

exercitării atribuțiilor postului. 

1. – a) cel puțin 2 ani vechime în funcții de instructor de poliție 

principal I 

sau  

  b) cel puțin 3 ani în funcții de instructor principal V 

sau  

   c) cel puțin 4 ani în funcții de instructor I, precum și din funcția 

echivalentă de predare-execuție 

sau 

   d) cel puțin 5 ani vechime în MAI; 

2. – cel puțin “BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, 

respectiv  “FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de 

serviciu. 

9. 

Instructor de poliție 

specialist III / 

Instructor militar 

specialist III  

Ofițer 

Predare / Execuție 

1. – absolvent cu diplomă de licență în 

specialitatea postului didactic; 

2. – a) curs postuniversitar în 

specialitatea postului didactic de minim 1 

an / 40 credite  

sau 

b) master de 1,5 ani / 90 credite în una 

dintre specialitățile didactice din cadrul 

departamentului. 

1. – a) cel puțin 2 ani vechime în funcții de instructor principal V 

sau  

   b) cel puțin 4 ani în funcții de instructor principal I ori din 

funcția de comandă echivalentă cu condiția absolvirii cursului de 

formatori/echivalent 

sau 

   c) cel puțin 8 ani vechime în MAI și minim 4 ani vechime în 

specialitatea postului didactic; 

2. – cel puțin “BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, 

respectiv “FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de 

serviciu. 



10. 

Instructor de poliție 

specialist II / 

Instructor militar 

specialist II 

Ofițer 

Predare / Execuție 

1. – absolvent cu diplomă de licență în 

specialitatea postului didactic; 

2. – a) master în specialitate de minim 1 

an / 60 credite 

sau 

b) master de 1,5 ani / 90 credite în una 

dintre specialitățile didactice din cadrul 

departamentului. 

1. – a) cel puțin 2 ani vechime în funcții de instructor specialist 

III, categoria predare-execuție 

sau 
   b) cel puțin 10 ani vechime în MAI și minim 5 ani vechime în 

specialitatea postului didactic; 

2. – cel puțin “BINE” la ultima evaluare anuală de serviciu, 

respectiv “FOARTE BUN” la ultima apreciere anuală de 

serviciu. 

 

 

B. Condițiile generale de ocupare a funcției didactice prin alegeri 

 

Nr. 

crt. 

Funcția didactică - 

treapta, natura, 

categoria 

  

Studii* Criterii  

1. 

Instructor de poliție 

specialist I / 

Instructor militar 

specialist I  

- director departament - 

Ofițer 

Predare / Conducere 

1. – absolvent cu diplomă de licență în 

una dintre specialitățile didactice din 

cadrul departamentului; 

2. – a) master în specialitate de minim 1 

an / 60 credite 

sau 

b) master de 1,5 ani / 90 credite în una 

dintre specialitățile didactice din cadrul 

departamentului. 

– stabilite de Carta universitară. 

 

* instructorii care dețin titlul științific de doctor în specialitățile corespunzătoare cerințelor postului sunt exceptați de la îndeplinirea condițiilor generale 

de studii  

** candidații recrutați în vederea încadrării directe cu definitivat în învățământ/3 ani vechime în specialitate pentru domeniile de predare informatică, 

limbi străine, pregătire fizică, auto, asistență medicală, drept, psihologie și științe comportamentale nu trebuie să îndeplinească condiția privind 

existența calificativelor în fișele de evaluare/aprecierile de serviciu, precum și condiție referitoare la vechime în specialitate 

 

 



ANEXA NR. 2 

 

Condițiile generale de ocupare a funcțiilor didactice pentru instructorii din învățământul postliceal 

 
 

Nr. 

crt. 

Funcția didactică - treapta, 

natura, categoria 

Condițiile generale minime pentru ocuparea funcției didactice prin concurs 

Studii* Criterii ** 

1. Instructor de poliție IV /  

Instructor militar VI 

Auxiliar / Execuție 

Agent/Subofițer/Maistru  

militar  

– îndrumător de clasă - 

– absolvent al unei școli din sistemul de apărare, ordine 

publică și securitate națională pentru formarea agenților / 

subofițerilor / maiștrilor militari, după caz. 

 

– media de școlaritate de minimum 8,00 pentru 

absolvenții promoției 

1. – cel puțin 6 luni vechime în MAI, cu 

excepția domeniilor de predare informatică, 

limbi străine și pregătire fizică. 

2. – cel puțin “BINE” la ultima evaluare anuală 

de serviciu, respectiv “FOARTE BUN” la ultima 

apreciere anuală de serviciu.  

2. Instructor de poliție IV /  

Instructor militar VI  

 

Predare / Execuție  

Agent/Subofițer/ Maistru 

militar 

1. – absolvent al unui curs/program de studii recunoscut în 

sistemul formării profesionale [Autoritatea Națională 

pentru Calificări, Ministerul Educației și Cercetării 

Științifice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 

Apărării Naționale] cu durata de cel puțin 30 de zile ori de 

minimum 30 de credite în specialitatea postului didactic;  

2. – curs de inițiere în carieră – pentru cei încadrați direct 

după data de 24.08.2002, cu excepția cadrului didactic cu 

definitivat/ 3 ani vechime în specialitate, care îl va urma 

după încadrare, în termen legal. 

1. – a) cel puțin 5 ani vechime în MAI 

sau 

b) pentru personalul încadrat direct, definitivat în 

învățământ / 3 ani vechime în specialitate. 

2. – cel puțin “BINE” la ultima evaluare anuală 

de serviciu, respectiv “FOARTE BUN” la ultima 

apreciere anuală de serviciu. 

3. Instructor militar V 

 

Auxiliar / Conducere 

Ofițer 

Comandant de pluton II  

1. – a) absolvent al unei instituții de învățământ superior 

din sistemul de apărare, ordine publică și securitate 

națională pentru formarea ofițerilor; 

sau 

b) absolvent al unei școli din sistemul de apărare, ordine 

publică și securitate națională pentru formarea agenților / 

subofițerilor / maiștrilor militari - după caz și al unei 

instituții de învățământ superior cu diplomă de licență. 

– media de școlaritate de minimum 8,00 pentru 

absolvenții promoției  

1. – cel puțin 1 an vechime în MAI; 

2. – cel puțin “BINE” la ultima evaluare anuală 

de serviciu, respectiv “FOARTE BUN” la ultima 

apreciere anuală de serviciu. 

4. Instructor militar IV 

Auxiliar / Conducere 

– media de școlaritate de minimum 8,00 pentru 

absolvenții promoției  



Ofițer 

comandant de pluton I  

1. – cel puțin 1 an vechime în MAI; 

2. – cel puțin “BINE” la ultima evaluare anuală 

de serviciu, respectiv “FOARTE BUN” la ultima 

apreciere anuală de serviciu. 

5. Instructor militar III 

Auxiliar / Conducere 

Ofițer 

Comandant de formațiune  

– media de școlaritate de minimum 8,00 pentru 

absolvenții promoției  

1. – a) cel puțin 1 an vechime ca 

instructor/formator 

sau  

– b) cel puțin 2 ani vechime în MAI; 

2. – cel puțin “BINE” la ultima evaluare anuală 

de serviciu, respectiv “FOARTE BUN” la ultima 

apreciere anuală de serviciu. 

6. Instructor militar II 

Auxiliar / Conducere 

Ofițer 

comandant de companie  

7. Instructor de poliție II 

Predare / Execuție 

Ofițer 

1. – absolvent cu diplomă de licență în specialitatea 

postului didactic.  

2. – curs de inițiere în carieră – pentru cei încadrați direct 

după data de 24.08.2002, cu excepția cadrului didactic cu 

definitivat/ 3 ani vechime în specialitate, care îl va urma 

după încadrare, în termen legal. 

– media de școlaritate de minimum 8,00 pentru 

absolvenții promoției 

1. – a) cel puțin 1 an vechime în MAI 

sau  

b) cadru didactic cu definitivat/ 3 ani vechime în 

specialitate; 

2. – cel puțin “BINE” la ultima evaluare anuală 

de serviciu, respectiv “FOARTE BUN” la ultima 

apreciere anuală de serviciu. 

8. Instructor de poliție I/ 

Instructor militar I  

 

Predare / Execuție 

Ofițer 

a) absolvent cu diplomă de licență în specialitate  

sau  

b) absolvent cu diplomă de licență, cu o altă specialitate 

decât specialitatea postului didactic și un curs 

postuniversitar cu durata de minimum 2 săptămâni ori 30 

de ECTS. 

sau 

1. c) curs de inițiere în carieră – pentru cei încadrați direct 

după data de 24.08.2002, cu excepția cadrului didactic cu 

definitivat/ 3 ani vechime în specialitate, care îl va urma 

după încadrare, în termen legal. 

 

– media de școlaritate de minimum 8,00 pentru 

absolvenții promoției  

1. – a) cel puțin 1 ani vechime ca 

instructor/formator 

sau  

b) cel puțin 2 ani vechime în MAI 

sau  
c) cadru didactic cu definitivat/ 3 ani vechime în 

specialitate; 

2. – cel puțin “BINE” la ultima evaluare anuală 

de serviciu, respectiv “FOARTE BUN” la ultima 

apreciere anuală de serviciu. 



9. Instructor de poliție I / 

Instructor militar I  

 

Auxiliar / conducere 

Ofițer 

Comandant detașament 

instrucție 

a) absolvent cu diplomă de licență al unei instituții de 

învățământ superior din sistemul de apărare, ordine publică 

și securitate națională pentru formarea ofițerilor  

sau 

b) absolvent al unei școli din sistemul de apărare, ordine 

publică și securitate națională pentru formarea 

agenților/subofițerilor/maiștrilor militar și al unei instituții 

de învățământ superior cu diplomă de licență. 

– media de școlaritate de minimum 8,00 pentru 

absolvenții promoției  

1. – a) cel puțin 1 ani vechime ca 

instructor/formator 

sau 

b) cel puțin 2 ani vechime în MAI; 

2. – cel puțin “BINE” la ultima evaluare anuală 

de serviciu, respectiv “FOARTE BUN” la ultima 

apreciere anuală de serviciu. 

10. Instructor de poliție principal 

IV / 

Instructor militar principal 

IV 

 

 

Predare / Execuție 

Ofițer 

1. – a) absolvent cu diplomă de licență anterior ciclului 

Bologna în specialitatea postului didactic; 

sau 

b) absolvent cu diplomă de licență ciclul Bologna și 

master/curs postuniversitar în specialitatea postului 

didactic totalizând minim 240 ECTS; 

sau 
c) pentru cei cu licență înainte de ciclul Bologna, cu o altă 

specialitate decât specialitatea postului didactic, absolvent 

al unui curs în specialitatea postului didactic cu durata de 

minimum 2 săptămâni ori 30 de ECTS;  

2. – curs de inițiere în carieră – pentru cei încadrați direct 

după data de 24.08.2002, cu excepția cadrului didactic cu 

definitivat/ 3 ani vechime în specialitate, care îl va urma 

după încadrare, în termen legal. 

1. – a) cel puțin 3 ani vechime ca 

instructor/formator  

sau 
b) cel puțin 1 an vechime ca instructor I 

sau 
c) cel puțin 4 ani vechime în MAI 

sau 
d) cadru didactic cu definitivat/ 3 ani vechime în 

specialitate; 

2. – cel puțin “BINE” la ultima evaluare anuală 

de serviciu, respectiv “FOARTE BUN” la ultima 

apreciere anuală de serviciu. 

11. Instructor de poliție principal 

IV / 

Instructor militar principal 

IV/  

Instructor militar principal V  

 

Auxiliar / conducere 

comandant de batalion (similar) 

Ofițer 

a) absolvent cu diplomă de licență al unei instituții de 

învățământ superior din sistemul de apărare, ordine publică 

și securitate națională pentru formarea ofițerilor;  

sau 

b) absolvent al unei școli din sistemul de apărare, ordine 

publică și securitate națională pentru formarea 

agenților/subofițerilor/maiștrilor militar și al unei instituții 

de învățământ superior cu diplomă de licență; 

  

1. – a) - cel puțin 5 ani vechime ca instructor 

sau 

b) – cel puțin 6 ani vechime în MAI; 

2. – cel puțin “BINE” la ultima evaluare anuală 

de serviciu, respectiv “FOARTE BUN” la ultima 

apreciere anuală de serviciu. 

12. Instructor de poliție principal 

III / 

Instructor militar principal 

1. – a) absolvent cu diplomă de licență anterior ciclului 

Bologna în specialitatea postului didactic; 

sau 

1. a) – cel puțin 4 ani vechime ca instructor 

sau 
b) – cel puțin 5 ani vechime în MAI 



III  

 

Predare / Execuție 

Ofițer 

b) absolvent cu diplomă de licență ciclul Bologna și 

master/curs postuniversitar în specialitatea postului 

didactic totalizând minim 240 ECTS; 

sau  
c) pentru cei cu licență înainte de ciclul Bologna, cu o altă 

specialitate decât specialitatea postului didactic, un curs 

postuniversitar în specialitatea postului didactic cu durata 

de minimum 6 luni / 30 ECTS.  

2. – Curs de inițiere în carieră – pentru cei încadrați direct 

după data de 24.08.2002, cu excepția cadrului didactic cu 

definitivat/ 3 ani vechime în specialitate, care îl va urma 

după încadrare, în termen legal. 

sau 
c) – cadru didactic cu definitivat/ 3 ani vechime 

în specialitate; 

2. – cel puțin “BINE” la ultima evaluare anuală 

de serviciu, respectiv “FOARTE BUN” la ultima 

apreciere anuală de serviciu. 

13. Instructor de poliție principal 

II / 

Instructor militar principal II  

 

Predare / Execuție 

Ofițer 

1. – a) absolvent cu diplomă de licență anterior ciclului 

Bologna în specialitatea postului didactic; 

sau 

b) absolvent cu diplomă de licență ciclul Bologna și 

master/curs postuniversitar în specialitatea postului 

didactic totalizând minim 240 ECTS; 

sau 
c) pentru cei cu licență înainte de ciclul Bologna, cu o altă 

specialitate decât specialitatea postului didactic, un curs 

postuniversitar în specialitatea postului didactic cu durata 

de minimum 1 an / 60 ECTS.  

2. – curs de inițiere în carieră – pentru cei încadrați direct 

după data de 24.08.2002, cu excepția cadrului didactic cu 

definitivat/ 3 ani vechime în specialitate, care îl va urma 

după încadrare, în termen legal. 

1. – a) cel puțin 5 ani vechime ca 

instructor/formator  

sau 
b) cel puțin 6 ani vechime în MAI 

sau 
c) cadru didactic cu definitivat/ 3 ani vechime 

în specialitate; 

2. – cel puțin “BINE” la ultima evaluare anuală 

de serviciu, respectiv “FOARTE BUN” la 

ultima apreciere anuală de serviciu. 



14. Instructor de poliție specialist 

IV / 

Instructor militar specialist 

IV  
 

Șef de catedră  

Predare / Conducere 

Ofițer 
 

SAU 
 

Șef structură metodică – 

planificare 

Auxiliar/conducere 

Ofițer 

1. – a) absolvent cu diplomă de licență anterior ciclului 

Bologna în specialitatea postului didactic; 

sau 

b) absolvent cu diplomă de licență ciclul Bologna și 

master/curs postuniversitar în specialitatea postului 

didactic totalizând minim 300 ECTS; 

sau  
c) pentru cei cu licență înainte de ciclul Bologna, cu o altă 

specialitate decât specialitatea postului didactic, un curs 

postuniversitar în specialitatea postului didactic cu durata 

de minimum 1 an / 60 ECTS.  

 

1. – a) cel puțin 6 ani vechime ca 

instructor/formator 

sau 

b) cel puțin 7 ani vechime în MAI;  

2. – cel puțin “BINE” la ultima evaluare anuală 

de serviciu, respectiv “FOARTE BUN” la ultima 

apreciere anuală de serviciu. 

15. Director adjunct / Locțiitor al 

comandantului 

 

Conducere, îndrumare, control 

Ofițer 

1. – a) absolvent cu diplomă de licență anterior ciclului 

Bologna într-una dintre specialitățile posturilor didactice 

din instituția de învățământ; 

sau 

b) absolvent cu diplomă de licență ciclul Bologna și 

master/curs postuniversitar în domeniul management sau 

într-una dintre specialitățile posturilor didactice din 

instituția de învățământ totalizând minim 300 ECTS; 

sau 
c) pentru cei cu licență înainte de ciclul Bologna, cu o altă 

specialitate decât specialitatea postului didactic, master/ 

curs postuniversitar în domeniul management sau într-una 

dintre specialitățile posturilor didactice din instituția de 

învățământ cu durata de minimum 1,5 ani / 90 ECTS.  

1. – a) cel puțin 7 ani vechime în funcții de 

instructor/formator - dintre care minimum 3 ani 

în funcții de conducere 

sau  

– b) cel puțin 10 ani vechime în MAI - dintre 

care minimum 3 ani în funcții de conducere; 

2. – cel puțin “BINE” la ultima evaluare anuală 

de serviciu, respectiv “FOARTE BUN” la 

ultima apreciere anuală de serviciu. 



16. Director / Comandant 

 

Conducere, îndrumare, control 

Ofițer 

1. – a) absolvent cu diplomă de licență anterior ciclului 

Bologna într-una dintre specialitățile posturilor didactice 

din instituția de învățământ; 

sau 

b) absolvent cu diplomă de licență ciclul Bologna și 

master/curs postuniversitar în domeniul management sau 

într-una dintre specialitățile posturilor didactice din 

instituția de învățământ totalizând minim 300 ECTS; 

sau 
c) pentru cei cu licență înainte de ciclul Bologna, cu o altă 

specialitate decât specialitatea postului didactic, master/ 

curs postuniversitar în domeniul management sau într-una 

dintre specialitățile posturilor didactice din instituția de 

învățământ cu durata de minimum 1,5 ani / 90 ECTS.  

1. – a) cel puțin 7 ani vechime în funcții de 

instructor/formator - dintre care minimum 3 ani 

în funcții de conducere 

sau  

– b) cel puțin 10 ani vechime în MAI - dintre 

care minimum 3 ani în funcții de conducere. 

2. – cel puțin “BINE” la ultima evaluare anuală 

de serviciu, respectiv “FOARTE BUN” la 

ultima apreciere anuală de serviciu. 

 

 

* instructorii care dețin titlul științific de doctor în specialitățile corespunzătoare cerințelor postului sunt exceptați de la îndeplinirea condițiilor generale 

de studii. 

** candidații recrutați în vederea încadrării directe cu definitivat în învățământ/3 ani vechime în specialitate pentru domeniile de predare informatică, 

limbi străine, pregătire fizică, auto, asistență medicală, drept, psihologie și științe comportamentale nu trebuie să îndeplinească condiția privind 

existența calificativelor în fișele de evaluare/aprecierile de serviciu, precum și condiția referitoare la vechimea în specialitate. 


