
REFERAT DE APROBARE  
al proiectului Ordinului ministrului afacerilor interne privind modificarea și 

completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de 
management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne și 

al Ordinului ministrului afacerilor interne nr.177/2016 privind activitatea de 
management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, 

precum și încetarea aplicabilității unor dispoziții din Ordinul ministrului administrației 
și internelor nr. 154/2004 privind activitățile de educație fizică și sport în Ministerul 

Afacerilor Interne 
 

 

Prin proiect se propune modificarea și completarea Omai nr. 140/2016 privind 
activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor 
Interne, cu modificările și completările ulterioare și Omai nr. 177/2016 privind activitatea de 
management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Intern, după cum 
urmează: 

• eliminarea criteriului specific de înălțime pentru candidații la concursurile 
pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile 
Ministerului Afacerilor Interne, precum și pentru cei recrutați în vederea ocupării prin 
concurs a posturilor vacante;   

• completarea Omai nr. 140/2016 în sensul instituirii unor dispoziții care se 
referă la proba, normele și baremele pentru evaluarea performanţei fizice a candidaților 
la concursurile pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal 
pentru nevoile MAI, precum şi ale candidaților recrutați în vederea ocupării prin 
concurs a posturilor vacante; 

• completarea Ordinului m.a.i. nr. 177/2016 în sensul instituirii unor 
dispoziții care se referă la proba, normele și baremele pentru evaluarea performanţei 
fizice pentru candidații la concursurile pentru admiterea în instituţiile de învăţământ 
care pregătesc personal militar pentru nevoile MAI, precum şi pentru ocuparea 
posturilor vacante prevăzute a fi încadrate cu personal militar; 

 

De asemenea, urmează să înceteze aplicabilitatea unor dispoziții din Ordinul 
ministrului administraţiei şi internelor nr. 154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi 
sport în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 
probele, normele și baremele stabilite pentru evaluarea performanței fizice a candidaţilor la 
admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, precum şi 
ale candidaţilor recrutaţi în vederea ocupării prin concurs a posturilor vacante.  
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