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Nr.  

crt. 

Forma în vigoare Propuneri de modificare/completare Observații 

 

Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 489/2005  pentru aprobarea Normelor de încadrare a polițiștilor în condiții de 

muncă deosebite, speciale și alte condiții nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României 

 Anexă 

Art. 4 (…) 

(3) Orice alte perioade de timp în care 

polițiștii erau încadrați în locuri de muncă și 

activități cu condiții deosebite, speciale sau 

alte condiții și sau aflat în situația concediului 

de sarcină și lăuzie, concediului pentru 

creșterea copilului până la împlinirea vârstei 

de 2 ani și, în cazul copilului cu handicap, 

până la împlinirea vârstei de 3 ani, 

concediului pentru îngrijirea copilului bolnav 

în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul 

copilului cu handicap, pentru afecțiuni 

intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 

ani, concediului de studii, absențe 

nejustificate de la program, învoiri plătite, 

concedii fără plată, suspendarea din funcție, 

pe timpul punerii la dispoziție (rămas 

neîncadrat), cât urmează o instituție specifică 

de învățământ, cursuri de pregătire sau 

perfecționare, nu se iau în calcul la stabilirea 

timpului efectiv lucrat în condițiile de mai 

sus.  

 

 

Alineatul (3) al articolului 4 se abrogă 

 

Ordinul ministrului de interne nr. 283/2002  privind încadrarea personalului Ministerului Afacerilor Interne în condiții de muncă 

deosebite, speciale și alte condiții 

 Art. 3 (…) 

(3) Orice alte perioade de timp în care 

cadrele militare erau încadrați în locuri de 

muncă și activități cu condiții deosebite, 

speciale sau alte condiții și sau aflat în situația 

concediului de sarcină și lăuzie, concediului 

Alineatul (3) al articolului 3 se abrogă  



pentru creșterea copilului până la împlinirea 

vârstei de 2 ani și, în cazul copilului cu 

handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, 

concediului pentru îngrijirea copilului bolnav 

în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul 

copilului cu handicap, pentru afecțiuni 

intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 

ani, concediului de studii, absențe 

nejustificate de la program, învoire, permisie,  

suspendarea din funcție, pe timpul punerii la 

dispoziție (rămas neîncadrat), cât urmează o 

instituție militară de învățământ, cursuri de 

pregătire sau perfecționare, nu se iau în calcul 

la stabilirea timpului efectiv lucrat în 

condițiile de mai sus. 

Ordinul ministrului de interne nr. 438/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 

1578/2002 privind condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri plătite, concedii 

fără plată, bilete de odihnă, tratament și recuperare 

 Anexa nr. 1 

8.3. Nu se iau în calcul la stabilirea 

timpului efectiv lucrat în condiții de muncă ce 

dau dreptul la concediu de odihnă 

suplimentar, următoarele perioade: 

(…) 

c) suspendarea din funcție, punerea la 

dispoziție, absența nejustificată de la 

program; 

Litera c) a pct. 8.3 își încetează aplicabilitatea în privința 

polițiștilor puși la dispoziție 
 

 


