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TABEL COMPARATIV 

referitor la proiectul de Omai pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de 

Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 147/2013 

Text în vigoare 

  

Proiect de Omai 

 

Justificare 

 

Art.2 

 

(2) Competenţele prevăzute la alin. (1) nu se 

exercită în ceea ce priveşte reglementarea, 

îndrumarea, coordonarea şi controlul personalului 

şi al structurilor de specialitate din domeniul 

evaluării comportamentului simulat prin tehnica 

poligraf. 

Alineatul (2) al articolului 2 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
(2) Competențele prevăzute la alin. (1) nu se exercită 

în ceea ce privește reglementarea, îndrumarea și 

controlul personalului și al structurilor de specialitate 

din domeniul psihologiei judiciare-evaluarea 

comportamentului simulat prin tehnica poligraf.  

Corectarea denumirii specialității în cauză, 

conform art.18 alin. (1) și (2) din HG nr. 

788/2005 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 

213/2004 privind exercitarea profesiei de 

psiholog cu drept de liberă practică, 

înființarea, organizarea și funcționarea 

Colegiului Psihologilor din România.  

 După alineatul (2) al articolului 3 se introduce un 

nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins: 

(3) În îndeplinirea scopului prevăzut la alin. (1), 

Centrul are ca obiectiv general asigurarea suportului de 

specialitate structurilor ministerului, asigurarea 

serviciilor de psihologie personalului acestora, în mod 

direct prin componentele organizatorice proprii care 

desfășoară activități în baza obiectivelor specifice 

subsumate, precum și prin reglementarea, îndrumarea, 

coordonarea și controlul activităților din domeniul de 

competență la nivelul unităților ministerului.  

 

Actul normativ amendat nu cuprindea un 

obiectiv general al Centrului . 

Art. 4 

(2) Centrul întreprinde formalităţile prevăzute de 

legislaţia în vigoare pe lângă Colegiul Psihologilor 

din România pentru eliberarea avizului de 

funcţionare şi pentru comunicarea, în termenul 

legal, a tuturor modificărilor intervenite cu privire 

la condiţiile care au stat la baza eliberării acestuia. 

Alineatul (2) al articolului 4 se abrogă. Prevederea se regăsește și la articolul 8 

alin. (2) din Omai nr. 23/2015 privind 

activitatea de psihologie în MAI, cu 

modificările și completările ulterioare 

 La alineatul (1) al articolului 6, după litera f), se 

introduc două noi litere, lit. f
1
)
 
 și f

2
), cu următorul 

cuprins: 

f
1
) Compartimentul Control; 

f
2
) Structura de securitate. 

 

Punerea în aplicare a Ordinului ministrului 

afacerilor interne nr. I/1864 din 06.11.2018 

Completarea structurii organizatorice cu 

cele două compartimente  
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Art.8  
(1) Centrul are următoarele atribuţii generale: 

... 

c) planifică, organizează şi desfăşoară activitatea de 

evaluare psihologică în scopul participării la 

concursurile de admitere în instituţiile de formare a 

personalului ministerului, selecţionării în vederea 

încadrării/angajării, trecerii poliţiştilor/cadrelor 

militare într-o categorie/corp superior, promovării 

în funcţii de conducere, transferului în minister al 

unor specialişti din instituţiile publice de apărare şi 

siguranţă naţională, stabilirii situaţiei medico-

profesionale/militare pe baza diagnosticului 

psihiatric, participării la misiuni internaţionale şi 

multinaţionale, îndeplinirii funcţiilor de 

reprezentare externă, executării 

activităţilor/misiunilor care expun personalul 

angajat în desfăşurarea lor la riscuri psihosociale, 

exercitării controlului financiar preventiv propriu, 

atestării pentru activităţi cu cifru, atestării 

instructorilor şi evaluatorilor conducătorilor auto, 

acordării dreptului de a conduce autovehicule 

aparţinând unităţilor ministerului, precum şi în alte 

situaţii prevăzute de reglementările în vigoare; 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l) organizează şi desfăşoară activitatea de verificare 

a cunoştinţelor, aptitudinilor şi competenţelor de/în 

specialitate, în cadrul comisiilor de 

concurs/examen organizate în conformitate cu 

La alineatul (1) al articolului 8, literele c), l), n), p) 

și t) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

 

c) planifică, organizează şi desfăşoară activitatea de 

evaluare psihologică în scopul participării la 

concursurile de admitere în instituţiile de învățământ 

care realizează formarea inițială pentru nevoile 

ministerului, în vederea încadrării directe ca 

polițiști/cadre militare, reîncadrării/rechemării în 

activitate a polițiștilor/cadrelor militare, angajării în 

muncă a funcționarilor publici/personalului 

contractual, trecerii agenților de poliție/maiștrilor 

militari/subofițerilor în corpul ofițerilor de 

poliție/ofițerilor, ocupării posturilor de conducere 

vacante, transferului în minister al unor specialişti, 

stabilirii situaţiei medico-profesionale/militare pe baza 

diagnosticului psihiatric, participării la misiuni 

internaţionale, îndeplinirii funcţiilor de reprezentare 

externă, îndeplinirii funcțiilor didactice, cu excepția 

celor din învățământul superior, îndeplinirii atribuțiilor 

specifice instructorilor de ordine publică, precum și a 

formatorilor, desfășurării de activități cu cifru, 

autorizării ca artificieri și pirotehniști, atestării ca 

instructori în poligonul de tragere, executării de acțiuni 

și intervenții speciale, executării unor activităţi care 

expun personalul la riscuri psihosociale, atestării 

personalului care urmează să încadreze posturile de 

specialitate din categoria personalului navigant, 

atestării ca instructori şi evaluatori ai conducătorilor 

auto, acordării dreptului de a conduce autovehiculele 

aparținând ministerului, pentru supravegherea sănătăţii 

lucrătorilor, precum și în alte cazuri prevăzute de 

reglementările în vigoare. 

 

l) organizează și desfășoară evaluarea cunoștințelor 

profesionale pentru ocuparea posturilor de psiholog 

vacante; 

 

 

 

 

Alinierea cu modificările aduse prin acte 

normative apărute ulteror intrării în vigoare 

a ordinului supus amendării, îndeosebi a  

Legii nr. 360/2002 privind statutul 

polițistului,  a Omai nr. 140/2016 privind 

activitatea de management resurse umane 

in unitatile de politie ale MAI, Omai nr. 

177/2016 privind activitatea de 

management resurse umane în unitatile 

militare ale MAI și a Omai nr. 23/2015 

privind activitatea de psihologie în MAI, 

toate cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corelarea cu dispozițiile art. 5 din Omai nr. 

23/2015, respectiv pentru utilizarea 

aceleași terminologii.  
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activitatea specifică pe linia resurselor umane 

privind ocuparea posturilor vacante cu atribuţii în 

domeniul activităţii de psihologie; 

... 

n) organizează periodic, singur sau în colaborare cu 

inspectoratele generale, direcţiile generale/direcţiile 

şi instituţiile de învăţământ din structura 

ministerului, convocări de specialitate, în scopul 

analizării dificultăţilor apărute în activitate, 

diseminării informaţiilor, a experienţei şi a bunelor 

practici, precum şi al clarificării unor aspecte 

concrete ale exercitării profesiei de psiholog şi 

aplicării unitare a dispoziţiilor legale din domeniu; 

....  

p) propune şi desfăşoară activităţi de relaţii 

internaţionale în domeniul de competenţă, în 

conformitate cu interesele instituţiei şi potrivit 

procedurilor legale stabilite; 

....  

 

 

 

 

 

t) organizează şi desfăşoară, în colaborare cu 

Institutul de Studii pentru Ordine Publică, cursurile 

de carieră şi de perfecţionare curentă a activităţii 

destinate psihologilor încadraţi în unităţi centrale şi 

teritoriale ale ministerului; 

 

i) stabileşte/actualizează criteriile de încadrare a 

activităţilor în condiţii cu grad ridicat de risc 

psihosocial şi coordonează studiile de analiză 

psihologică a activităţii profesionale; 

 

 

 

 

 

 

 

n) organizează și avizează, după caz, programe de 

formare profesională continuă și convocări de 

specialitate, realizate singur sau în colaborare cu 

inspectoratele generale, direcţiile generale/direcţiile şi 

instituţiile de învăţământ din structura ministerului; 

 

 

 

 

 

p) desfășoară activități de relații internaționale în 

domeniul de competență, în conformitate cu interesele 

instituției și prevederile legale în vigoare;  

 

 

 

 

 

 

 

t) organizează şi desfăşoară, în colaborare cu Institutul 

de Studii pentru Ordine Publică, cursurile pentru 

dezvoltarea carierei destinate psihologilor încadraţi în 

unităţi centrale şi teritoriale ale ministerului. 

 

 

La alineatul (1) al articolului 8, litera i) se abrogă. 

 

 

 

 

 

Corelarea cu dispozițiile art. 9 din Omai nr. 

23/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul de Psihosociologie al MAI are în 

structura sa organizatorică un 

compartiment (din cadrul Biroului 

Cercetare Dezvoltare) cu atribuții de 

întocmire a Planului de relații 

internaționale, în baza propunerilor de la 

celelalte componente, document ce 

parcurge procedura de avizare și aprobare 

prevăzută de Omai nr. 143/2015. 

 

Inserarea terminologiei, (cursurile pentru 

dezvoltarea carierei) uzitată de ordinele 

privind activitatea de management resurse 

umane aplicabile la nivelul MAI 

 

 

Propunerea a fost eliminată având în 

vedere prevederile art. 12 alin. (3) din 

Omai nr. 23/2015, potrivit cărora 

inspectoratele generale/similarea și 

instituțiile de învățământ fac încadrarea în 

condiții de solicitare psihică intensă a 

activităților/misiunilor de la nivelul 

acestora. 
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Art. 9  

(3) Fişa postului directorului este prevăzută în 

anexa nr. 3. 

Alineatul (3) al articolului 9 se abrogă.  

 

Modificarea adusă de art. 7 din Omai nr. 

140/2016 la Omai nr.105/2015 privind 

activitatea de planificare structurală și 

management organizatoric în unitațile MAI 

, prin care este eliminată obligativitatea ca 

anexa la Regulamentul de organizare și 

funcționare să cuprindă și fișa postului 

personalului din conducerea unității. 

Art.14 

Serviciul psihologia muncii şi organizaţională are 

următoarele atribuţii derivate din atribuţiile 

generale ale Centrului: 

a) elaborează şi actualizează, ori de câte ori este 

necesar, cadrul metodologic şi procedural necesar 

desfăşurării activităţii de evaluare psihologică în 

vederea participării la concursurile de admitere în 

instituţiile de formare a personalului ministerului 

sau în cele care pregătesc personal pentru minister, 

încadrării/angajării, trecerii poliţiştilor/cadrelor 

militare într-o categorie/corp superior, transferului 

în minister al unor specialişti din instituţiile publice 

de apărare şi siguranţă naţională, precum şi 

promovării în funcţii de conducere; 

 

b) elaborează şi actualizează, ori de câte ori este 

necesar, metodologia de lucru şi procedura 

specifică privind diagnoza organizaţională realizată 

de către Centru; 

.... 

 

h) analizează periodic necesarul de materiale, 

metode, tehnici şi instrumente de specialitate 

pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor 

specifice prevăzute la lit. a) şi b) şi, după caz, 

iniţiază, propune sau ia măsuri în vederea asigurării 

acestuia; 

 

La articolul 14, literele a), b) și h) se modifică și vor 

avea următorul cuprins: 

 

 

a) elaborează și actualizează cadrul procedural și 

formulează precizări de ordin metodologic, ori de câte 

ori este necesar, aferente activității de evaluare 

psihologică în cadrul procedurilor de resurse umane 

privind selecționarea personalului ministerului; 

 

 

 

 

 

 

 

b) elaborează și actualizează cadrul procedural și 

formulează precizări de ordin metodologic, ori de câte 

ori este necesar, privind diagnoza organizaţională 

realizată de către Centru; 

 

 

h) propune sau ia măsuri, atunci când este cazul, în 

vederea asigurării necesarului de materiale, metode, 

tehnici şi instrumente de specialitate pentru 

desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor specifice 

prevăzute la lit. a) şi b).  

 

 

 

 

 

 

Corelarea cu dispozițiile art. 10 lit. a) și art. 

11 din Omai nr. 23/2015 privind 

sistematizarea circumstanțelor și cazurilor 

în care se realizează evaluarea psihologică, 

dar și cu art 63 lit. b), potrivit căruia 

Centrul este abilitat să stabilească cadrul 

procedural al activității de psihologie pe 

care o coordonează și cu art. 6 alin. (4) 

care prevede obligația de respectare a 

dreptului de inițiativă și decizie al 

psihologului, fără ingerințe (de ordin 

metodologic), în exercitarea actului 

profesional; propunerea de modificare a 

vizat tocmai acest fapt, precum și 

asigurarea unui sistem coerent, unitar de 

acordare a serviciilor de specialitate.  

 

 

Corelarea prevederii cu atribuțiile Biroului 

Suport Tehnic referitoare la asigurarea 

necesarului de materiale, metode, tehnici şi 

instrumente de specialitate pentru 

desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor 

specifice.  
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i) elaborează sau participă la elaborarea, împreună 

cu alte structuri din cadrul Centrului, a conţinutului 

şi modelelor formularelor şi imprimatelor tipizate 

utilizate în activitatea de evaluare psihologică şi 

diagnoză organizaţională; 

...  

 

l) asigură securitatea şi protecţia materialelor şi 

instrumentelor de specialitate, precum şi 

confidenţialitatea datelor deţinute; 

La articolul 14, literele i) și l) se abrogă.  

 

Atribuția este subsumată prerogativei 

generale a Centrului de a stabili 

formularele pe suport hârtie și/sau digital 

utilizate în activitatea de psihologie, 

potrivit art. 63 alin. (1) lit. b) din Omai nr. 

23/2015. 

 

Obligativitatea de a asigura securitatea 

materialelor, dar și confidențialitatea 

datelor reprezintă o obligație normativă ce 

decurge din din dispozițiile art.6 alin. (2) 

din Omai nr. 23/2015. 

Art. 15 

(1) Compartimentul admitere în instituţii de 

învăţământ din cadrul Serviciului psihologia 

muncii şi organizaţională are următoarele atribuţii 

specifice: 

a) elaborează şi actualizează metodologia de lucru 

şi procedura specifică cu privire la evaluarea 

psihologică în vederea participării la concursurile 

de admitere în instituţiile de formare a personalului 

ministerului sau în cele care pregătesc personal 

pentru minister; 

… 

 

d) întocmeşte, atunci când este necesar, materiale 

de informare şi documentare ce tratează subiecte de 

interes major şi/sau de actualitate din domeniul 

evaluării psihologice, în vederea selecţiei resurselor 

umane; 

 

 

 

 

b) realizează studii şi analize privind cerinţele şi 

criteriile psihologice aplicabile în cazul activităţii 

de evaluare psihologică din sfera de competenţă şi, 

dacă este necesar, fundamentează şi elaborează 

La alineatul (1) al articolului 15, literele a) și d) se 

modifică și vor avea următorul cuprins: 

 

 

a) elaborează și actualizează cadrul procedural și 

formulează precizări de ordin metodologic, ori de câte 

ori este necesar, privind activitatea de evaluare 

psihologică în cazul admiterii candidaților în 

instituțiile de învățământ care realizează formarea 

inițială pentru nevoile ministerului; 

… 

d) îndeplinește atribuția prevăzută la art. 14 lit. f) în 

ceea ce privește evaluarea psihologică în cazul 

admiterii candidaților în instituțiile de învățământ care 

realizează formarea inițială pentru nevoile 

ministerului. 

 

 

 

 

La alineatul (1) al articolului 15, literele b) și c) se 

abrogă. 

 

 

 

 

 

 

 

Transpune la nivelul compartimentului 

potrivit specificului funcțional al acestuia, 

atribuția structurii organizatorice 

supraordonate prevăzute la art. 14 lit. a). 

 

 

 

 

Atribuția reformulată transpune, potrivit 

specificului funcțional al 

compartimentului, competența prevăzută la 

art. 14 lit. f), fiind deci derivată din 

aceasta. 

 

 

 

 

Atribuțiile abrogate se regăsesc la art. 15 

lit. a), prin subsumare, fiind 

activități/acțiuni menite să fundamenteze 

actualizările metodologice necesare în 
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propuneri de revizuire şi/sau operaţionalizare a 

acestora; 

c) organizează şi execută activităţi specifice privind 

culegerea şi prelucrarea datelor rezultate ca urmare 

a desfăşurării activităţii de evaluare psihologică, în 

vederea etalonării sau analizei psihometrice a 

instrumentelor de specialitate utilizate; 

 

 

(2) Compartimentul încadrare şi promovare 

personal din cadrul Serviciului psihologia muncii şi 

organizaţională are următoarele atribuţii specifice: 

a) elaborează şi actualizează metodologia de lucru 

şi procedurile specifice cu privire la evaluarea 

psihologică în vederea încadrării/angajării, trecerii 

poliţiştilor/cadrelor militare într-o categorie/corp 

superior, transferului în minister al unor specialişti 

din instituţiile publice de apărare şi siguranţă 

naţională, precum şi ocupării funcţiilor de 

conducere vacante; 

… 

d) întocmeşte, atunci când este necesar, materiale 

de informare şi documentare ce tratează subiecte de 

interes major şi/sau de actualitate din domeniul 

evaluării psihologice, în vederea selecţiei şi 

promovării personalului; 

 

b) realizează studii şi analize privind cerinţele şi 

criteriile psihologice aplicabile în cazul activităţii 

de evaluare psihologică din sfera de competenţă şi, 

dacă este necesar, fundamentează şi elaborează 

propuneri de revizuire şi/sau operaţionalizare a 

acestora; 

c) organizează şi execută activităţi specifice privind 

culegerea şi prelucrarea datelor rezultate ca urmare 

a desfăşurării activităţii de evaluare psihologică, în 

vederea etalonării sau analizei psihometrice a 

instrumentelor de specialitate utilizate; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La alineatul (2) al articolului 15, literele a) și d) se 

modifică și vor avea următorul cuprins:  

 

a) elaborează și actualizează cadrul procedural și 

formulează precizări de ordin metodologic, ori de câte 

ori este necesar, privind activitatea de evaluare 

psihologică în vederea selecționării candidaților pentru 

ocuparea posturilor de execuție și de conducere 

vacante; 

 

 

… 

d) îndeplinește atribuția prevăzută la art. 14 lit. f) în 

ceea ce privește evaluarea psihologică în vederea 

selecționării candidaților pentru ocuparea posturilor de 

execuție și de conducere vacante. 

 

 

La alineatul (2) al articolul 15, literele b) și c) se 

abrogă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domeniu/sfera de competență. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem motivare art. 15 alin. (1) lit. a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem motivare art. 15 alin. (1) lit. d) 

 

 

 

 

 

Idem motivare art. 15 alin. (1) lit. b)-c). 
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(3) Compartimentul diagnoză organizaţională din 

cadrul Serviciului psihologia muncii şi 

organizaţională are următoarele atribuţii specifice: 

a) elaborează şi actualizează metodologia de lucru 

şi procedura specifică privitoare la diagnoza 

organizaţională; 

... 

c) întocmeşte, atunci când este necesar, materiale 

de informare şi documentare ce tratează subiecte de 

interes major şi/sau de actualitate din domeniul 

diagnozei organizaţionale 

La alineatul (3) al articolului 15, literele a) și c) se 

modifică și vor avea următorul cuprins: 

 

a) elaborează și actualizează cadrul procedural și 

formulează precizări de ordin metodologic, ori de câte 

ori este necesar, privind diagnoza organizaţională 

realizată de către Centru; 

… 

c) îndeplinește atribuția prevăzută la art. 14 lit. f) în 

ceea ce privește diagnoza organizațională. 

 

 

 

 

Idem motivare art. 15 alin. (1) lit. a) 

 

 

 

 

Idem motivare art. 15 alin. (1) lit. d). 

ART.16 
Serviciul psihologie clinică are următoarele 

atribuţii derivate din atribuţiile generale ale 

Centrului: 

a) elaborează şi actualizează, ori de câte ori este 

necesar, cadrul metodologic şi procedural necesar 

desfăşurării activităţilor de asistenţă psihologică şi 

celor de evaluare psihologică în vederea 

selecţionării personalului pentru îndeplinirea de 

sarcini, atribuţii şi misiuni în condiţii de solicitare 

psihică intensă, precum şi în vederea precizării 

gradului de diminuare a capacităţii de muncă şi 

clasării medicale; 

…  

f) analizează periodic şi stabileşte necesarul de 

materiale, metode, tehnici şi instrumente de 

specialitate pentru desfăşurarea în bune condiţii a 

activităţilor din competenţă şi, după caz, iniţiază, 

propune sau ia măsuri de asigurare a acestora; 

 

d) realizează evaluări privind eficacitatea şi 

eficienţa activităţilor de psihologie date în 

competenţă şi formulează propuneri pentru 

îmbunătăţirea acestora; 

... 

 

La articolul 16, literele a) și f) se modifică și vor 

avea următorul cuprins:  

 

 

a) elaborează și actualizează cadrul procedural și 

formulează precizări de ordin metodologic, ori de câte 

ori este necesar, privind activitatea de asistență 

psihologică și celor de evaluare psihologică în vederea 

avizării personalului pentru îndeplinirea de sarcini, 

atribuții și misiuni în condiții de solicitare psihică 

intense, precum și în vederea precizării gradului de 

diminuare a capacității de muncă și clasării medicale. 

 

… 

f) propune sau ia măsuri, atunci când este cazul, în 

vederea asigurării necesarului de materiale, metode, 

tehnici şi instrumente de specialitate pentru 

desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor specifice 

prevăzute la lit. a) şi b); 

 

La articolul 16, literele d), g), h), i), k) și n) se 

abrogă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem motivare art. 14 lit. a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem motivare art. 14 lit. a) 

 

 

 

 

 

Atribuția de la lit. d) se regăsește inserată 

la altă atribuție din cadrul serviciului, 

respectiv art. 16 lit. p), iar pe de altă parte 

aceste evaluări/analize  sunt efectuate 

periodic la nivelul fiecărei structuri 

organizatorice cu ocazia elaborării 
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 g) participă la elaborarea sau actualizarea actelor 

normative care reglementează domeniile de 

activitate ale Centrului; 

h) elaborează sau participă, împreună cu alte 

structuri de specialitate, la elaborarea conţinutului 

şi modelelor formularelor tipizate utilizate în 

activităţile date în competenţă sau în coordonare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) formulează propuneri şi, după caz, colaborează 

cu structura competentă în domeniul tehnologiei 

informaţiei de la nivelul Centrului pentru 

implementarea unor soluţii informatice care să 

conducă la îmbunătăţirea activităţilor specifice 

serviciului; 

… 

 

k) iniţiază şi colaborează, după caz, la elaborarea 

de studii şi cercetări cu privire la aspecte sau 

probleme din domeniul de competenţă, de interes 

pentru obiectivele Centrului ori pentru conducerea 

ministerului; 

… 

n) participă, prin personalul anume desemnat, la 

manifestări cu caracter ştiinţific şi profesional, 

precum şi la realizarea sau menţinerea unor relaţii 

de colaborare ori parteneriat ale Centrului, în 

domeniul său de competenţă; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bilanțurilor și planurilor de activități 

(trimestrial, anual).   

 

Atribuțiile abrogate se regăsesc printre 

atribuțiile generale ale Centrului, iar pentru 

a evita repetarea s-a procedat la eliminarea 

lor.  

Atribuțiile prevăzute la lit. g), respectiv h) 

se circumscriu rolului de reglementare al 

Centrului, conform art. 2 alin. (1), art. 8 

alin. (1) din ROF și art. 22 alin. (1) lit. a) 

din proiectul în discuție, respectiv art. 63 

lit. b) din Omai nr. 23/2015 ceea ce nu 

împiedică exercitarea dreptului fiecărei 

componente organizatorice să contribuie la 

întocmirea/actualizarea cadrului normativ 

incident. 

 

Propunerea de abrogare a atribuției de la 

lit. i) a avut în vedere existența unei 

structuri de specialitate, respectiv 

Compartimentul comunicații și tehnologia 

informației care are o serie de atribuții în 

acest sens, iar cea de referință în cazul 

acesta se regăseşte la art. 21 lit. c). 

 

Atribuția prevăzută la lit. k) are același 

obiect cu atribuția prevăzută la lit. p) din 

cadrul aceluiași articol. 

 

 

 

Atribuție de la lit. n) se regăsește la 

atribuțiile generale ale Centrului, respectiv 

la art. 8 alin. (1) lit. u) și pentru evitarea 

repetării s-a procedat la eliminarea din 

conținutul atribuțiilor specifice ale fiecărei 

componente organizatorice. Atribuția 



9 

 

similară a Biroului cercetare și dezvoltare, 

prevăzută la art. 18 lit. f) a fost de 

asemenea, eliminată. Motivarea de 

abrogare are în vedere faptul că 

participarea la manifestările științifice nu 

este condiționată de specificul unei 

structuri.   

Art.17 

(1) Compartimentul evaluare psihologică clinică 

din cadrul Serviciului psihologie clinică are 

următoarele atribuţii specifice: 

a) elaborează şi actualizează metodologiile de lucru 

şi procedurile specifice privind evaluarea 

psihologică clinică; 

b) realizează, la solicitarea Comisiei centrale de 

expertiză medico-militară din cadrul Direcţiei 

medicale, în limitele competenţelor conferite de 

dreptul de liberă practică atestat al ofiţerilor 

psihologi din componenţa sa, activităţile de 

evaluare psihologică în vederea precizării gradului 

de diminuare a capacităţii de muncă şi clasării 

medicale; 

c) asigură coordonarea activităţilor de evaluare 

psihologică clinică desfăşurate de psihologii 

încadraţi în unităţile sanitare ale ministerului; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La alineatul (1) al articolului 17, literele a) - c) se 

modifică și vor avea următorul cuprins: 

 

 

a) elaborează și actualizează cadrul procedural și 

formulează precizări de ordin metodologic, ori de câte 

ori este necesar, privind evaluarea psihologică clinică; 

b) realizează activitățile de evaluare psihologică în 

vederea fundamentării diagnosticului medical, precum 

și de evaluare psihologică clinică suplimentară. 

 

 

 

 

 

c) îndeplinește atribuția prevăzută la art. 16 lit. c) în 

ceea ce privește evaluarea psihologică clinică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La alineatul (1) al articolului 17, după litera b) se 

introduce o nouă literă, lit. b
1
), cu următorul 

cuprins: 

 

 

 

 

Idem motivare art. 14 lit. a) 

 

 

Reformularea atribuției în conformitate cu 

prevederile art. 4 alin (1) și (3), art. 16 alin. 

(2) și art. 17 din Omai nr. 23/2015. 

 

 

 

 

 

Propunerea a avut în vedere atribuția 

derivată din cea prevăzută la art. 16 lit. c) 

și pentru faptul că aceasta se circumscrie 

atribuției generale  a Centrului prevăzută la 

art. 8, alin. (1) lit. j) din Omai nr. 147/2013 

și art. 7 alin. (1) lit. a) din Omai nr. 

23/2015, de coordonare în domeniul 

psihologiei la nivelul MAI. Totodată, 

structura de psihologie de la nivelul MAI 

cuprinde mai multe cabinete avizate în 

domeniul psihologiei clinice, fără a se 

limita la cele din cadrul unităților sanitare. 

 

Uniformitatea textului  cu atributia 

prevăzută la art. 15 alin. (1) și (2) lit. e) 

pentru Serviciul Psihologia Muncii și 
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(2) Compartimentul consiliere psihologică şi 

psihoterapie din cadrul Serviciului psihologie 

clinică are următoarele atribuţii specifice: 

a) elaborează şi actualizează metodologiile de lucru 

şi procedurile specifice privind asistenţa 

psihologică recuperatorie; 

 

b) asigură, în limitele competenţelor conferite de 

dreptul de liberă practică atestat al ofiţerilor 

psihologi din componenţa sa, asistenţa psihologică 

recuperatorie a personalului din unităţile aparatului 

central care nu au încadrat psiholog şi a 

personalului din unităţile aflate pe raza 

municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, la 

solicitarea psihologilor de unitate; 

 

c) asigură coordonarea activităţilor de asistenţă 

psihologică recuperatorie desfăşurate de psihologii 

încadraţi în unităţile centrale şi teritoriale ale 

ministerului, inclusiv activităţi periodice de 

intervizare la care să participe psihologii încadraţi 

în structurile ministerului, atestaţi în specialităţile 

consiliere psihologică şi psihoterapie, care îşi 

desfăşoară activitatea în puncte de lucru avizate de 

Centru; 

 

 

 

 

 

 

 

b
1
) elaborează sau participă, după caz, la realizarea 

unor analize, studii și informări pe probleme din sfera 

sa de activitate. 

 

 

 

La alineatul (2) al articolului 17, literele a) - c) se 

modifică și vor avea următorul cuprins: 

 

a) elaborează și actualizează cadrul procedural și 

formulează precizări de ordin metodologic, ori de câte 

ori este necesar, privind asistența psihologică 

recuperatorie; 

b) asigură asistența psihologică recuperatorie a 

personalului din unitățile aparatului central și a celor 

subordonate, care nu au încadrat psiholog. 

 

 

 

 

 

 

c) îndeplinește atribuția prevăzută la art. 16 lit. c) în ceea 

ce privește consilierea psihologică și psihoterapia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La alineatul (2) al articolului 17, după litera b) se 

introduce o nouă literă, lit. b
1
), cu următorul cuprins: 

b
1
) elaborează sau participă, după caz, la realizarea 

Organizațională. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem motivare art. 14 lit. a) 

 

 

 

Corelarea cu dispozițiile art. 28 alin. (1) 

din Omai nr. 23/2015 potrivit cărora 

asistența psihologică recuperatorie nu este 

limitată teritorial, ci este condiționată doar 

de deținerea atestatului de liberă practică 

aferent și avizarea structurii de psihologie 

de către Colegiul Psihologilor din 

România.   

 

Atributia se circumscrie atribuției generale 

prevăzute la art. 16 lit. c) de la Serviciul 

psihologie clinică, consilierea psihologică 

și psihoterapia fiind componente ale 

asistenței psihologice. 

De asemenea a vizat evitarea informației 

redundante, precum și pentru faptul că 

aceasta se circumscrie și atribuției generale  

a Centrului prevăzută la art. 8, alin. (1) lit. 

j) din Omai nr. 147/2013 și art. 7 alin. (1) 

lit. a) din Omai nr. 23/2015, de coordonare 

în domeniul psihologiei la nivelul MAI. 

 

Uniformitatea textului  cu atributia 

prevăzută la art. 15 alin. (1) și (2) lit. e) 

pentru Serviciul psihologia muncii și 
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(3) Compartimentul psihologia sănătăţii din cadrul 

Serviciului psihologie clinică are următoarele 

atribuţii specifice: 

a) elaborează şi actualizează metodologiile de lucru 

şi procedurile specifice privind evaluarea 

psihologică în vederea selecţionării personalului 

pentru îndeplinirea de sarcini, atribuţii şi misiuni în 

condiţii de solicitare psihică intensă, precum şi 

pentru asistenţa psihologică profilactică şi primară; 

 

 

… 

c) analizează factorii stresanţi specifici diferitelor 

categorii de misiuni şi comportamentele 

disfuncţionale care pot interveni în cadrul acestora, 

proiectând acţiunile şi măsurile ce se impun în 

scopul prevenirii şi reducerii efectelor lor; 

 

b) identifică, potrivit competenţei, criterii de 

încadrare a activităţilor în condiţii cu grad ridicat 

de risc psihosocial; 

 

 

 

 

 

… 

 

d) proiectează, coordonează, monitorizează sau 

desfăşoară, după caz, activităţi de evaluare 

psihologică, de pregătire psihologică, precum şi 

programe de profilaxie; 

... 

 

unor analize, studii și informări pe probleme din sfera 

sa de activitate. 

 

 

La alineatul (3) al articolului 17, literele a) și c) se 

modifică și vor avea următorul cuprins: 

 

a) elaborează și actualizează cadrul procedural și 

formulează precizări de ordin metodologic, ori de câte 

ori este necesar, privind activitatea de asistență 

psihologică și de evaluare psihologică în vederea 

avizării personalului pentru îndeplinirea de sarcini, 

atribuții și misiuni în condiții de solicitare psihică 

intensă, precum și pentru asistența psihologică 

profilactică și primară; 

… 

c) identifică și analizează factorii de risc de natură 

psiho-socială specifici misiunilor și comportamentele 

disfuncționale care pot apărea în cadrul acestora, 

proiectând acțiunile și măsurile ce se impun în scopul 

prevenirii și reducerii efectelor lor.  

 

La alineatul (3) al articolului 17, literele b), d) și f) 

se abrogă.  

 

organizațională. 

 

 

 

 

 

 

Idem motivare art. 14 lit. a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificarea factorilor de risc psiho-social 

reprezintă unul din obiectivele asistenței 

psihologice profilactice, astfel cum este 

definită la art. 26 lit. a) din Omai nr. 

23/2015. 

 

Propunerea a fost eliminată având în 

vedere prevederile art. 12 alin. (3) din 

Omai nr. 23/2015, potrivit cărora 

inspectoratele generale/similare și 

instituțiile de învățământ fac încadrarea în 

condiții de solicitare psihică intensă a 

activităților/misiunilor de la nivelul 

acestora. 

 

 

Atribuția a fost eliminată întrucât din 

experiența practică aceasta s-a dovedit a nu 

fi o atribuție specifică a compartimentului 

și nu poate fi limitată în cadrul unei singure 

structuri, constituind mai degrabă un cumul 

de responsabilități ce sunt exercitate de 
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 f) proiectează şi actualizează documentele şi 

tipizatele necesare activităţilor de asistenţă 

psihologică; 

către toate structurile de psihologie ale 

Centrului.  Mai mult decât atât, formularea 

este inadecvată intrucât potrivit art. 7 alin. 

(1) lit. b) din Omai nr. 23/2015  structurilor 

de psihologie coordonatoare de la nivelul 

inspectoratelor generale/similare au aceste 

responsabilități, constituind un element de 

legătură între Centru și unitățile teritoriale 

în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 

7 alin. (1) lit. a).  

 

Atribuția de la lit. f) este subsumată 

prerogativei generale a Centrului de a 

stabili formularele pe suport hârtie și/sau 

digital utilizate în activitatea de psihologie, 

potrivit art. 63 alin. (1) lit. b) din Omai nr. 

23/2015. 

Art. 18 

Biroul cercetare şi dezvoltare are următoarele 

atribuţii derivate din atribuţiile generale ale 

Centrului: 

a) proiectează cadrul general şi aspectele 

metodologice specifice activităţilor de cercetare-

dezvoltare în psihologie şi sociologie; 

… 

 

c) proiectează, desfăşoară, coordonează sau 

monitorizează, după caz, activităţi de cercetare 

ştiinţifică în domeniile din competenţa Centrului; 

... 

e) realizează, independent sau în cooperare cu 

personalul de specialitate al Serviciului psihologia 

muncii şi organizaţională, activităţi de diagnoză 

organizaţională, din dispoziţia directorului; 

… 

g) întocmeşte materiale de informare şi 

documentare ce tratează subiecte de interes major 

şi/sau de actualitate din domeniul cercetării 

La articolul 18, literele a), c), e), g), l) și m) se 

modifică și vor avea următorul cuprins: 

 

 

a) elaborează și actualizează cadrul procedural și 

formulează precizări de ordin metodologic, ori de câte 

ori este necesar, privind activitățile de cercetare-

dezvoltare în psihologie și sociologie. 

 

c) proiectează, desfășoară sau coordonează, după caz, 

activități de cercetare științifică în domeniile din 

competența Centrului. 

… 

e) realizează, independent sau în echipe 

multidisciplinare activități de diagnoză 

organizațională, din dispoziția conducerii Centrului. 

 

… 

g) întocmește materiale de informare și documentare 

ce tratează subiecte de interes major și/sau de 

actualitate din domeniul cercetării științifice în 

 

 

 

 

Idem motivare art. 14 lit. a) 

 

 

 

 

Corelarea cu art. 33 alin. (2) din Omai nr. 

23/2015. 

 

 

Corelarea cu art. 33 alin. (2) din Omai nr. 

23/2015. 

 

 

 

Modificarea a vizat uniformitatea cu textul 

privind eliminarea cadrului metodologic 

din conținutul actului normativ amendat. 
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ştiinţifice în psihologie, sociologie şi din sfera 

metodologică, în scopul diseminării acestora la 

nivelul personalului de specialitate aflat în 

coordonare şi/sau al structurilor interesate din 

minister; 

… 

l) analizează periodic şi stabileşte necesarul de 

materiale, metode, tehnici şi instrumente de 

specialitate pentru desfăşurarea în bune condiţii a 

activităţilor din competenţă şi, după caz, iniţiază, 

propune sau ia măsuri de asigurare a acestora; 

 

m) propune spre aprobare planul de relaţii 

internaţionale al Centrului şi realizează, după caz, 

în condiţiile actelor normative în vigoare, activităţi 

de relaţii internaţionale; 

 

 

b) asigură actualizarea şi adaptarea permanentă a 

cadrului teoretico-metodologic din sfera de 

responsabilitate la noile necesităţi şi condiţii 

impuse de evoluţia în plan organizatoric şi 

ştiinţific; 

… 

f) participă la manifestări cu caracter ştiinţific şi 

profesional de profil, precum şi la realizarea unor 

relaţii de colaborare şi parteneriat ale Centrului; 

… 

h) evaluează nevoile de pregătire a ofiţerilor 

psihologi în domeniile de competenţă, propune 

participarea la activităţi de formare continuă 

organizate în Centru, minister sau în afara acestuia; 

 

 

psihologie și sociologie, în scopul diseminării acestora 

la nivelul personalului de specialitate aflat în 

coordonarea profesională a Centrului și/sau al altor 

structuri interesate din minister.  

 

… 

l) propune sau ia măsuri, atunci când este cazul, în 

vederea asigurării necesarului de materiale, metode, 

tehnici şi instrumente de specialitate pentru 

desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor specifice 

prevăzute la lit. a) şi c); 

 

m) întocmește proiectul planului de relații 

internaționale al Centrului, îl supune aprobării și 

realizează, după caz, în condițiile actelor normative în 

vigoare, activități de relații internaționale.  

 

La articolul 18, literele b), f) și h) se abrogă. 

 

 

 

 

 

 

 

Idem motivare art. 14 lit. a) 

 

 

 

 

 

Reformularea atribuției în acord cu art. 8 

alin. (1) lit. p) din proiectul de ordin. 

 

 

 

 

Consecința reformulării art. 18 lit. a), care 

elimină stabilirea cadrului metodologic. 

 

 

 

 

Idem motivarea art. 16 lit. n).    

 

 

 

Atribuția se regăsește printre atribuțiile 

generale ale Centrului, potrivit art. 8 alin. 

(1) lit. m). Însă, nu poate fi stabilită 

exclusiv în sarcina/dedicată unei singure 

structuri, întrucât potrivit art. 19 și art. 20 

alin. (3) din anexa nr. 4 Omai nr. 140/2016 

privind activitatea de management resurse 

umane în unitățile de poliție ale MAI, 

responsabilitatea stabilirii  necesarul de 

pregătire, a organizării și desfășurării 
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formării profesionale continue pe post a 

poliţiştilor revine șefilor nemijlociți. 

Art.19 
(1) Compartimentul cercetare în psihologie şi 

sociologie din cadrul Biroului cercetare şi 

dezvoltare are următoarele atribuţii specifice: 

a) elaborează şi actualizează cadrul metodologic, 

procedural şi de bune practici cu privire la 

activitatea de cercetare ştiinţifică în domeniile 

psihologiei şi sociologiei; 

… 

 

d) realizează şi/sau participă la elaborarea de 

politici publice, strategii, programe şi planuri de 

acţiune în domeniile din competenţa Centrului şi la 

nivelul ministerului, precum şi la implementarea, 

monitorizarea şi evaluarea impactului instituţional 

al acestora; 

e) elaborează şi monitorizează implementarea 

proiectelor finanţate din surse naţionale şi/sau 

internaţionale, independent sau în colaborare cu 

celelalte structuri ale Centrului; 

 

f) valorifică rezultatele cercetărilor realizate, prin 

propunerea unor măsuri/programe de formare 

profesională sau pregătire continuă a personalului 

ministerului; 

 

 

(2) Compartimentul metodologii şi strategii de 

dezvoltare din cadrul Biroului cercetare şi 

dezvoltare are următoarele atribuţii specifice: 

....  

La alineatul (1) al articolului 19, literele a), d), e) și 

f) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

 

 

a) elaborează și actualizează cadrul procedural și 

formulează, ori de câte ori este necesar, precizări de 

ordin metodologic și de bună practică referitoare la 

activitatea de cercetare științifică în domeniile 

psihologiei și sociologiei.  

… 

d) participă la elaborarea de politici publice, strategii, 

programe și planuri de acțiune la nivelul ministerului, 

precum și la implementarea, monitorizarea și evaluarea 

impactului instituțional al acestora, potrivit 

competențelor; 

 

e) elaborează, implementează și monitorizează proiecte 

finanțate din surse naționale și/sau internaționale, 

independent sau în colaborare cu celelalte structuri ale 

Centrului și/sau structuri ale ministerului, precum și cu 

instituţii şi organisme din ţară şi din străinătate; 

f) valorifică rezultatele cercetărilor realizate prin 

propunerea unor măsuri de implementare a acestora în 

activitatea profesională sau inițierea unor programe de 

formare profesională/pregătire continuă a personalului 

ministerului. 

 

La alineatul (2) al articolului 19, literele b) și c) se 

abrogă. 

 

 

 

 

 

 

Idem motivare art. 14 lit. a). 

 

 

 

 

 

Având în vedere beneficiarii serviciilor de 

specialitate (MAI, unități subordonate, 

personal), Centrul poate doar contribui la 

proiectarea și implementarea unor inițiative 

de acest gen. 

 

Modificarea a vizat exprimarea clară, 

fluentă și precisă a normei, îndeosebi a 

monitorizării proiectelor finanțate din surse 

naționale, care sunt condiționate de 

implementare. 

 Modificarea propusă a urmărit asigurarea 

pragmatismului cercetărilor realizate și 

utilitatea pentru soluționarea/ameliorarea 

unor probleme rezultate din desfășurarea 

activității specifice.  
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b) monitorizează şi asigură controlul respectării 

cadrului metodologic şi normativ specific şi/sau 

incident activităţii de psihologie la nivelul 

ministerului şi propune măsuri pentru asigurarea 

conformării la acesta; 

c) monitorizează stadiul îndeplinirii măsurilor 

dispuse în urma activităţilor de control realizate de 

către Centru; 

 

 

d) coordonează elaborarea şi actualizarea cadrului 

metodologic şi procedural specific domeniilor de 

activitate din competenţa Centrului; 

e) în colaborare cu celelalte structuri ale Centrului, 

propune pentru aprobare instrumentele de 

specialitate ce urmează a fi utilizate la nivelul 

ministerului, în urma solicitărilor structurilor de 

specialitate; 

... 

 

 

 

g) întocmeşte planul de relaţii internaţionale al 

Centrului, în baza propunerilor celorlalte structuri 

ale acestuia, şi analizează periodic stadiul realizării 

acestor activităţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La alineatul (2) al articolului 19, literele d), e) și g), 

se modifică și vor avea următorul cuprins: 

d) coordonează activitatea de elaborare și actualizare, 

ori de câte ori este cazul, a cadrului procedural din 

domeniul de activitate al Centrului. 

e) analizează și propune pentru aprobare instrumentele, 

metodele și tehnicile de specialitate ce urmează a fi 

utilizate la nivelul ministerului, în urma solicitărilor 

structurilor de psihologie aflate în coordonarea 

profesională a Centrului; 

 

 

 

 

g) întocmește proiectul planului de relații 

internaționale al Centrului în baza propunerilor 

celorlalte structuri ale acestuia și analizează periodic 

stadiul realizării acțiunilor întreprinse. 

 

Abrogarea normei este consecința 

reformulării art. 18 lit. a), care elimină 

stabilirea cadrului metodologic. 

 

 

Propunerea se datorează înființării 

Compartimentului Control care va exercita 

acest tip de atribuții. 

 

 

Idem motivare art. 14 lit. a). 

 

 

Având în vedere prerogativa Centrului 

prevăzută la art. 63 din Omai nr. 23/2015, 

pentru avizarea instrumentelor propuse de 

structurile de specialitate se impune și o 

analiză premergătoare care să vizeze 

utilitatea și beneficiile instrumentelor 

propuse în raport cu atribuțiile unităților și 

normele Colegiului Psihologilor din 

România.  

Modificarea a vizat punerea în aplicare a 

atribuției Biroului și a Centrului și 

stabilirea responsabilității de monitorizarea 

a îndeplinirii activității de relații 

internaționale. 

Art.20 

Biroul suport tehnic are următoarele atribuţii 

principale: 

a) asigură planificarea pentru efectuarea evaluărilor 

psihologice şi corectarea testelor psihologice 

administrate; 

 

b) întocmeşte periodic necesarul de materiale, 

tipizate, instrumente, metode şi tehnici de lucru 

specifice, pe baza propunerilor 

serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul 

La articolul 20, literele a) și b) se modifică și vor 

avea următorul cuprins: 

 

a) asigură, în baza solicitărilor, planificarea pentru 

furnizarea serviciilor de psihologie și corectarea 

testelor psihologice administrate; 

 

b) întocmește necesarul de materiale, tipizate, 

instrumente, metode și tehnici de lucru specifice, pe 

baza propunerilor 

serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul 

 

 

 

Corelarea cu prevederile art. 10 alin. (2) 

din Omai nr. 23/2015, potrivit cărora 

serviciile de psihologie se acordă în baza 

unei solicitări din partea beneficiarilor. 

Întocmirea necesarului resurselor de natură 

logistică se realizează dinamic, în funcție 

de solicitările de furnizare de servicii.  
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Centrului, şi întreprinde acţiuni şi măsuri de 

asigurare a acestora; 

Centrului, și întreprinde acțiuni și măsuri de asigurare 

a acestora.  

Art. 21 

(1) Compartimentul analiză, planificare şi logistică 

din cadrul Biroului suport tehnic are următoarele 

atribuţii specifice: 

a) ţine evidenţa solicitărilor formulate în scris 

adresate Centrului pentru efectuarea evaluării 

psihologice; 

................................................................................ 

c) asigură corectarea testelor psihologice aplicate 

de specialiştii Centrului în exercitarea atribuţiilor 

profesionale, în conformitate cu procedurile 

aprobate; 

… 

l) avizează din punct de vedere tehnic dotarea cu 

aplicaţii informatice, tehnică de calcul şi de 

comunicaţii care urmează să fie utilizate în 

activitatea de psihologie de către unităţile din 

structura ministerului; 

La alineatul (1) al articolului 21, literele a) și c) se 

modifică și vor avea următorul cuprins: 

  

 

a) ține evidența solicitărilor adresate, în scris Centrului 

pentru furnizarea serviciilor psihologice; 

 

 

c) asigură corectarea testelor psihologice aplicate de 

specialiștii Centrului în exercitarea atribuțiilor 

profesionale. 

 

 

La alineatul (2) al articolului 21, litera l) se abrogă. 

 

 

 

 

 

Centrul efectuează pe lângă activități de 

evaluare psihologică și activități de 

asistență psihologică (profilactică, primară, 

recuperatorie).  

Corectarea probelor psihologice aplicate se 

realizează prin raportare la instrucțiunile 

din manualele testelor și precizările 

metodologice elaborate la nivelul 

Centrului. 

DGCTI din cadrul MAI este structura care 

avizează, din punct de vedere tehnic, 

sistemele complexe de comunicaţii şi 

tehnologia informaţiei, echipamentele 

hardware şi produsele software de bază şi 

aplicativ ce urmează a fi utilizate în MAI, 

potrivit art. 7 lit. k) din Omai nr. nr. 

48/2017 pentru aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare a DGCTI. 

Art.22 

Compartimentul juridic are următoarele atribuţii: 

a) întocmeşte, împreună cu compartimentele de 

specialitate, şi prezintă conducerii Centrului 

propuneri de măsuri privind îndeplinirea sarcinilor 

care le revin acestora, în vederea aplicării stricte a 

Articolul 22 se modifică după cum urmează: 

Art. 22 Compartimentul juridic are următoarele 

atribuţii specifice:  

a) elaborează sau, după caz, colaborează la elaborarea 

proiectelor de acte normative din domeniul de 

activitate al Centrului; 

Stabilirea atribuțiilor compartimentului 

juridic în conformitate Omai nr.107/2017 

privind asistenţa juridică în Ministerul 

Afacerilor Interne şi în unităţile, instituţiile 

şi structurile din subordinea acestuia  
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legilor şi a altor acte normative, imediat după 

publicareaacestora; 

b) organizează, împreună cu compartimentele de 

specialitate, studierea temeinică a legilor şi altor 

acte normative, imediat după publicarea acestora, 

de către personalul care are atribuţii în aplicarea 

prevederilor legale, precum şi acţiuni de prevenire 

a încălcării normelor legale şi de înlăturare a 

deficienţelor constatate în activitatea Centrului; 

c) urmăreşte modul de aplicare a normelor juridice 

în activitatea Centrului şi face propuneri pentru 

perfecţionarea normelor juridice; 

d) întocmeşte observaţii şi propuneri motivate 

juridic la proiectele de legi, hotărâri şi ordonanţe 

ale Guvernului, acte normative cu caracter intern 

asupra cărora a fost consultat Centrul; 

e) întocmeşte avize motivate, la solicitarea 

directorului Centrului, cu privire la diferite 

categorii de lucrări cu caracter juridic, care privesc 

activitatea acestuia; 

f) întocmeşte şi ţine evidenţa legilor, decretelor, 

hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului şi a actelor 

cu caracter intern care interesează activitatea 

Centrului, în măsura în care nu există aplicaţii 

informatice legislative; 

g) pregăteşte şi examinează, sub aspectul legalităţii 

şi eficienţei juridice, documentaţia care stă la baza 

dispoziţiilor directorului Centrului şi acordă 

asistenţă juridică acestuia; 

    h) elaborează sau, după caz, avizează 

anteproiectele de acte normative promovate de 

Centru; 

i) avizează pentru legalitate proiectele de dispoziţii 

cu caracter intern sau cu caracter individual emise 

ori semnate de directorul Centrului, precum şi orice 

alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a 

acestuia; 

j) informează Direcţia generală juridică despre 

b) analizează, formulează observaţii şi propuneri 

asupra proiectelor de acte normative iniţiate de alte 

entități publice, transmise spre consulatare Centrului; 

c) formulează propuneri și observații, motivate juridic, 

la propunerile legislative care privesc activitatea 

entităților MAI; 

d) susţine proiectele de acte normative din domeniul de 

activitate al Centrului, precum şi propunerile şi 

observaţiile formulate, în raporturile cu alte autorităţi, 

organisme sau comisii, potrivit competenţelor; 

e) formulează propuneri şi observaţii, motivate juridic, 

sau avizează sub aspectul legalităţii proiecte de acte 

normative care se emit la nivelul Centrului, proiecte 

ale documentelor de cooperare/colaborare propuse de 

Centru, ori transmise spre consulatare acestuia; 

f) reprezintă şi apără interesele legitime ale Centrului 

în faţa instanţelor de judecată şi a altor organe de 

jurisdicţie, organelor Ministerului Public, autorităţilor 

administraţiei publice, precum şi în cadrul oricăror 

proceduri prevăzute de lege, în cauzele în care aceasta 

este citată/parte; 

g)formulează şi introduce plângeri 

prealabile/contestaţii, acţiuni, depune întâmpinări şi 

răspunsuri la întâmpinări, dă răspunsuri la 

interogatorii, exercită căi de atac, propune conducerii 

Centrului renunţarea la acţiuni şi căi de atac, exercită 

orice mijloace legale de apărare a drepturilor şi 

intereselor legitime ale Centrului la instanţele 

judecătoreşti şi la alte organe de jurisdicţie, în cauzele 

în care aceasta este citată/parte; 

h) sesizează conducerea Centrului cu privire la 

deficienţele constatate ca urmare a soluţionării litigiilor 

la instanţele judecătoreşti sau la alte organe de 

jurisdicţie, pentru luarea măsurilor de înlăturare şi 

asigurarea legalităţii şi a ordinii de drept; 

i) ia măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii în 

cauzele în care Centrul este parte, pe care le trimite 

autorităţilor competente/structurilor competente pentru 
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citarea Centrului, în calitatea sa de parte în cauzele 

aflate pe rolul instanţelor de judecată, la care 

ataşează înscrisurile necesare formulării apărărilor; 

k) asigură reprezentarea şi apărarea drepturilor şi 

intereselor legitime ale ministerului, în cadrul 

oricăror proceduri prevăzute de lege, în baza 

delegaţiilor emise de directorul Direcţiei generale 

juridice; 

l) sesizează conducerea Centrului cu privire la 

deficienţele rezultate din soluţionarea litigiilor de 

instanţele judecătoreşti, pentru luarea măsurilor 

adecvate, în scopul asigurării legalităţii şi a ordinii 

de drept; 

m) ia măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii şi 

punerea în executare a acestora, potrivit legii, în 

vederea realizării creanţelor şi a altor drepturi 

patrimoniale ale Centrului; 

n) acordă asistenţă juridică consiliilor de disciplină, 

consiliilor de judecată, consiliilor de onoare şi 

comisiilor de disciplină, potrivit prevederilor 

actelor normative şi competenţei; 

o) avizează pentru legalitate proiectele de 

contracte, înţelegeri şi alte acte juridice care 

angajează răspunderea juridică a Centrului, în 

limita competenţelor; 

p) participă la negocieri şi avizează pentru 

legalitate proiectele de convenţii, acorduri şi 

înţelegeri internaţionale la care Centrul este parte, 

în limita competenţelor; 

q) coordonează elaborarea şi transmiterea, după 

aprobare, către solicitanţi a documentelor privind 

cazurile sau situaţiile reclamate organismelor 

internaţionale din domeniul drepturilor omului; 

r) elaborează puncte de vedere cu privire la 

respectarea drepturilor omului şi normelor 

dreptului umanitar în şi de către Centru, precum şi 

asupra implementării reglementărilor privind 

egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în cadrul 

punere în executare, potrivit legii; 

j) acordă asistenţă juridică, în problematici care privesc 

activitatea Centrului, conducerii acesteia; 

h) pregăteşte sau examinează, sub aspectul legalităţii, 

documentaţia care stă la baza deciziilor conducerii 

Centrului; 

i) avizează pentru legalitate proiecte de contracte, 

înţelegeri sau alte acte juridice care angajează 

răspunderea juridică a Centrului, proiecte de acte cu 

caracter individual care se emit sau se semnează de 

directorul Centrului, precum şi alte acte care pot 

angaja răspunderea patrimonială a instituţiei; 

j) elaborează puncte de vedere referitoare la 

interpretarea unor dispoziţii legale şi acordă asistenţă 

şi consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea 

sarcinilor de serviciu; 

k) formulează, la solicitarea Direcției Generale Juridice 

și potrivit domeniului de competență al Centrului, puncte 

de vedere cu privire la interpelările și întrebările adresate 

de senatori sau deputați ministrului afacerilor interne și 

prim-ministrului; 

l) formulează proiecte de răspuns la petițiile repartizate 

de conducerea Centrului; 

m) acordă asistenţă juridică consiliului de disciplină, la 

cererea acestuia. 

 



19 

 

acestuia; 

s) formulează proiectele răspunsurilor la petiţiile, 

cererile/solicitările persoanelor fizice şi juridice, 

organizaţiilor neguvernamentale interne şi 

internaţionale adresate Centrului; 

t) desfăşoară activităţi având ca scop determinarea 

corelării acţiunilor Centrului şi a dispoziţiilor 

conducerii acestuia cu legislaţia comunitară în 

materie; 

u) participă la instruirea personalului din Centru în 

problematica la care se referă actele juridice 

internaţionale, în probleme de drept umanitar şi 

drepturile omului, precum şi în probleme de 

cunoaştere şi aplicare unitară a legislaţiei, în raport 

cu specificul activităţii; 

v) elaborează puncte de vedere privitoare la 

interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi 

acordă conducerii Centrului consultaţii cu caracter 

juridic, în îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

w) sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii 

profesionale a întregului personal al Centrului, 

iniţiază şi participă la acţiuni de cunoaştere, 

interpretare şi aplicare a actelor normative; 

x) analizează periodic activitatea proprie şi propune 

măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia, informând 

conducerea Centrului despre rezultatul analizei şi 

propunerile formulate; 

y) îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniul său 

de activitate, prevăzute de actele normative în 

vigoare sau dispuse de conducerea Centrului. 
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După articolul 22, se introduc două noi articole, art. 

22
1 

și art. 22
2
, cu următorul cuprins: 

Art. 22 
1  

(1) Compartimentul Control se subordonează direct 

directorului Centrului și are ca obiective creșterea 

eficacității activităților de psihologie și prevenirea 

apariției unor deficiențe și disfuncții, prin desfășurarea 

unor activități specifice controlului. 

(2) Compartimentul Control are următoarele atribuții 

specifice:
 

a) planifică și execută activități de îndrumare, 

coordonare și control în domeniul psihologiei la 

nivelul serviciilor/birourilor/compartimentelor de 

psihologie din cadrul inspectoratelor generale, 

direcţiilor generale/direcţiilor şi instituţiilor de 

învăţământ din structura ministerului, și după caz 

subordonate acestora; 

b) întocmește proiectul planului activităților de 

îndrumare, cordonare și control în domeniul 

psihologiei; 

c) monitorizează stadiul implementării măsurilor 

dispuse în urma controalelor și verificărilor efectuate; 

d)analizează și soluționează cererile, petițiile, 

reclamațiile, sesizările privind activitatea de psihologie 

din MAI și personalul din competența de numire a 

directorului Centrului; 

e) participă, în situații justificate, prin personalul de 

specialitate, în comisiile de soluționare a contestațiilor 

formulate împotriva avizelor psihologice de 

inaptitudine;  

f) monitorizează și îndrumă metodologic activitățile de 

dezvoltare a sistemului de control intern/managerial în 

cadrul Centrului; 

g) efectuează, potrivit reglementărilor legale în 

vigoare, cercetarea prealabilă a faptelor care constituie 

abateri disciplinare, săvârșite de personalul Centrului; 

h) efectuează cercetarea administrativă, în vederea 

stabilirii răspunderii materiale a personalului pentru 

Stabilirea atribuțiilor având în vedere 

înființarea acestora prin Ordinul 

ministrului afacerilor interne nr. I/1864 din 

06.11.2018. 
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prejudiciile cauzate unității; 

i) inițiază sau participă la realizarea unor studii și 

analize privind cauzele și deficiențele constatate în 

activitatea structurilor sau personalului verificat, în 

scopul îmbunătățirii acesteia. 

Art. 22
2  

(1) Structura de securitate se organizează la nivel 

compartiment, este coordonată de funcționarul de 

securitate și desfășoară activitățile necesare  

implementării măsurilor de protecție a informațiilor 

clasificate în cadrul Centrului. 

(2) Structura de securitate are următoarele atribuții: 

a) elaborează și supune aprobării conducerii unității 

normele interne privind protecția informațiilor 

clasificate, potrivit legii; 

b) întocmește programul de prevenire a scurgerii de 

informații clasificate și îl supune avizării instituțiilor 

abilitate, iar după aprobare, acționează pentru aplicarea 

acestuia; 

c) coordonează activitatea de protecție a informațiilor 

clasificate, în toate componentele acesteia; 

d) asigură relaționarea cu instituția abilitată să 

coordoneze activitatea și să controleze măsurile 

privitoare la protecția informațiilor clasificate, potrivit 

legii; 

e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de 

protecție a informațiilor clasificate și modul de 

respectare a acestora; 

f) consiliază conducerea unității în legătură cu toate 

aspectele privind securitatea informațiilor clasificate; 

g) informează conducerea unității despre 

vulnerabilitățile și riscurile existente în sistemul de 

protecție a informațiilor clasificate și propune măsuri 

pentru înlăturarea acestora; 

h) acordă sprijin reprezentanților autorizați ai 

instituțiilor abilitate, potrivit competențelor legale, pe 

linia verificării persoanelor pentru care se solicită 

accesul la informații clasificate; 



22 

 

i) organizează activități de pregătire specifică a 

persoanelor care au acces la informații clasificate; 

j) asigură păstrarea și organizează evidența 

certificatelor de securitate și autorizațiilor de acces la 

informații clasificate; 

k) actualizează permanent evidența certificatelor de 

securitate și a autorizațiilor de acces; 

l) întocmește și actualizează listele informațiilor 

clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase și 

niveluri de secretizare; 

m) prezintă directorului Centrului propuneri privind 

stabilirea obiectivelor, sectoarelor și locurilor de 

importanță deosebită pentru protecția informațiilor 

clasificate din sfera de responsabilitate și, după caz, 

solicită sprijinul instituțiilor abilitate; 

n) efectuează, cu aprobarea conducerii unității, 

controale privind modul de aplicare a măsurilor legale 

de protecție a informațiilor clasificate; 

o) exercită alte atribuții în domeniul informațiilor 

clasificate, potrivit legii. 

(3) În cadrul Structurii de securitate se constituie o 

componentă de securitate pentru tehnologia informației 

și a comunicațiilor – CSTIC, care îndeplinește atribuții 

privind: 

a) implementarea metodelor, mijloacelor și măsurilor 

necesare protecției informațiilor în format electronic; 

b) exploatarea operațională a sistemelor de prelucrare 

automată a datelor - SPAD și rețelelor de transmisii de 

date - RTD din componența sistemului informatic și de 

comunicații – SIC deținut de Centru, în condiții de 

securitate; 

c) coordonarea cooperării dintre Centru în calitate de 

unitate deținătoare a SPAD sau RTD – SIC și 

autoritatea care asigură acreditarea; 

d)implementarea măsurilor de securitate și protecția 

criptografică ale SPAD sau RTD – SIC; 

e) mijlocirea cooperării dintre conducerea Centrului și 

agenția de acreditare de securitate, atunci când acesta: 



23 

 

(i) planifică dezvoltarea sau achiziția de SPAD 

sau RTD; 

(ii) propune schimbări ale unei configurații de 

sistem existente; 

(iii) propune conectarea unui SPAD sau a unei 

RTD – SIC cu un alt SPAD sau RTD – SIC; 

(iv) propune schimbări ale modului de operare de 

securitate ale SPAD sau RTD – SIC, propune 

schimbări în programele existente sau utilizarea de noi 

programe, pentru optimizarea securității SPAD sau 

RTD – SIC; 

(v) inițiază proceduri de modificare a nivelului de 

clasificare a SPAD și RTD – SIC care au fost deja 

acreditate; 

(vi) planifică sau propune întreprinderea oricărei 

alte activități referitoare la îmbunătățirea securității 

SPAD sau RTD – SIC deja acreditate; 

f) stabilirea, cu aprobarea autorității de acreditare de 

securitate, standardelor și procedurilor de securitate 

care trebuie respectate de către furnizorii de 

echipamente, pe parcursul dezvoltării, instalării și 

testării SPAD și RTD – SIC și exercitarea 

responsabilității pentru justificarea, selecția, 

implementarea și controlul componentelor de 

securitate, care constituie parte a SPAD și RTD – SIC; 

g) stabilirea, pentru structurile de securitate și 

management ale SPAD și RTD – SIC, încă de la 

înființare, a responsabilităților pe care le vor exercita 

pe tot ciclul de viață al SPAD și RTD – SIC 

respective. 

 Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Centrului de Psihosociologie al 

Ministerului Afacerilor Interne se modifică și se 

înlocuiește cu Anexa la prezentul ordin. 

 

Completarea organigramei având în vedere 

structura organzatorică aprobată prin 

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 

I/1864 din 06.11.2018 

 Anexa nr. 3 la Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Centrului de Psihosociologie al 

Modificarea adusă de art. 7 din Omai nr. 

140/2016 la Omai nr.105/2015 privind 
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Ministerului Afacerilor Interne se abrogă. activitatea de planificare structurală și 

management organizatoric în unitățile MAI 

, prin care este eliminată obligativitatea ca 

în anexele la Regulamentul de organizare 

și funcționare să cuprindă și fișa postului 

personalului din conducerea unității 

 


