
 

Afiliat:  

Blocul National Sindical 
Federatia Publisind                         
                                                                    Nr. 113 din 15.11.2016    

 
 Către:  Inspectoratul General al Poliției Române 

   Inspectoratul General al Poliției de Frontieră 

    

 În atenția: Dl. chestor de poliție Bogdan DESPESCU, 

   Inspector General 

   Dl. chestor principal de poliție Liviu-Marius GALOȘ, 

   Împuternicit Inspector General 

  

 

 În contextul proximității procesului de acordare a sporului pentru lucrări de excepție și 

misiuni speciale, respectiv de distribuire a numărului de indicatori la nivelul IPJ-urilor și ITPF-

urilor, raportat la experiențele negative și la practicile lipsite de transparență și de obiectivitate de 

la nivelul unor unități, vă supunem atenției trei dintre cele mai importante probleme identificate 

de organizația noastră: 

 - nu este respectat principiul proporționalității categoriilor de personal de la nivelul 

unităților. În acest sens, solicităm ca numărul de indicatori să fie acordat în funcție de proporția 

ofițerilor, agenților și personalului contractual de la nivelul unității; 

 - cuantumurile cele mai mari ale procentelor sporului pentru lucrări de excepție și misiuni 

speciale sunt acordate numai ofițerilor cu funcții de conducere iar cuantumurile cele mai mici 

agenților sau ofițerilor cu funcții de execuție. Solicităm ca aceste cuantumuri să fie acordate 

exclusiv în funcție de performanțele obținute, fâcându-se abstracție de corpul profesional din care 

face parte persoana propusă; 

 - notele de fundamentare și justificarea alegerii cadrelor care urmează să beneficieze de 

sporul pentru lucrări de excepție și misiuni speciale nu sunt cunoscute. Prin această lipsă de 
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transparență se pierde tocmai obiectul de reglementare a acestui spor, respectiv de recompensare 

a activității deosebite pe care un polițist a realizat-o.  

Paradoxal, deși activitatea care a stat la baza nominalizării celor care vor beneficia de acest spor 

pe următoarele 6 luni ar trebui să fie popularizată, cu scopul de a reprezenta un exemplu de urmat 

de către ceilalți polițiști, de cele mai multe ori, colegii din instituție nici măcar nu știu cine sunt 

beneficiarii acestei „recompense”, ce să mai vorbim de popularizarea activității acestora. 

Aceste propuneri sunt de natură să aducă un element de transparență, obiectivitate și în același 

timp, elimină orice fel de influențe care nu au la bază criteriile de performanța. 

Impunerea unor paramentrii și condiții în baza cărora să fie acordat sporul pentru lucrări de 

excepție și misiuni speciale, este justificată, mai ales că și în situația avansărilor înainte de termen, 

cu ocazia zilei de 1 Decembrie a fost impusă o condiție similară, ca cel puțin jumătate din cei 

avansați să fie agenți de poliție. 

 

 Cu stimă,   

 

 

SINDICATUL POLIŢIŞTILOR EUROPENI ,,EUROPOL” 

PREŞEDINTE, 

Cosmin Andreica 

 

 


