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REGULAMENT din 11 decembrie 2014 
privind întocmirea și comunicarea referatului de evaluare profesională de către conducătorul
parchetului sub coordonarea, controlul și conducerea căruia își desfășoară activitatea polițiștii
din cadrul poliției judiciare
EMITENT MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 12 decembrie 2014 
 
 
 
 
Articolul 1 
 
Prezentul regulament stabilește conținutul și termenul privind întocmirea referatului de evaluare
profesională de către conducătorul parchetului sub coordonarea, controlul și conducerea căruia își
desfășoară activitatea polițiștii din cadrul poliției judiciare, precum și procedura de comunicare a
referatului către șeful unității de poliție care a solicitat întocmirea acestuia. 
 
Articolul 2 
 
Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția
Generală Anticorupție și unitățile teritoriale ale acestora, precum și Corpul de control al
ministrului afacerilor interne vor solicita și vor ține cont, la evaluarea profesională anuală a
polițiștilor care fac parte din poliția judiciară, de referatul întocmit de conducătorul parchetului
sub coordonarea, controlul și conducerea căruia își desfășoară activitatea lucrătorii de poliție
judiciară. 
 
Articolul 3 
 
Prin conducătorul parchetului, în sensul art. 6 alin. (3) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea
și funcționarea poliției judiciare, republicată, se înțelege: 
a) prim-procurorii parchetelor de pe lângă judecătorii, în cazul evaluării profesionale a
lucrătorilor de poliție judiciară, care își desfășoară activitatea în cadrul: posturilor de poliție,
secțiilor de poliție rurală, polițiilor de stațiuni, polițiilor orășenești și polițiilor municipale
ale inspectoratelor de poliție județene, secțiilor de poliție și polițiilor de sector ale Direcției
Generale de Poliție a Municipiului București, precum și în cadrul punctelor și sectoarelor poliției
de frontieră organizate la nivelul Poliției de Frontieră Române; 
b) prim-procurorii parchetelor de pe lângă tribunale, în cazul evaluării profesionale a lucrătorilor
de poliție judiciară, care își desfășoară activitatea în cadrul aparatului central al
inspectoratelor de poliție județene și al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București,
precum și în cadrul serviciilor teritoriale ale poliției transporturi, al secțiilor de poliție
autostrăzi, al Serviciului de Poliție Delta Dunării, al Serviciului de poliție transporturi
maritime, precum și în cadrul serviciilor din inspectoratele teritoriale ale Poliției de Frontieră
și Garda de Coastă; 
c) procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel, în cazul evaluării profesionale a
lucrătorilor de poliție judiciară, care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor de
operațiuni speciale ale Poliției Române; 
d) procurorii șefi ai serviciilor teritoriale ale Direcției de Investigare a Infracțiunilor de
Criminalitate Organizată și Terorism, în cazul evaluării profesionale a lucrătorilor de poliție
judiciară ce își desfășoară activitatea în cadrul brigăzilor de combatere a criminalității
organizate ale Poliției Române, precum și a lucrătorilor de poliție judiciară din cadrul
structurilor teritoriale ale Poliției de Frontieră, care și-au desfășurat activitatea sub
coordonarea, controlul și conducerea structurilor teritoriale a Direcției de Investigare a
Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism; 
e) procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și
Terorism, în cazul evaluării profesionale a lucrătorilor de poliție judiciară, care își desfășoară
activitatea în cadrul Direcției de combatere a criminalității organizate de la nivelul
Inspectoratului General al Poliției Române, precum și lucrătorilor de poliție judiciară din cadrul
Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române care și-au desfășurat activitatea sub
coordonarea, controlul și conducerea structurii centrale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor
de Criminalitate Organizată și Terorism; 
f) procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în cazul
evaluării profesionale a lucrătorilor de poliție judiciară care își desfășoară activitatea în cadrul
celorlalte structuri ale Inspectoratului General al Poliției Române, ale Inspectoratului General al
Poliției de Frontieră și ale Direcției Generale Anticorupție, precum și în cadrul Corpului de
control al ministrului afacerilor interne. 
 
Articolul 4 
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(1) Șefii structurilor de poliție prevăzute la art. 3, cu 30 de zile înainte de perioada realizării
evaluării anuale profesionale a polițiștilor din cadrul poliției judiciare, au obligația să solicite
conducătorului parchetului competent întocmirea referatului de evaluare. 
(2) Pentru posturile de poliție și secțiile de poliție rurală, solicitarea se va formula de către
șeful poliției orășenești sau al poliției municipale, sub coordonarea căruia se află acestea. 
 
Articolul 5 
 
Solicitările de întocmire a referatului vor fi transmise parchetelor competente, însoțite de un
tabel centralizator privind lucrătorii de poliție judiciară, înscris care va cuprinde mențiuni
referitoare la: gradul profesional, numele și prenumele, studiile de formare inițială și continuă,
studiile de pregătire sau perfecționare, funcțiile ocupate și profilul activității, calificativele
obținute în ultimii trei ani, recompensele și decorațiile acordate, sancțiunile aplicate și
neradiate, măsurile procesual penale adoptate față de polițiști, inclusiv soluțiile procurorului și
hotărârile judecătorești, precum și mențiuni referitoare la procurorii sub coordonarea, controlul,
conducerea cărora și-au desfășurat activitatea polițiștii supuși evaluării. 
 
Articolul 6 
 
În baza datelor comunicate, conducătorul parchetului, căruia i-a fost transmisă solicitarea de
întocmire a referatului de evaluare, poate solicita procurorilor sub coordonarea, controlul,
conducerea cărora polițiștii și-au desfășurat activitatea realizarea unor aprecieri cu caracter
general, cu privire la polițiștii evaluați, cu prezentarea rezultatelor superioare, respectiv a
rezultatelor inferioare, în raport cu aprecierea generală. 
 
Articolul 7 
 
Aprecierile vizează calitatea actelor întocmite și operativitatea în soluționarea cauzelor, precum
și modul de relaționare cu organele judiciare. 
 
Articolul 8 
 
(1) În baza aprecierilor realizate conform art. 6 și 7, conducătorul parchetului întocmește un
referat ce cuprinde: 
a) aprecieri generale privind activitatea de constatare a infracțiunilor și de urmărire penală
desfășurată de polițiștii de poliție judiciară din cadrul structurilor de poliție prevăzute la art.
3, cu prezentarea unor recomandări privind îmbunătățirea activității de urmărire penală; 
b) aprecieri specifice cu privire la activitatea polițiștilor care, prin raportare la aprecierea
generală formulată la lit. a), au obținut rezultate superioare; 
c) aprecieri specifice cu privire la activitatea polițiștilor care, prin raportare la aprecierea
generală formulată la lit. a), au obținut rezultate inferioare. 
(2) Modelul referatului este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. 
 
Articolul 9 
 
(1) Referatul de evaluare se întocmește anual, în perioada realizării evaluării profesionale a
polițiștilor din cadrul poliției judiciare, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data cererii de
întocmire a acestuia, și se va comunica, în termenul arătat, șefului structurii de poliție judiciară
care a solicitat întocmirea referatului. 
(2) În cazul evaluării șefilor structurilor de poliție prevăzute la art. 3, referatul de evaluare se
va comunica șefului ierarhic, care are competența de a efectua evaluarea polițiștilor arătați. 
 
Articolul 10 
 
Constatările cuprinse în referatul de evaluare se au în vedere de către șeful nemijlocit al
polițistului cu ocazia aprecierii indicatorilor de evaluare referitori la exercitarea atribuțiilor
specifice organelor de cercetare penală ale poliției judiciare. 
 
Articolul 11 
 
Evaluarea profesională anuală a polițiștilor care au calitatea de organe de cercetare penală ale
poliției judiciare se realizează în conformitate cu prevederile ordinului ministrului afacerilor
interne, ocazie cu care se va ține cont de aprecierile generale și specifice cuprinse în referatul
de evaluare, întocmit și transmis de conducătorul parchetului, în condițiile prezentului regulament. 
 
Anexa 
la regulament 
Parchetul de pe lângă 
...................... 
REFERAT 
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privind evaluarea profesională a polițiștilor care au 
calitatea de organ de cercetare penală al poliției judiciare
 
┌──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐ 
│1. Unitatea de poliție din care fac parte polițiștii  │                      │ 
│cu privire la care se realizează evaluarea:           │...                   │ 
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│2. Perioada de activitate pentru care este realizată  │                      │ 
│evaluarea:                                            │...                   │ 
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│3. Polițiști din cadrul unității de poliție:          │1. ...                │ 
│(gradul, numele, prenumele)                           ├──────────────────────┤ 
│                                                      │2. ...                │ 
│                                                      ├──────────────────────┤ 
│                                                      │3. ...                │ 
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│4. Aprecieri generale privind activitatea de urmărire │                      │ 
│penală:                                               │...                   │ 
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│5. Recomandări privind îmbunătățirea activității de   │                      │ 
│urmărire penală:                                      │...                   │ 
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│6. Aprecieri specifice cu privire la polițiștii care, │                      │ 
│prin raportare la aprecierea generală formulată, au   │                      │ 
│obținut rezultate superioare*):                       │...                   │ 
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│7. Aprecieri specifice privind activitatea            │                      │ 
│polițiștilor care, prin raportare la aprecierea       │                      │ 
│generală formulată, au obținut rezultate inferioare*):│...                   │ 
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│8. Concluzii:                                         │...                   │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

Notă  
 
────────── 
 
*) Se completează doar dacă este cazul, prin raportare la aprecierea generală formulată la pct. 4.
Aprecierile vizează calitatea lucrărilor/actelor întocmite, operativitatea în soluționarea dosarelor
și modul de relaționare cu organele judiciare. 
 
──────────
 
Conducătorul unității de parchet, 
.................................... 
(numele, prenumele, semnătura, ștampila) 
------


