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Către: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră 
 

În atenția: Direcției Control Intern 

 

Vă supunem atenției încălcarea prevederilor Concepției Inspectorului General, cât și a Ordinului 

MAI nr. 577/2008 privind programul de lucru al polițiștilor, formele de organizare ale acestuia 

și acordarea repausului săptămânal la Inspectoratul  Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea. 

Prin adresele cu nr. 1037/18.03.2019, respectiv 1189/09.04.2019 am sesizat conducerea ITPF 

Oradea cu privire la faptul că polițiștii de frontieră din cadrul instituției care lucrează la 

programul de  ture și se schimbă pe locul de serviciu, lucrează efectiv 13 ore și sunt pontați doar 

12 ore. 

În fapt, așa cum precizează si conducerea ITPF Oradea, polițiștii de frontieră încep pregătirea 

turei la ora 07.30 dimineața pentru tura de zi, respectiv 19.30 seara pentru tura de noapte, între 

orele 08.00-20.00, respectiv 20.00-08.00 își desfășoară activitatea pe locul de serviciu, urmând ca 

în intervalul 20.00-20.30 pentru tura de zi și 08.00-08.30 pentru tura de noapte să se deplaseze 

către sediul Sectoarelor Poliției de Frontieră unde are loc activitatea de bilanț a turei, respectiv 

predarea armamentului. 

Conform art. 1 din Ordinul MAI nr. 577/2008 privind programul de lucru al polițiștilor, formele 

de organizare ale acestuia și acrodarea repausului săptămânal – ”În sensul prezentului ordin, 

prin program de lucru se înțelege perioada în care polițistul își desfășoară activitatea și 

îndeplinește sarcinile și atribuțiile de serviciu potrivit prevederilor fișei postului”. 

Conform art. 10 din Ordinul MAI 577/2008 -Orele de serviciu prestate de polițist peste durata 

prevăzută la art. 2 alin. (1) se consideră ore suplimentare și se plătesc sau se compensează cu 

timp liber corespunzător, conform dispozițiilor legale privind salarizarea polițiștilor. 

Conform art. 26 alin. 3 din Acordul colectiv privind raporturile de serviciu ale  funcționarilor 

publici cu statut special –polițiști din Ministerul Afacerilor Interne –”Programul de lucuru se 

poate organiza de către șefii unităților astfel 12 ore program de lucru în cursul zilei – 24 ore 

timp liber, 12 ore program de lucru în cursul nopții- 48 ore timp liber. 

Conform art. 28 alin. 4 din Acordul colectiv privind raporturile de serviciu ale  funcționarilor 

publici cu statut special –polițiști din Ministerul Afacerilor Interne- Polițiștii care își desfășoară 

activitatea 12 sau 24 ore consecutiv, beneficiază de pauză de masă totalizând cel mult o oră, 

inclusă în programul de lucru, fără să afecteze desfășurarea normală a activității 
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Conform Conceptiei Inspectorului General al Poliției de Frontieră Române- Executarea 

serviciului începe  din momentul în care polițiștii de fronteră se prezintă la pregătirea turei 

pentru intrarea în servciu și se finalizează după predarea armamentului /mijloacelor tehnice din 

dotare și încheierea bilanțului turei. 

 

Având în vedere aspectele prezentate, activitatea de pregătire a turei, deplasare spre locul de 

executare a misiunii, deplasarea de la locul de desfășurarea a misiunii și bilanțul turei se 

efectuează în afara programului de lucru stabilit 08.00-20.00, respectiv 20.00-08.00, astfel că se 

creează timp suplimentar de muncă în cadrul programului normal de lucru, pentru care 

conducerea ITPF Oradea refuză în mod nejustificat să fie pontat, susținând faptul că ”se 

compensează ” cu timpul cât polițiștii sunt în pauză de masă, lucru total eronat, deoarece pauza 

de masă este inclusă deja în cadrul programului de lucru. 

Pe cale de consecință, din aspectele sesizate, cât și din refuzul nejustificat și fără temei al ITPF 

Oradea de a efectua un pontaj corect și legal pentru polițiștii de frontieră care se schimbă pe locul 

de serviciu și efectuează în fiecare tură 13 ore și sunt pontați doar 12, solicităm să dispuneți 

verificările necesare pentru a comunica cine se face vinovat de încălcarea prevederilor legale și 

respctiv tragerera la răspundere a acestora. 

 

Vă mulțumim pentru colaborare. 
 
 
 
 
Cu stimă, 
 

PREȘEDINTELE 

          SINDICATULUI POLIŢIŞTILOR EUROPENI ”EUROPOL” 
 
 

           Cosmin Andreica 

 


