
 

Afiliat:  

Blocul National Sindical 
Federatia Publisind                         
                                                                    Nr. 1472 din 15.10.2019 

    

 

 Către:  Inspectoratul General al Poliției Române   

    

În atenția: Domnului, Chestor de poliție Liviu VASILESCU, Inspector General 

 

 

 Având în vedere proximitatea finalizării perioadei de școlarizare a promoțiilor școlilor de agenți de 

poliție ”Vasile Lascăr”, Câmpina și ”Septimiu Mureșan”, Cluj-Napoca vă solicităm să aveți în vedere și să 

elaborați măsuri pentru ca în perioada imediat următoare să se reanalizeze situația posturilor vacante la 

nivelul unităților de poliție aflate în subordinea dumneavoastră, și să dispuneți șefilor unităților din 

subordinea Inspectoratului General al Poliției Române să procedeze la aprobarea rapoartelor de mutare a 

polițiștilor care și-au manifestat această intenție. 

Apreciem că un asemenea model de bună practică este eficient, în funcție de numărul de indicatori 

alocat fiecărei unități și de cererile de mutare înregistrate, în raport de cazurile concrete în care se află fiecare 

polițist, să fie avizate favorabil aceste rapoarte, mai ales că acest demers a fost pus în aplicare și la 

promoția ”Septembrie 2019”, pentru absolvenții celor 2 școli de poliție aflate în subordinea I.G.P.R., 

rezultatele initiativei fiind apreciate de către toate părțile implicate în acest proces. 

 Menționăm că există sute de cazuri în care polițiștii au solicitat mutarea având la bază motive 

personale întemeiate, chestiuni sociale sau alte situații particulare care nu mai necesită amânare, dar care au 

fost tratate cu superficialitate până în prezent. 

  Considerăm că o asemenea măsură este de natură să genereze o stabilitate mai mare a 

personalului și implicit va elimina starea de nemulțumire existentă în rândul colegilor care sunt departe de 

familie. 

Vă mulțumim anticipat pentru colaborare si deschidere. 

  

 Cu deosebită stimă și considerație,   

 

PREŞEDINTELE SINDICATULUI POLIŢIŞTILOR EUROPENI 
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