
ROMANIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLITJEI ROM.4.NE
DIRECTIA GENERALA DE POLITtE A MUNICIPruLUI BUCURESTI

NESECRET
Bucuresti

Nr. ex. redactate 1
Ex. Unic

Operator de date cu caracterpersonal nr. 322312006 Nr. 42300din 15_.12.2017

C it t r e,
Domnul FIRICEL ALEXANDRU

presedinte teritorial SP.R. Diamantul
cu sediul in Bucuresti, str. Ienachita Vacarescu nr. 17A, sector 4

Urmare petitiei dumneavoastra adresata conducerii Directiei Generale de Politic

a Municipiului Bucuresti, prin care formulati plangere prealabila intrucat sesizati ca nu

ati primit adeverinta privind echivalarea functiei de politist criminalist cu stagiul In

functii civile, va comunicam urmatoarele:

Din verificarile efectuate s-a constatat ca Serviciul Resurse Umane din cadrul

Directiei Generale de Politic a Municipiului Bucuresti v-a comunicat Adeverinta

inregistrata sub nr. 611253/27.l0.2017, avand in vedere prevederile art. 1 si 2 din O.G.

nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor ~l adeverintelor de catre

autoritatile publice centrale si locale.

Astfel, fata de prevederile legale invocate, Directia Generala de Politie a

Municipiului Bucuresti este competenta sa elibereze adeverinte pentru echivalare stagiu

pentru perioadele In care politistul si-a desfasurat activitatea in cadrul institutiei

noastre. Pentru celelalte perioade, in vederea punerii in aplicare a prevederilor O.G. nr.

33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre

autoritatile publice centrale si locale, au fost efectuate demersuri ca echivalarea

stagiului desfasurat in cadrul unor structuri 1 unitati ale Ministerului Afacerilor Interne,

respectiv Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si Directia Generala

Management Resurse Umane, prin raportare la prevederile actului normativ care

reglementeaza echivalarea cu stagiul in functii civile, sa se efectueze de catre structurile

cu care ati avut raporturi de serviciu in acea perioada, fapt ce v-a fost comunicat prin

raspunsul nr. 645923/27.10.2017.
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Totodata, va informam ca adeverinta de echivalare a stagiului desfasurat in

cadrul unor structuri 1unitati ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Inspectoratul

General pentru Situatii de Urgenta si Directia Generala Management Resurse Umane,

va va fi comunicata de catre Serviciul Resurse Umane din cadrul Politiei Capitalei,

odata cu primirea acestora de la aceste institutii.

De asemenea, va informam ca, in urma verificarilor efectuate, fata de politistul

care a avut spre instrumentare petitiile prin care ati solicitat adeverinta pentru

echivalare stagiu pentru perioadele in care v-ati desfasurat activitatea ca politist, au fost

dispuse masuri in conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul

politistului, cu modificarile si completarile ulterioare.
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