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Capitolul I DISPOZITII GENERALE

Art.l. Prevederile prezentului Regulament stabilesc modul de organizare qi func{ionare a poliliei
locale qi se aplicd personalului poliliei locale organizate in conformitate cu dispoziliile Legii poli{iei
locale nr.15512010 qi H.G. nr.133212010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare qi
funcfionare a poliliei locale.
Art.2. (1) Potrivit legii, poli{ia local5 se infiinleazI in scopul exercitdrii atribu{iilor privind
apdrarca drepturilor gi libetSlilor fundamentale ale persoanei, a proprietifii private qi publice,
prevenirea qi descoperirea infracfiunilor, in urmltoarele
domenii:

a)

ordinea gi liniqtea public6, precum Sipaza

bunurilor;
b)
circulafia pe drumurile publice;
c)
disciplina in construclii qi afiqajul stradal;
d)
protecfia mediului;
e)
activitatea comercial[;
evidenla persoanelor;
0
g)
alte domenii stabilite prin lege.
(2) Politia locali iqi desfrqoard activitatea pebaza principiilor: legalitilii, increderii,
previzibilitifii, proximit5{ii gi propor{ionalititii, deschiderii gi transparenfei, eficienlei gi eficacit51ii,
rispunderii gi responsabilit6tii, impa4ialit6lii qi nediscrimin[rii.
(3) Sintetic, activitatea poliliei locale consti in impunerea normelor legale pe raza comunei
Tormac, cu precizarea ci nici un cet5lean care se afld intr-un raport de conformare fa@ de normele
stabilite nu va face obiectul laturii represive a legii.
Art.3 Activitatea poliliei locale se desfbqoarf, in interesul comunit[1ii locale, exclusiv pe baza qi in
executarea legii, a actelor autoritSlii deliberative gi ale celei executive ale administraliei locale,
precum gi in conformitate cu reglementlrile specifice fiec[rui domeniu de activitate, stabilite prin acte
administrative ale autorit[lilor publice centrale qi locale.
Art.4. in exercitarea atribufiilor ce ii revin, Polilia locali coop ereazd.cu structurile teritoriale ale
Poliliei Romdne, ale Jandarmeriei Romdne, ale Poliliei de Frontier[ Romdne gi ale Inspectoratului
General pentru Situalii de Urgenfi, cu celelalte institufii ii autoritati ale administra{iei publice
centrale qi locale gi colaboreazl cu organiza{ii neguvernamentale, precum gi cu persoane fizice gi
juridice, in condiliile legii.
Poli{ia localS poate incheia cu alte autoritAti gi institulii publice protocoale de cooperare avAnd ca
obiect detalierea modalitdtilor prin care, in limitele competen,telor legale ale fiec[rei structuri, acestea
iqi oferi sprijin in indeplinirea activit[filor sau a misiunilor specifice.

Capitolul II
ORGANIZAREA POLITIEI LOCALE $I CATEGORII DE TUNCTIONARI PUBLICI
Art.S. (1) La nivelul comunei Tormae, Polilia local6 se organizeaz[ gi func{ioneazd, prin
hotlr6re a Consiliului Local al comunei Tormac, fbrl personalitate juridicd, in cadrul aparatului de
specialitate al primarului.
(2) Denumirea va fi ,rPoli(ia Locall Tormac" iar in corespondenla purtat6, antetul
documentelor, qtampila, embleme etc, se va inscrie urmf,torul con{inut : ,rRomflnia, Jude(ul Timip,
Comuna Tormac, Poli{ia Locali" sau pe scurt -,,Poli(ia Locall Tormac".
(3) Sediul Poliliei Locale Tormac, se afl5 situat in comuna Tormac, str.Principald., nr. 467;
(4) Competenla materiali a Poliliei Locale Tormac, stabilitl prin acte normative ale autoritSlii
administratiei publice centrale qi locale, se exercitd pe raza teritoriald a comunei Tormac.
(5) In cadrul poliliei locale se organizeaz[ structuri :
a) de ordine gi linigte publicd qi pazd a bunurilor;
(6) Structurile prevlzute la alin.(5) se organizeazd la nivel de compartiment propriu-zis in funclie
de nevoile operative, numlrul de posturi/func{ii aferente gi de posibilitatea asigur[rii unui

management eficace gi eficient al resurselor umane qi materiale alocate, potrivit organigramei qi
statului de funclii aprobate de autoritatea deliberativ6 local6.
Art.6. Modul de organizare a poliliei locale, structura funcfional[, statul de funcfii, num[rul de
posturi qi categorii de personal, precum qi modificdrile ulterioare, se aprob[ prin Hot[rdre a
Consiliului Local al comunei Tormac, cu avizul A.N.F.P., potrivit prevederilor legale.
Art.1. Personalul poliliei locale este compus din : funcfionari publici care ocupl func{ii publice
generale, personal contractual.
Art.8.
Funcliile publice din polilia loca16, in raport cu nivelul studiilor necesare ocupdrii, se
clasificl dupd cum urmeazd;
a) cuprinde funcliile publice pentru a ciror ocupare sunt necesare studii superioarejuridice si/sau
administrative de lunga durata, frnalizate cu diplomi de licen1i.

(1)

Art. 9 (1) Polilia Locald Tormac,

este condus[ de PRIMAR.

Capitolul III
SELECTIONAREA, PREGATIREA $I NUMIREA PERSONALULUI POLITIEI LOCALE
Art.10. Funcfionarii publici din polifia local[ pot fi numiJi debutanli sau definitivi, in condifiile
Legii nr.18811999, republicatd, cu modific[rile qi completdrile ulterioare. La terminarea perioadei de
stagiu, activitatea funcfionarilor publici debutanfi din polilia locald se evalueazi in conformitate cu
procedura de evaluare a activitAtii func{ionarilor publici debutanfi.
Art.l1. (1) Funcliile publice vacante din cadrul poliliei locale se ocupd potrivit prevederilor Legii
nr. 188/1999, republicati , cu modificSrile qi completlrile ulterioare.
(2) Pentru ocuparea posturilor de polifist local, inclusiv personal contractual pentru pazd , se
impun urmdtoarele condilii gi bareme specifice pentru candidafi:
- s[ fie cunosculi ca persoane corecte in societate, familie qi la locul de muncl qi sI nu aib[
antecedente penale privind infracliuni sdvdrsite cu intenfie;
- si fie apfi din punct de vedere psihologic qi medical pentru indeplinirea serviciului inarmat cu
arm[ letalS pentru autoap[rare qi pazd;
- s[ aib[ aptitudini fizice adecvate postului/func[iei publice, respectiv sf, indeplineascl baremele
de statur[ minimale: 1,70 m inlllime pentru blrba{i si 1,65 m inil{ime pentru femei, precum qi
baremele de aptitudini fizice (motrice), pe categorii de vArst6, stabilite pentru angajafii Ministerului
Administra{iei qi Internelor prin Ordin al Ministrului Administraliei si Intemelor;

(3) Concursul va cuprinde urmitoarele etape:
- selectarea dosarelor de inscriere, cu verificarea indeplinirii condiliilor de participare la concurs.
- suslinerea probelor de verificare a aptitudinilor fizice (motrice).
- lucrare scris /teste grili, pentru verificarea cunostin[elor profesionale necesare indeplinirii
atribu{iilor postului/func{iei publice.
- interviu.
(4) Condiliile de organizare qi modul de desfdqurare a concursului sau a examenului pentru
ocuparea posturilor/func{iilor publice vacante se stabilesc prin hotirdre a Consiliului Local, la
propunerea primarului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(5) Dosarele candidalilor se intocmesc, in condi{iile legii, diferenfiat pentru funclionarii publici
sau personalul contractual, dup caz.
Art.12. Personalul contractual din cadrul poliliei locale care exercitl atribuliile prevdzute la art. 6
lit. h) din Legea nr. 75512010 trebuie sI indeplineasci qi condiliile prevlzute la art.39 din Legea nr.
33312003 privind paza obtectivelor, bunurilor, valorilor qi protec{ia persoanelor, cu modific[rile qi
completdrile ulterioare. Angajarea acestuia se face cu respectarea prevederilor art. 40 din Legea nr.
33312003, cu modificlrile qi completdrile ulterioare.
Art.13. Polilistii locali vor urma prin instituliile de specialitate din cadrul Ministerului
Administrafiei si Internelor programe de formare ini{ial prev[zute la art. 18 alin. (1) si alin. (2) din.
Legea nr. 155/2010.
Pentru stabilirea cadrului organizatoric de desfdqurare a programelor de formare, se vor incheia
protocoale cu structurile specializate ale Ministerului Administra{iei gi Internelor, potrivit
prevederilor legale aplicabile.
Programele de formare inifial pentru poli]iqtii locali vor fi structurate pe module, parcurse prin
cursuri lazi cu durata de trei luni.

I

in care se va prevedea
Politistii cu func[iile publice de conducere vor urrna un program de studiu
obligatoiiu un modul de management, cu durata de minim 30 de ore.
conform planului de
Finalizarea programelor de formare se va face prin examen de absolvire,
or ganizat in condiliile legii'
invf,fdmdnt,
.eliberat, in
examenului, potiliqtii locali vor obfine un certificat de absolvire
il;;;ovf,rii
profesionale
condifiile legii, de cdtre institu\ia organizatoare, cu men{ionarea competen(elor
dobdndite, cuantifi cate in credite transferabile'
prevlzute, incheie un
Art.14. poliliqtii locali care promoveaz[ examenele de formare inifial
local[ o perioad[ de cel pulin 5 ani de
angajament de serviciu prin care se oblig[ s[ lucreze in poli{ia
la data promovdrii examenului.
jurlmantul
Art.ls. (1) La numirea in func{ia publici, funcfionarii publici din polilia locala depun
de credinli previzut de Legea nr. 1 88/1 999, republicati'
scris qi atrage revocarea
(2) Refuzul depunerii3ulamantului prev[zufla alin. (1) se consemneazdin
legii'
actuiui administrativ de numire in funcfia publicS, in condiliile
din polilia local6, in doud
(3) Jurdm6ntul de credin{d este semnat ie c6tre funclionarul public
doilea se inmaneaz[ semnatarului'
exemplare, unul p6str6ndu-se la dosarul personal, iar cel de-al
din polifia local[ provenili din
publici
(4) prevederile alin. (1)-(3) se aplic[ qi funcfionarilor
prev[zut la att' 23 din
jur6mdntul
in maiura in care nu au depus
r6ndul poliliqtilor
"o*rnltu.i,
aprobat prin Hot[rdrea
Regulamentul-cadru de organizate qi funclionare a Poli{iei Comunitare'
Guvernului nr. 2295 12004.
publicd ii inceteazi
Art.16. Oaca fun-flonarului public din polilia local[ numit in funclia
prevf,zute in
perioade-i
expirlrii
raporturile de serviciu din motive imputabiie acestuia, inaintea
15512010'
(4) din Legea nr'
angajamentul de serviciu, se aplic prevederile art. 38 alin.
pazd au dreptul qi obligalia de a-qi
pentru
poliligiii
contractual
personalul
iocali'qi
Art.17. (1)
de specialitate, instruc(ia
imbun6ti[i in mod continuu pregdtirea profesionali, ce include: preg6tirea
condiliei fizice
menfinerea
pentru
qi
tragerii cu armamentul din dttaie, preg6tirea de autoaplrare
la nivelul
otganizate
prigitire continu6
adecvate funcfiei/postului, prin participarea la activit[iile de
Direcliei sau angaj atorului.
organizate potrivit alin'(1)
(2) Absentar"u r".lurtin.atd de la activitatile de pregbtire continui
constituie abatere disciplinar[.
necompetenfa demonstrati de
(3) Lipsa de preocupare pentru ridicarea nivelului profesional ori
comparativ cu nivelul celorlalli
oblinerea sistematic[ d" rerultat" slabe in preg6tirea piofe-sionald
stabilite in activitate, poate
lucr6tori, deopotrivi cu nerealizarea din ui.urla catzda obiectivelor
individuale ale
performanlelor
atragedup[ sine acordarea calificativului nesatisldcdtor la evaluarea
angajatului.

Capitolul IV
ATRIBUTIILE PERSONALULUI POLITIEI LOCALE 4.1. Drepturile' obliga{iile 9i
responsabilitl{ile poli{istului local
Art.18. Drepturile poli{istului local
drepturi
iij"'i;;";;T;u ut iuutiitor ce ii revin, potrivit legii, polifistul local are urmitoarele

principale:
in urmdtoarele situalii:
- sI efectueze control preventiv asupra persoanei qi/sau bagajului acesteia
infracliuni sau
une.i
existi indicii clare c[ s-a sivarqit, se savaiseqt" ,uu i" pregf,teqte s[vdrqirea
este interzis accesul cu arrne,
persoana particip[ la manifestari publice organizatein locuri in care
produse ori substanle periculoase;
necesar[pentru indeplinirea
- s[ invite la sediul poliliei locale persoanele a c[ror prezenldeste
invitafiei;
atribuliilor, prin aducerea la cunostin{d , in scris, a scopului si a motivului
prinderea persoanelor care au
- sd solicite sprijinul cet[fenilor pentru identificarea, urmarirea 9i
comis fapte de naturl penald sau contravenfional[ ;
armamentul, munilia
- s6 poarte qi s[ foloseasc[ , in condiliile legii qinumai in timpul serviciului,
qi celelilte mijloace de ap[rare 9i intervenfie din dotare;
lnzona de competen{i '
- s[ circule g.utrii, p. U azalegitima{iei de serviciu, in timpul serviciului,
unor misiuni care nu pot fi indeplinite
cu mijloacele de transport in comun locale, pentru executarea
altfel;

si foloseascl for,ta, in condiliile legii, propor,tional cu starea de fapt care justificd,utilizarea
acesteia, in cazul nerespectdrii dispoziliilor pe care le-a dat in exercitarea atribufiilor de serviciu;
- si legitimeze qi si stabileasc[ identitatea persoanelor care incalci dispozitiile legale ori sunt
-

indicii cd acestea pregf,tesc sau au comis o faptd ilegalS ;
- sI conducd la sediul politiei locale sau al unitdfilor/structurilor teritoriale ale Polifiei Romdne pe
cei care prin acliunile lor pericliteazd integritatea corporalS , sdndtatea sau via{a persoanelor, ordinea
publicd ori alte valori sociale, precum qi persoanele suspecte de slvdrgirea unor fapte ilegale, a c6ror
identitate nu a putut fi stabilit[ in condiliile legii.
Verificarea situafiei acestor categorii de persoane qi luarea misurilor legale, dup caz, se realizeazd
in cel mult 72 ore din momentul depistlrii, ca mdsuri administrativi.
(2) Polilistul local este investit cu exerciliul autoritifli publice, pe timpul qi in leg[tur[ cu
indeplinirea atribuliilor qi a indatoririlor de serviciu, in limitele competen{elor stabilite prin lege, gi
benefrciazd, de dispoziliile legii penale cu privire la persoanele care indeplinesc o funclie ce implicS
exerciliul autoritl1ii de stat.
(3) Pentru exercitarea atribuliilor de serviciu, polifiqtii locali au acces, in condiliile legii, la bazele
de date ale Ministerului Administrafiei si Internelor.
(4) Polifistul local are dreptul gi obliga{ia si constate qi sd aplice sancfiuni pentru contravenliile
date in competenji , potrivit prevederilor legale;
Art.19. Obliga(iile poli(istului local
(l) Intreaga activitate a polifistului local arelabazd, principiul fundamental potrivit c[ruia acesta
este funcfionar public in slujba comunitdlii care l-a angajat qi trebuie s[ participe la misiunile de
ordine gi liniqte publicd organizate pe ruzaunitElii administrativ teritoriale.
(2) in exercitarea atribufiilor de serviciu, polilistul local este obligat:
- sd respecte drepturile qi libertilile fundamentale ale cetf,fenilor, prev[zute de Constitufia
Romdniei, republicatS, gi de Convenlia pentru apdrarea drepturilor omului qi a libert[1ilor
fundamentale;

- s5 respecte principiile statului de drept qi sI apere valorile democrafiei;
- s[ respecte prevederile legilor gi ale actelor administrative ale autoritIlilor administraliei publice
centrale si locale, precum qi regulamentele, metodologiile qi procedurile de lucru institutite in cadrul
structurii organizatorice din care face parte;
- sf, respecte qi si aduci la indeplinire ordinele qi dispozitiile legale ale qefilor ierarhici, indiferent
de forma in care au fost exprimate: in scris sau verbal; orice eventual5 neinlelegere cu privire la
confinutul ordinelor sau dispoziliilor emise se clarific[ la solicitarea subalternului o dat[ cu primirea
acestora, ulterior neputdndu-se invoca nein{elegerea drept motiv al neindeplinirii ori indeplinirii
defectuoase a acestora;
- sd respecte normele de conduitd profesionali si civic[ prevdzute de lege, folosind timpul de lucru
integral si cu eficienli, indeplinindu-gi cu profesionalism, loialitate, corectitudine qi in mod
constiincios ?ndatoririle de serviciu;

- si se prezinte la serviciu in condilii corespunzltoare pentru indeplinirea indatoririlor ce-i revin,
in linuta ordonatl potrivit anotimpului qi/sau misiunii, frrd a fi obosit ori sub influenla b[uturilor
alcoolice, a substanlelor halucinogene sau altele asemdnltoare;
- la intrarea in serviciu, s5 semneze documentele de organizare a serviciului (de exemplu: buletinul
posturilor, procese verbale etc), confirmdnd ora la care s-a investit cu responsabilitatea serviciului, cu
preluarea postului qi a inventarului acestuia, precum gi a mijloacelor materiale necesare indeplinirii
misiunii;
- la iegirea din serviciu, sd semneze documentele de organizare a serviciului, consemndnd ora ieqirii
din serviciu, predarea postului qi a inventarului acestuia, precum qi a mijloacelor materiale primite la
intrare, specificdnd, totodati, evenimentele deosebite petrecute pe timpul serviciului qi starea
operativd de la momentul predlrii postului;
- la ieqirea din serviciu, are obliga{ia de a intocmi raportul de activitate, potrivit procedurii de
lucru instituite;
- si manifeste fermitate in aplicarea legilor qi solicitudine fafi de organele centrale sau locale cu
care colaborcazi sau care cer sprijin in rezolvarea unor probleme din domeniile de activitate ale
poliliei locale;

- in indeplinirea atribufiunilor de serviciu, poli{istul local sd actioneze,,la vedere", crednd in
r0ndul cetifenilor sentimentul de omniprezenld a politiei gi, implicit, pe cel de sigurantd civicd ,
motivat de faptul cd prezen[a unui poli{ist local in stradd are menirea de a preveni comiterea abaterilor
de la normele legale qi, pe cale de consecinli, a urmirilor negative a acestor abateri.
- sI manifeste solicitudine fati de toli cetd{enii care se adreseazl poliliei locale prin audien.te,
cereri, sesizlri sau reclamalii in vederearezolvdrii acestora potrivit dispoziliilor legale in vigoare;
- in rela{iile cu cetllenii este obligat sI se comporte civilizat, si dea explicafiile necesare cu
privire la motivul intervenliei, lafapta slvdrsit gi norma incdlcat[, si fie coerent, ferm gi sI nu
rispund6 la provoclri;
- sd igi decline, in prealabil, calitatea qi si prezinte insigna de polilist 9i legitima(ia de serviciu, cu
excepfia situa{iilor in care rezultatul acfiunii este periclitat.
- la intrarea in acliune sau la inceputul intervenfiei ce nu sufer amdnare, politistul local este
obligat sI se prezinte, iar dupl incheierea oricf,rei acfiuni sau interven{ii sd se legitimeze gi sf, declare
funcfia qi unitatea de polilie locall din care face parte;
- sI intervin[ qi in afara orelor de program, in limita mijloacelor aflate la dispozilie, pentru
exercitarea atribufiilor de serviciu, in raza teritorial5 de competen!6, cAnd ia la cunogtinfd de existen{a
unor situalii care justific[ interven{ia sa;
- s[ se prezinte de indati la sediul poliliei locale sau acolo unde este solicitat in situalii de
catastrofe, calamitdli ori tulburdri de amploare ale ordinii gi linigtii publice sau alte asemenea
evenimente, precum qi in cazul instituirii st[rii de urgenld ori a stdrii de asediu sau ?n caz de
mobilizare gi de rdzboi; Aceasti obligafie o va executa din proprie iniliativ6, dacd mijloacele de
comunicare sunt inoperante.
- sd se prezinte apt pentru serviciu la ora qi locul indicat, chiar ?n situafia in care se afl6 in turl
liber6, la alarml sau la solicitarea conducerii, motivati de situa{ia operativi gi de interesul serviciului,
indiferent de modalitatea de convocare;
- sf, comunice gefului ierarhic sau dispecerului de serviciu orice schimbare legat[ de domiciliu,
resedin{5 sau numlr al telefonului de contact in maximum 24 ore de la producere, avdnd obliga{ia de
a menline permanent deschis telefonul personal pentru a putea fi contactat la nevoie;
- sI comunice imediat qefului ierarhic sau dispecerului de serviciu despre intervenirea
incapacitilii temporare de muncd, ulterior transmifdnd la qeful Direcfiei certificatul de concediu
medical in original si copie, in cel mult 48 ore de la eliberarea acestuia;
- s6 informeze PRIMARUL despre pirSsirea comunei ?n timpul liber, pentru un interval de timp
mai mare de 24 ore, qi, dac este cazul, si comunice numlrul de telefon ori persoana de leglturf, prin
care poate fi alarmat sau convocat in interesul serviciului;
- sI respecte secretul profesional, precum qi confidenlialitatea datelor dobdndite in timpul
desfrguririi activitSlii, in condiliile legii, cu excep{ia cazurilor in care indeplinirea sarcinilor de
serviciu, nevoile justiliei sau legea impun dezv[luirea acestora;
- sd manifeste corectitudine in rezolvarea problemelor personale, in aga fel incAt s[ nu beneficieze
gi nici sd nu lase impresia cd beneficiazd de datele confidenfiale oblinute in calitatea sa oficiali.
- sd se ablin[ de la orice fapt care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice saujuridice ori
prestigiului poliliei locale qi/sau autoritdfilor publice.
- sd nu recurgl la acliuni in fo(5 decAt atunci c6nd toate celelalte metode si procedee nu au dat
rezultate sau atunci cdnd elementele infractoare sdvdrsesc acliuni periculoase prin surprindere ce-i pot
periclita viafa, integritatea corporal5 sau sdnf,tatea ori constituie un pericol deosebit pentru obiectivul
pdzit;
- sd execute interven{iile in fo46 de aga manierf, incdt si nu depSgeascf, limitele legitimei ap[riri
sau a st[rii de necesitate, uzdnd in acest scop de calitilile sale fizico-psihice qi cunostinfele teoreticopractice acumulate;
(3) Pe linia securitdfii Si senetetii in munc[, polifistul local este obligat:
- si-qi desfrqoare activitatea in conformitate cu preg[tirea qi instruirea sa, precum qi cu
instruc{iunile primite (proceduri de lucru, reguli de tacticd poli{ieneasci, metodologii qi moduri de
utilizare a tehnicii, echipamentului gi mijloacelor din dotare), astfel incdt si nu expund la pericol de
accidentare sau imbolnf,vire profesional atdt propria persoani, c6t qi alte persoane care pot fi afectate
de acfiunile sau de omisiunile sale in timpul executdrii misiunilor incredin{ate;
- sd,ltilizeze corect echipamentul individual de proteclie acordat qi, dupl utllizare, si-l inapoieze

sau s6-l depunl in bun[ stare Ia locul destinat pentru plstrare, informdnd prin raportul de activitate
dac[ s-a deteriorat pe timpul misiunii qi in ce fel;
- sdutilizeaze corect aparatura, dispozitivele, substan{ele periculoase, echipamentele de transport,
mijloacele de autoapdrare qi interven{ie din dotare, potrivit destinaliei acestora, a regulilor de tactic[
polilieneasci qi a instruc{iunilor stabilite de producf,tor;
- sd nu procedeze la scoaterea din funcfiune, la modifi carea, schimbarea sau ?nldturarea arbitrard a
dispozitivelor de securitate proprii qi s[ utilizeze corect aceste dispozitive;
- s[ comunice imediat conduc[torului locului de muncd orice situa{ie de muncl despre care au

motive intemeiate si o considere ca fiind un pericol pentru securitatea qi s[nitatea lucrdtorilor,
precum gi orice deficienf[ a sistemelor de protecfie;
- si aducd la cunostin!f, conducitorului locului de muncd accidentele suferite de propria persoani ;
- si coopereaze ar angajatorul qi/sau cu lucrdtorii desemnali, atdt timp cdt este necesar, pentru a
face posibil realizarea oricdror m[suri sau cerinle dispuse de cdtre inspectorii de munci qi inspectorii
sanitari, pentru protecfia s[netefli gi securitl{ii lucritorilor;
- sd coopereaze, atdt timp cdt este necesar, cu angajatorul qi/sau cu lucr[torii desemna{i, pentru a
permite angajatorului sI se asigure ci mediul de munci gi condifiile de lucru sunt sigure gi fbrl riscuri
pentru securitate qi s[nitate, in domeniul siu de activitate;
- sd-si insuqeasc[ qi respecte prevederile legislafiei din domeniul securitilii gi s[n[tilii in muncd qi
pentru situa{ii de urgen{6, precum qi mdsurile de aplicare a acestora;
- s6-qi insuqeascl gi respecte regulile de tactic polifleneascf,, procedurile de lucru gi modul de
ac{iune qi intervenlie prezentate la preg[tirea profesional6, precum gi normele inteme gi instrucliunile
proprii de securitate a muncii gi pentru situalii de urgen!5 din cadrul unitalii;
- si dea rela{iile solicitate de citre inspectorii de munc[ qi inspectorii sanitari in timpul
controlului sau al efectulrii cercetirii accidentelor de munc[ ;
- in caztil producerii unui accident de munc6 colectiv sau mortal, si nu modifice starea de fapt
rezlltatd" din producerea acestora ?n afard de cazurile in care menlinerea acestei stiri ar genera alte
accidente gi ar periclita viata accidentalilor qi a altor persoane participante la procesul de muncS;
- s[ aplice mdsurile din Planul de prevenire gi protecfie, m[surile de prim ajutor, de stingere a
incendiilor qi de evacuare a lucrdtorilor;
- sd prezinte figa de instruire individualS privind securitatea qi s[nltatea in muncd la controlul
medical pentru consemnarea rezultatului qi sI se asigure cd fiqa de aptitudini (avizul medical) se va
anexa la figa de instruire individual[ ;
- in canil unui pericol grav qi iminent pentru propria securitate sau a altor persoane, atunci cdnd
qeful ierarhic superior ori dispecerul de serviciu nu poate fi contactat, sd aplice mdsurile
corespunzitoare, in conformitate cu cunostinlele sale gi cu mijloacele tehnice de care dispune, pentru
a evita sau limita la minimum consecinlele grave ale unui astfel de pericol;
- si se prezinte numai in condilii psihofiziologice corespunzdtoare la serviciu, s[ nu introduc[ qi
s[ nu consume b[uturi alcoolice sau alte substanle halucinogene la locul de munc6, precum gi sf, se
supunf, controlului alcooltest (cu etilotestul electronic sau cu fiola alcooltest) ori de cdte ori i se
solicitd acest lucru de c[tre gefii ierarhici sau alte persoane cu atribu{ii de control;
- sd respecte normele de tehnica securitilii muncii ?n ceea ce priveste folosirea echipamentelor
electrice, in utilizarea substanlelor chimice, detergenfi, dezinfectanli, antigel, lubrifianfi etc. precum gi
cele de prevenire qi stingerea incendiilor specifice activit5fii de conducere pe drumurile publice a
autovehiculelor;
- s[ manevreze cu precaulie recipientele cu lichide, jetul de apd al furtunului sau lavetele umede,
evitdnd atingerea dispozitivelor qi instala{iilor electrice din zona de lucru;
- si execute numai activit[lile gi operafiile pe care le cunoaqte, pentru care este pregdtit
profesional qi instruit, fiindu-i interzis orice intervenlie la echipamentele tehnice gi mai ales la cele
energetice, precum qi utilizarea in afara instruc{iunilor tehnologice qi de protecfie a muncii a
substan(elor periculoase (toxice, infl amatoare, explozive etc.);
- in incinta unitSlii qi la alte unit6li c6t gi pe drumurile publice si se deplaseze cu atenfie qi numai
pe c[ile special amenajate, respectdnd indicatoarele de circulafie qi reglementdrile privind traversirile
cdilor de circulalie pentru mijloacele de transport (auto, cdi ferate etc.), iar in mijloacele de transport
si respecte mlsurile de securitate a muncii specifice acestora;
- si se deplaseze la gi de la serviciu spre casi qi retur pe drumul cel mai scurt gi intr-un interval de

timp rezonabil;

ART.20. Interdic{iile poli{istului local
(1) Polifistului local ii este interzis:
- sd facd parte din partide, formaliuni sau organizatii politice ori

sd desfhqoare propagandd

in

favoarea acestora;
- sd exprime opinii sau preferinle politice la locul de munci sau in public;
- sd participe la mitinguri, demonstra{ii, procesiuni sau orice alte intruniri cu caracter politic;
- sI adere la secte, organizalii religioase sau la orice alte organiza\ii interzise de lege;
- s[ efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activitili de comer,t ori sd participe la
administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu exceptia calit6lii de acfionar;
- sE exercite activitifi de naturd sdlezeze onoarea qi demnitatea polilistului local sau a institufiei

din care face parte;
- sd de{ini orice alti funclie public6 sau privati pentru care este salarizat, cu excepfia funcfiilor
didactice din cadrul institu{iilor de invSfim6nt, a activitdfilor de cercetare stiinfific[ gi crea{ie literarartistic6 ;
- s[ participe la efectuarea oric[rei forme de control in vreo entitate publicd sau privat6, in cazul in
care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de naturi contrar[ activitilii specifice
de polilie;
- si provoace suferinfe fizice sau psihice unor persoane, in scopul oblinerii de la acestea ori de la
o te(5 persoand de informalii sau mirturisiri;
- sI primeascd, s[ solicite, s[ accepte, direct sau indirect, ori sI faci sI i se promit[, pentru sine
sau pentru al1ii, in considerarea calitalii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;
- s[ rezolve cereri care nu sunt de competen{a sa ori care nu i-au fost repartizate de qefii ierarhici
sau sd intervini pentru solulionarea unor asemenea cereri, si colecteze sume de bani de la persoane
fizice sau juridice;
- sd redacteze, sf, imprime sau sd difuzeze materiale ori publicalii cu caracter politic, imoral sau
ilegal :
- sI incredinleze postul, arma, munilia sau mijloacele din dotare unei te4e persoane;
- sd intreprindl in timpul serviciului orice fel de acfiuni care nu au leg[turd cu indeplinirea
indatoririlor de serviciu.
Art.2l. Responsabilitl{ile specifice poli{istului local
Poli{istul local rispunde, in condi{iile legii, pentru modul in care igi exerciti atributiile de serviciu.
lncllcarea de cltre poli{istul local a atribuliilor de serviciu angajeazd,rlspunderea sa disciplinar[,
patrimonial[, civilI sau penal[, dup caz, potrivit legii.
Art.22. Evidenfl procese verbale de contraven(ie
(1) Atributiile legate de evidenta proceselor verbale de contravenlie sunt:
- propune confinutul qi forma documentelor qi registrelor tipizate utilizate in gestionarea gi
valorificarea proceselor verbale de contravenfie, potrivit prevederilor legale;
- intocmeqte procedura gestiondrii qi valorificlrii proceselor verbale de contravenfie pe baza
prevederilor legale privind regimul contravenliilor qi ale prezentului Regulament;
- aprovizioneaz[ procesele verbale de contraven{ie (formularul tipizat in 3 exemplare), le
inregistreazd in registrul special de eviden![, le distribuie poli{istilor locali, pe bazd, de semnlturl gi
urmiregte modul de utilizare qi valorificare a acestora;
- primegte procesele verbale de contravenlie intocmite de polifistii locali qi documenta{ia ce a stat
labaza intocmirii acestora, operind ?nregistr[rile corespunzltoare in registrul special de evidenfd;
comunicd de indatS, prin post sau prin agent procedural, procesul-verbal gi ingtiin{area de plati c6tre
contravenient, in situa{ia in care acesta nu a fost de fafn la momentul incheierii lui, ori a refiizat
primirea, pentru a preveni prescrierea execut6rii sancliunii;
' claseazd procesele-verbale pentru care s-a dispus sancfiunea avertismentului, consemndndu-se in
registrul tipizat de evidenfi;
- urmdreste modul de valorificare a procesului-verbal inm6nat sau comunicat contravenientului,
verificdnd dac[ . s-a efectuat plata amenzii in 48 de ore, confirmat prin depunerea chitan,tei, situa{ie in
care se claseazd procesul verbal, chitan{a de platd qi documentafia ce a stat la baza emiterii procesului
verbal, consemndndu-se aceasta in registrul special de eviden!5,.daca s-a depus pldngere

contraventionalA, situalie care se consemneazd in registrul special de eviden{5, urmdrindu-se modul
de solu{ionare in instanf[ a plAngerii, daca s-a achitat amenda in termen de 15 zile, confirmat prin
depunerea chitan,tei, situalie in care se claseazd procesul verbal, chitanfa de plati qi documentalia ce a
stat la baza emiterii procesului verbal, consemndndu-se aceasta in registrul special de evidenld, daca
. nu s-a achitat amenda qi nu s-a depus pldngere contravenlionald, situalie in care, in circa 20 de zile
de la comunicarea procesului-verbal, exemplarul nr. 1 al procesului verbal (originalul) se inainteaz[
organului competent s[ execute amenda, consemndndu-se aceasta in registrul special de eviden![.
. in situalia depunerii pldngerii contraven{ionale, prin noti intern[, pune la dispozi{ia serviciului
juridic documenta{ia ce a stat la baza intocmirii procesului verbal in vederea constituirii probatoriului
in instan!5 pentru suslinerea legalit5lii qi temeiniciei procesului verbal contestat.
- efectueazf, statistica lunar a sancliunilor contravenlionale aplicate, pe domenii de competenli.
- ?ntocmeste din timp referatul de necesitate pentru aprovizionarea cu registre qi tipizate specifice

activit[{ii

de constatare gi sanclionare a contraven{iilor qi de evidenlE.

Art.23. Atribu(iile compartimentului Ordine qi linigte publicl qi pazl a bunurilor.
(1) $eful compartimentului de ordine qi liniqte public[ qi pazd a bunurilor se subordoneaz6
PRIMARULUI qi are urmitoarele atribu{ii specifice, in funclie de responsabilit5{ile incrediniate:
a) organizeazd, planificL. conduce gi controleazd activitatea personalului poliliei locale cu atribu{ii
?n menlinerea ordinii gi liniqtiipublice qi asigurareapazei bunurilor;
b) la solicitarea gefului ierarhic, participi la incheierea contractelor/convenfiilor de prestlri de
servicii de pazd cu beneficiarii din zona de competenfd qi a protocoalelor de colaborare pe linie de
ordine gi liniqte public[ ;
c) intocmeqte planurile de pazd la obiectivele date in competen{[ qi/sau planurile de ac]iune ori de
mf,suri, asiguri cunoagterea prevederilor acestora qi punerea lor in practicd, menline legitura
permanent cu beneficiarii, urm[rind modul de desfrqurare a activitSlilor specifice qi ia misuri de
remediere a neregulilor constatate;
d) urmlreqte ca in planurile de pazd s[ se prevad[ toate punctele vulnerabile p[trunderii in obiectiv,
amenaj[rile tehnice necesare, sistemele de alarmare impotriva efracfiei, obligativitatea cu privire la
men{inerea lor in stare de func{ionare'si rispunderea concretdin cazul nerealizirii lor;
e) asigurd cunoaqterea qi aplicarea intocmai de c[tre personalul din subordine, a prevederilor legale
ce reglementeazd activitatea de pazd,, men[inerea ordinii gi a liniqtii publice, regulile de conviefuire
social[ qi integritatea corporali a persoanelor;
f) organizeaz[ gi conduce dispozitivele de ordine publicl constituite cu poli]isti locali cu ocazia
mitingurilor, manifestErilor socio-culturale sau sportive, ori altor asemenea, organizate pe ruza de
competen{i;
g) {ine evidenla sancfiunilor contraven{ionale aplicate de personalul din subordine;
h) conduce nemijlocit preg[tirea continui de specialitate, de proteclie a muncii qi pentru situalii
de urgen{[ a personalului din subordine, in conformitate cu tematica stabilitd qi rispunde de
organizarea qi desfrgurarea in bune condilii a sedinfelor de instruire aferente;
i) stabilegte reguli cu privire la predarea-primirea armamentului gi munifiei, portul gi folosirea
acestora in timpul serviciului, precum qi intrelinerea gi asigurarea deplinei lor securitlli cdnd nu se
afl[ asupra personalului;
j) informeazd imediat, prin orice mijloc de comunicare in timp real, conducerea poliliei locale
despre orice eveniment deosebit inregistrat in activitatea de ordine, liniqte public[ qi paz[ gi line
eviden{a acestora;
k) analizeazf, lunar, trimestrial qi anual activitatea personalului din subordine;
l) intreprinde misuri eficiente pentru ca intregul personal s[ execute corespunz[tor sarcinile ce ii
revin, sd aibl o comportare civilizatd, sI respecte regulile disciplinare stabilite, propunAnd
recompense qi sancliuni corespunzitoare;
m) particip[, al[turi de conducerea polifiei locale, la intocmirea sau reactualizarca planului de
ordine qi siguranf[ publicd al unit[{ii administrativ-teritoriale;
n) intocmegte zilnic nota cu principalele evenimente gi o prezint[ conducerii ;
0) ia misuri pentru realizarca obligaliilor ce revin polifiei locale pe raza de competenfd potrivit
protocoalelor de cooperare incheiate cu alte institutii qi organiza{ii;

p) ia mlsuri pentru distribuirea qi intocmirea corespunz[toare a registrelor speciale gi a celorlalte
documente necesare activit6tii de ordine, liniqte public[ qi pazS;
q) introduce in post, pebazd de proces verbal, poli{istii locali sau personalul contractual cu atribulii
de pazd care efectueazd pentru prima oarl serviciul in acel post, instruindu-i privitor la conlinutul
planului de pazd qi ordine (limitele postului, punctele vulnerabile, consemnul general gi particular al
postului, modul de acfiune in diferite situalii etc),prezentdndu-le materialele din dotare, integritatea
sigiliilor, incuietorile qi mijloacele antiefrac{ie, mijloacele de alarmare, mijloacele de interventie qi
bunurile ce fac obiectul sistemului de pazd qi intocmind proces verbal de introducere in post;
r) intocmeqte graficele de lucru qi foile colective de prezenfE, lin6nd evidenla orelor de lucru
efectuate de fiecare polilist local;
s) asiguri instruirea zilnic a polilistilor locali cu privire la cunoaqterea situaliei operative din zona
de competenld;

t) planificl itinerariile de deplasare

a

patrulelor qi misiunile acestora;

u) intocmegte qi propune spre aprobare buletinul posturilor;
v) colaboreazd" cu gefii altor compartimente funcfionale gi operative pentru realizarea unui schimb
eficient de informalliinbaza clrora organizeazd acfiuni poli{ienesti proprii sau in cooperare cu
salaria{i din aceste compartimente in vederea menlinerii sub control a fenomenului contravenlional in

domeniile date in competen!5;
w) controleazd activitatea, finuta qi modul de prezentare in serviciu a personalului din subordine;
x) ia mdsuri pentru respectarea regulilor cu privire la predarea-primirea armamentului gi muniliei,
portul qi folosirea acestora in timpul serviciului, precum qi intrelinerea qi asigurarea deplinei lor
securit[1i cdnd nu se afl6 asupra poli{istilor;
y) verificd rapoartele de activitate ale polifistilor, respectiv documentele specifice activit[tii de
ordine qi pazd aflate in dotarea posturilor de pazd qi ia misuri operative de valorificarelrezolvare a
celor raportate;
(2) Compartimentul ordine,liniqte publicl gi pazi are urmitoarele atribu{ii:
a) menline ordinea qi linigtea publicl in zonele qi locurile stabilite prin planul de ordine gi siguranld
publicl al unitdtii administrativ-teritoriale, aprobat in condiliile legii;
b) men{ine ordinea public[ in imediata apropiere a unitSlilor de invilimdnt publice, a unitililor
sanitare publice, in parc[rile auto aflate pe domeniul public sau privat al unitalii administrativteritoriale, ?n zonele comerciale gi de agrement, in parcuri, piele, cimitire, precum qi in alte asemenea
locuri publice aflate in proprietatea gi/sau in administrarea unitilii administrativ-teritoriale sau a altor
institulii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine qi siguran{d public[ ;
c) particip5, impreuni cu autoritdfile competente prevlzute de lege, potrivit competenfelor, la
activititi de salvare qi evacuare a persoanelor gi bunurilor periclitate de calamitili naturale ori
catastrofe, precum qi de limitare gi inlSturare a urmirilor provocate de astfel de evenimente;
d) aclioneazd pentru identificarea cerqetorilor, a copiilor lipsili de supravegherea qi ocrotirea
pirinlilor sau a reprezentan{ilor legali, a persoanelor fEri adipost qi procedeazdla incredinlarea
acestora serviciului public de asistenli sociald in vederea solu{ionlrii problemelor acestora, in
condiliile legii;
e) constatl contravenfii gi aplici sancfiuni, potrivit competenlei, pentru nerespectarea legislaliei
privind regimul de definere a ciinilor periculoqi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare
a cAinilor fbri st[pdn qi a celei privind protecfia animalelor gi sesizeazl serviciile specializate pentru
gestionarea cdinilor fdrl stdp6n, acorddnd-le sprijin in capturarea qi transportul acestora la ad[post;
f) asigurl protec{ia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din institu}iile sau
serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acfiuni specifice;
g) particip6, impreun6 cu alte autoritSli competente, la asigurarea ordinii qi liniqtii publice cu ocazia
mitingurilor, marqurilor, demonstrafiilor, procesiunilor, acfiunilor de pichetare, acfiunilor comerciale
promo{ionale, manifestlrilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, dup caz,
precum qi a altor asemenea activitSli care se desfrgoard in spafiul public gi care implici aglomeriri de
persoane;

h) asigur[ paza bunurilor qi obiectivelor aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale
gi/sau in administrarea autoritAtilor administrafiei publice locale sau a altor servicii/institulii publice
de interes local, stabilite de consiliul local;
constat6 contravenlii qi aplic[ sancfiuni pentru nerespectarea normelor legale privind

1)

convietuirea sociale stabilite prin legi sau acte administrative ale autorit[fllor administrafiei publice
centrale qi locale, pentru faptele constatate inrazateritorial[ de competen{6;

j)

executS, in condiliile legii, mandatele de aducere emise de organele de urm[rire penal5 gi

instan{ele de judecati care arondeazdunitateaadministrativ-teritorial6, pentru persoanele care
locuiesc pe raza de competenfi;
k) participl, al6turi de Poli{ia Romdn[, Jandarmeria Romdni qi celelalte forfe ce compun sistemul
integrat de ordine qi siguranfi public6, pentru prevenirea gi combaterea infraclionalitAtii stradale;
l) coopereazl cu centrele militare zonale in vederea inmdn[rii ordinelor de chemare la mobilizare
gi/sau de clarificare a situafiei militare a rezerviqtilor din Ministerul Apirdrii Na{ionale;
m) asiguri mlsuri de proteclie a executorilor judecitoreqti cu ocazia executirilor silite;
n ) acordS, pe teritoriul de competen{i, sprijin imediat structurilor competente cu atribulii in
domeniul menfinerii, asiguririi qi restabilirii ordinii publice.
(3) in executarea atribu{iilor prevlzute de lege in domeniul ordinii 9i liniqtii publice,
a) ac\ioneazdinzona de competenlE stabiliti prin planul de ordine qi siguranfd publicl al unitalii
administrativ teritoriale pentru prevenirea qi combaterea faptelor antisociale, precum qi pentru
menlinerea ordinii qi linistii publice sau cur[feniei localitifii;
b) desftqoard misiuni de ordine qi liniqte public[ in regim de patrulare pedestrl sau auto, dup caz,
ori in regim de post fix sau mobil cu supravegherea unuia sau mai multor obiective dintr-un singur
loc stabilit prin consemn sau prin deplasare de la un loc la altul pe o anumit zonS;
c) ac\ioneazdin zona de competen!5 pentru indeplinirea atribufiilor prevlzute la alin. (2);
intervin inclusiv la evenimentele semnalate prin Serviciul de Urgen{5 ll2, pe principiul ,,cel mai
apropiat polilist de locul evenimentului intervine", in funcfie de specificul atribu{iilor de serviciu
stabilite prin lege qi in limita competenfei teritoriale; pentru fiecare eveniment la care s-a intervenit se
intocmeqte, in mod obligatoriu, "Raportul intervenfiei la eveniment".
d) acfioneaz[, in condiliile art.6lit.k) din Legea nr.155/2010, pentru depistarea persoanelor gi a

bunurilor urmlrite in temeiul legii;
e) participl la executarea mlsurilor stabilite in situalii de urgen{i, comunicdnd de ?ndati
dispecerului de serviciu, prin orice mijloc de comunicare in timp real, despre situalia produs6;
in cazul constatirii in flagrant a unei fapte penale,
f) imobilizeazdfrptuitorul, iau mdsuri pentru conservarea locului faptei,
g) identific[ martorii oculari, sesizeazd imediat organele competente, inclusiv dispecerul de
serviciu al poliliei locale qi predau fEptuitorul structurii Poliliei Romdne competente teritorial, pe
bazd de proces-verbal, in vederea continulrii cercetdrilor;
h) conduc la sediul poliliei locale/sffucturii Poliliei Romdne competente persoanele suspecte,
identificate pe timpul patrulSrii, in vederea ludrii m[surilor ce se impun;
i) executi mandatele de aducere emise de organele de urm[rire penal[ qi instanlele judec[toresti;
j) verific[ gi solufioneazd sesizdrlle qi reclama{iile primite din partea cet[fenilor unitSlii
administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului referitoare la siv0rsirea
unor fapte prin care sunt incdlcate normele de conviefuire social6, ordinea qi linigtea publicd sau alte
asemenea fapte de naturf, contraven{ionald, prevdzute qi sancfionate prin legi ori acte administrative
emise de autoritdlile locale;
k) indeplinesc pe razade competenf5 procedura de comunicare prin inmdnare sau afiqare la
domiciliu/sediul social a proceselor verbale de contravenlie care nu au fost comunicate
contravenienfilor pe bazd de semnituri sau prin poqtd;
l) participd la instruirea premergltoare intrlrii in serviciu a efectivelor din dispozitivul de
men{inere a ordinii qi liniqtii publice care are ca scop informarea acestora cu privire la evolulia
situaliei operative, aspectele identificate din analiza tacticd, informafiile de{inute gi zonele de
patrulare. Activitatea de instruire se realizeaz[ in cadrul programului de lucru, pe parcursul a
maximum l5 minute.Instruirea se efectueaza la sediulcompartimentului de ordine,liniqte public[5i
pazd de cltre seful compartimentului sau inlocuitorii acestuia ;
m) cu prilejul instruirii, se va verifica starea fizicd, a polilistilor, testAndu-i cu aparatul sau fiola
alcooltest, dupd caz, precum qi existenla mijloacelor individuale de autoapdrare qi intervenlie din
dotare, ludnd toate m[surile necesare astfel incdt nici un polifist si nu intre in serviciu inapt ori ldrd a
avea asupra sa dotarea aferentl qi echipamentul corespunzdtor;
n) la ieEirea din serviciu, intocmesc un raport cu activit[file desfrgurate, potrivit procedurii de

lucru aprobate; datele consemnate stau la baza intocmirii sintezelor qi analizelor activititii.
o) pe parcursul desflgurdrii serviciului, se supun activit[1ilor de control gi indrumare;
p) particip[ la sedin{ele de preg[tire profesional6, preg[tire fizicd, qi de autoapdrare, instruclia
tragerii cu arrnamentul din dotare
q) nu p[rlseqte postul/itinerariul de patrulare incredinfat decdt in situafiile qi conditiile previzute in
consemnul postului;
r) indeplinesc orice alte atribulii stabilite prin lege.
(4) Polilistii locali qi personalul contractual care executl activitdli depazd se subordoneazd
PRIMARULUI:
a) sd respecte consemnul general qi consemnul particular al postului;
b)sd verifice perrnanent, in timpul serviciului, locurile qi punctele vulnerabile, existenfa gi starea
incuietorilor, a amenaj[rilor tehnice qi a sistemelor de pazd, qi alarmare gi sd ia, in caz de nevoie,
mf,surile care se impun;
c) si cunoasc[ qi si aplice prevederile legale privind accesul in obiective qi regulile stabilite in
planurile de pazd;
d) sI supravegheze ca persoanele cirora li s-a permis accesul in incinti, pe baza documentelor
stabilite, sd se deplaseze numai in locurile pentru care au primit permisiunea de acces;
e) s[ nu plrdseascl postul incredinfat decdt in situafiile qi condiliile prevlzute in consemnul
postului;
f) sd verifice obiectivul incredinfat spre paz[, cu privire la existen{a unor surse care ar putea
produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. in cazul in care acestea s-au produs, sd ia
primele mlsuri de salvare a persoanelor qi a bunurilor, precum gi pentru limitarea consecin{elor
acestor evenimente gi sd sesizeze organele competente;
g) in cazul s6vdrsirii unei infrac{iuni flagrante ia mlsuri de conducere gi de predare a fbptuitorului
structurilor Poliliei Romdne competente potrivit legii. Dac[ frptuitorul a displrut, asigrd,paza
bunurilor, nu permite pdtrunderea in c6mpul infraclional a altor persoane qi anunfi unitatea de polilie
competenti, intocmind totodatd proces-verbal cu cele constatate;
h) s[ facd uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strict a prevederilor legale.
Art.24. Patrula de ordine publici
Patrula este elementul polifienesc care aclioneazd pe teritoriul de competen{I, pe itinerare de
patrulare care sunt stabilite in funclie de locurile gimediile favorabile sdv6rqirii infrac{iunilor sau
contravenfiilor, precum gi de locurile unde se concentreazi sau ac\ioneazd elemente infractoare.
Patrula de poli(ie locall este primul element de contact qi de rispuns al autoritdlii publice locale
pentru:.
- prevenirea faptelor antisociale;
-. acordarea de sprijin qi asistenl[ ceti{eanului;
. - reacfia prompt[ fa{[ de faptele de naturl penal[ sau contravenfionali ce ameninld siguranfa
cet[feanului, ordinea qi liniqtea publicd.
Art.25. Asigurarea pazei obiectivelor qi valorilor apar{inind comunei Tormac.
Personalul contractual din cadrul poliliei locale asiguri paza bunurilor qi obiectivelor stabilite de
consiliul local, prin hot[rdri, cu respectarea prevederilor legale in domeniu.
Polifia locali poate asigura cu polilisti locali, in condifiile legii, pazatransporturilor bunurilor qi a
valorilor, constdnd in sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte inscrisuri de valoare, bijuterii,
metale qi pietre pre{ioase, apa(indnd municipiului, pebaza planurilor de pazd a transporturilor de
valori intocmite in acest sens.
in cadrul activititilor de ordine qi liniste publici, la solicitarea autoritilii locale executive, motivat
de situafia operativ[, poliligtii locali din cadrul serviciilor de ordine, liniqte publicl gi pazd,pot efectua
in subsidiar misiuni complementare de pazd gi supraveghere a bunurilor qi obiectivelor din
patrimoniul unitltii administrativ teritoriale, pebaza planurilor de ordine Sipazd intocmite in acest SENS.

Capitolul V
MIJLOACELE DIN DOTAREA POLITIEI LOCALE
Art.26. (1) Polifiqtii locali gi personalul contractual din politia local[ cu atribu{ii in domeniul pazei
bunurilor qi obiectivelor de interes local au dreptul la uniformd de serviciu de protec{ie specifici
locului qi conditiilor de desftqurare a serviciului, care se acordl gratuit din resursele financiare ale
unitAtii admin istrativ-teritoriale.
(2) Atticolele din care se compune uniforma qi durata maxim[ de uzurl sunt prev5zute in anexa
nr. 1.
(3) Descrierea uniformei de serviciu, a legitimaliei de serviciu gi a insemnelor distinctive de
ierarhizare ale poliliqtilor locali qi ale personalului contractual cu atribulii in domeniulpazei bunurilor
qi a obiectivelor de interes local sunt prevdzute in anexa nr.2.
(4) Uniforma sau articolele de uniformi qi insemnele distinctive se poartf, numai in timpul
executlrii serviciului, iar ?n situafia in care sediul nu este dotat cu vestiare, acestea pot fi purtate qi pe
timpul deplas[rii pdn[ la serviciu qi de la serviciu la domiciliu sau la resedintfi,, dup caz.

Art.27. Pe timpul desfbgurlrii activitatilor de serviciu, personalul poliliei locale poate folosi
autovehicule cu insemnul distinctiv,,POLITIA LOCALA", urmat[ de denumirea unitSlii
administrativ-teritoriale din care face parte. Literele care compun inscrip{ia trebuie si fie de culoare
neagrl qi sI aibi aceleaqi dimensiuni.
Insemnele nu trebuie s[ creeze confuzii cu denumirea altor institulii sau autoritili publice qi sunt
amplasate pe toate laturile autovehiculului, portiere, portbagaj qi capot[, pentru a fi vizibile din orice
pozi{ie.
Autovehiculele de patrulare sunt echipate, in mod obligatoriu, cu dispozitive de iluminare pentru
emiterea de semnale speciale de avertizare luminoas[, de culoare albastrd gi cu mijloace speciale de
avertizare sonord.
Art.28. Procurarea de arme gi munilii pentru dotarea personalului propriu al poliliei locale se face
in condiliile art. 68 din Legea nr.29512004, cu modificAgile gi complet[{rile ulterioare.
Evidenfele qi modul de pdstrare gi asigurare a securitilii armelor qi a muniliilor definute de polilia
local5 se realizeaz6 in condifiile art. 68 din Legea nr.29512004, cu modificdrile qi completlrile
ulterioare qi a prezentului Regulament.
Art.29. Poliligtii locali cu atribufii in domeniul asigurlrii ordinii gi linigtii publice care au oblinut
certificatul de absolvire a programului de formare inilial prevdzut de lege, pot fi dota{i cu arme letale
de aplrare Si pazd sau cu arme neletale destinate pentru autoapdrare, in vederea desfEqur[rii
activitAtilor specifice, cu aplicarea corespunz toare a prevederilor art. 69 si art.70 din Legea nr.
29512004, cu modificlrile qi completirile ulterioare.
Personalul contractual care desfEqoard activitd[i de pazd, qi care a fost atestat profesional potrivit
prevederilor Legii nr.33312003, cu modificlrile qi completirile ulterioare poate fi dotat cu arme letale
de apirare qi paz[ sau cu arme neletale destinate pentru autoap[rare, in vederea desfrqurlrii
activitAfilor specifice, cu aplicarea corespunzltoare a prevederilor art.69, art.70 din Legea nr.
29512004, cu modific[rile qi completlrile ulterioare.

Art.30. in exercitarea atribu{iilor de serviciu, politigtii locali gi personalul contractual cu atribulii
in domeniul pazei bunurilor qi a obiectivelor de interes local, pot purta in timpul serviciului o singurd
armd din dotare precum qi cantitatea de cel mult 12 cartu$e.
Arma prevdzttd,la alin. (l) poate fi purtat numai de cdtre titular, cu ?ndeplinirea urmltoarelor
condilii:
-titularul si fie declarat apt psihologic qi medical pentru port armi in serviciu;
- arma trebuie s[ fie asigurat[ pi si nu fie armatA (,,ftr[ cartuq pe !eavi");
- arma si aibd efectuati inspec{ia tehnici periodicd qi sd nu prezinte defec{iuni, cu excep{ia situaliei
in care este transportatdla armurier;
- arrna trebuie sd stea in permanentd introdus[ in toc (tocul se poart fixat pe centurl pe partea
dreaptd ), cu excepfia situa{iilor in care persoana este autorizat[, potrivit legii, sI o utllizeze, precum

gi la predarea-primirea serviciului inarmat;
- arTna sd se afle in permanen!5 numai asupra delinitorului gi sd nu fie inmdnat[ (incredinlat5 ),
sub nici o form[, altor persoane, cu excepfia qefului ierarhic cu atribu{ii de control, armurierilor,
organelor de polilie competente, precum qi personalului abilitat prin lege sI pdstreze qi sI asigure
securitatea temporar[ a armelor, la intrarea in instituliile publice, in mijloacele de transport naval sau
aerian, precum qi in alte locuri unde portul armei este interzisl prin lege. Arma qi munilia se predau,
intocmai cum au fost primite, exclusiv pebazd de proces verbal, tichet sau semndturi in registru de

armament;
- de{inltorul sI nu se afle sub influenfa b[uturilor alcoolice, produselor sau substanlelor stupefiante,
a medicamentelor cu efecte similare acestora ori in stare avansatl de oboseali sau sd nu sufere de
afecliuni temporare, de naturd sd genereze o stare de pericol, in condi{iile in care poartl arrna asupra
sa, iar dacd acuzd suferin{e medicale pe timpul serviciului, si anun{e imediat, prin orice mijloc, qeful
ierarhic.

Art.31. Polilistul local

qi personalul contractual care deslbqoara- acfivitilti de pazd dotat cu arme
letale de ap[rare qi pazd poate face uz de armf, numai in condiliile qi cu respectarea prevederilor

art.25-27 din Legea nr.155/2010;

Art.32. Personalul polifiei locale care a {dcut uz de arm[ este obligat sd ac{ioneze imediat pentru a
se acorda primul ajutor qi asistenli medicali persoanelor rlnite.
Personalul poliliei locale care a ftcut uz de armf, este obligat s[ anunle de indatd cel mai apropiat
organ de politie din cadrul Politiei Romdne, indiferent daci au rezultat sau nu victime ori pagube
materiale, conform prevederilor Legii nr.29512004 privind regimul armelor qi al muniliilor, cu
modificbrile gi completirile ulterioare.
Fiecare situalie in care s-a ldcut uz de armd se raporteazd de urgen{i ierarhic. De indati ce este
posibil, raportul se intocmite in scris.
Daci in urma uzului de arm[ se produce moartea sau vdtf,marea unei persoane, fapta se comunicl
de indati procurorului competent, potrivit legii.
Art.33. in vederea asigurdrii manipulSrii armamentului din dotare, in condilii de securitate,
structurile de polilie localS sunt obligate:
- si desftqoare activitIli de verificare a personalului dotat cu arrne qi munilii, precum gi a stirii
tehnice a armelor qi a muni{iilor, in condi{iile art. 71 din Legeanr.29512004, cu modificdrile qi
completirile ulterioare;
- sI prezinte la solicitarea inspectoratului de polilie judelean, pe raza cdruia aceasta funclioneaz[,
fiecare armS letal[ de apirare qi pazi delinut, impreun[ cu cdte 5 cartuqe corespunz[toare calibrului
fiec6rei arme, in vederea inregistririi proiectilului qi a tubului-martor in evidenfele operative ale
Inspectoratului General al Poliliei Rom6ne.

Art.34. $eful poliliei locale trebuie s[ ia misurile ce se impun pentru organizarea unei evidenfe
riguroase a armamentului, a muni{iilor qi a mijloacelor cu ac{iune iritant - lacrimogen5 din dotarea
personalului qi a structurilor proprii, p[strarea in condilii de deplin[ siguranfi, portul, manipularea qi
folosirea lor in strict conformitate cu dispozi{iile legale, in scopul prevenirii pierderii, sustragerii,
instrdinlrii, degradirii qi producerii de accidente sau orice alte evenimente negative, potrivit legilor,
ordinelor qi instrucliunilor de specialitate in vigoare.
Art.35. Locurile

de pf,strare a armamentului, a muniliilor qi a mijloacelor cu ac{iune iritant lacrimogen[ din dotarea personalului qi a structurilor proprii, precum gi gestionarea materialelor
respective se stabilesc la inceputul fiecirui an calendaristic qi ori de cdte ori este necesar, prin

dispozilia primarului.
Dotarea individual[ a personalului qi asigurarea cu armament, munilii qi mijloace cu acliune iritant
- lacrimogen se stabilesc in strictl conformitate cu prevederile normelor, ale tabelelor de inzestrare qi
cu dispoziliile tehnice de aplicare a acestora.

Art.36. O dat[ cu primirea armamentului, a muniliei qi a mijloacelor cu acfiune iritant lacrimogend, personalul se instruiegte de cltre qefii nemijlocili asupra modului de predare-primire,
purtare gi p[strare, funcfionare, asupra regulilor de mdnuire, a condiliilor legale in care se poate face
uz de arml qi a mdsurilor de prevenire gi limitare a accidentelor.
inaintea gi dupl executarea misiunilor, a sedin{elor de pregf,tire qi tragere, de instruc{ie qi a altor
activitAfl la care se folosesc armamentul qi muniliile, qefii nemijlocili verificd existenla qi starea
tehnicf, a acestora precum qi modul cum sunt cunoscute gi respectate regulile de pistrare, purtare,
folosire gi manipulare a lor de c Stre poli{iqtii locali/personalul contractual cu atribufii de pazl din
subordine.
Art.37. Personalul care are in dotare armament, muni{ii qi mijloace cu acfiune iritant lacrimogen6, precum qi cel care participl la exploatarea acestor categorii de bunuri materiale, este
obligat sd respecte regulile prevdzute in precizirile qi dispozi{iile tehnice specifice, precum gi pe cele
stabilite in documentalia tehnic a fiecirui mijloc in parte. Pe timpul ?ndeplinirii misiunilor personalul
este obligat s[ manifeste maximum de vigilenf[ in scopul inlSturdrii oriclrei posibilitdli de sustragere,
instr[inare sau folosire de cltre persoane neautorizate, ori de producere a unor accidente sau alte
evenimente negative.

Art.38. Armamentul, muniliile gi mijloacele cu acliune iritant - lacrimogeni se pdstreazdin
incf,peri special destinate, care prezint[ o deplinl siguranll qi au amenajate dulapuri rastel, figete sau
ldzi din metal, prev[zute cu un sistem de inchidere sigur6, incuiate qi sigilate.
Un r0nd de chei de la sistemul de inchidere ale acestor inclperi se pdstreaz[ permanent, in plicuri sau
cutii sigilate la ofilerul/dispecerul de serviciu.

Art.39. inc[perile destinate pistrdrii armamentului, muniliilor qi mijloacelor cu acfiune iritant lacrimogeni trebuie prevlzute cu gratii qi grilaje, montate la toate ferestrele qi uqile de acces, iar
gurile de aerisire cu plase sau site metalice. in situalia in care uqile de acces sunt confecfionate din
metal de cel pulin 5 mm grosime, nu este obligatorie montarea grilajelor.
Uqile qi grilajele sunt previzute cu cAte doui incuietori sigure.
Grosimea barelor gratiilor qi a grilajelor trebuie sI fie de minim 10 mm, iar dimensiunile maxime
ale ochiurilor acestora de 150x150 mm. Gratiile gi grilajele trebuie sd fie incastrate in zid, tar
balamalele se monteazi astfel incdt si nu permit scoaterea lor.
Zilnic la inceputul qi la terminarea programului de lucru, gestionarii bunurilor materiale verificl
starea sigiliilor qi a sistemului de alarm5.
Daci nu pot fi asigurate condiliile de plstrare regulamentare pentru armament gi munifii, geful
poli{iei locale este obligat sd facd demersurile legale, conform competenfelor, pentru asigurarea
acestora.

Art.40. Uqile de acces in depozitele, magaziile qi incdperile unde se pdstreazd armament, munilii
gi mijloace cu ac{iune iritant-lacrimogen[, precum qi ferestrele acestora, trebuie prevdzute cu sisteme
de alarma contra efrac[iei.
Sistemele de alarmare trebuie cuplate la camera ofi1erului/dispecerului de serviciu.

Art.41. Pe timpul c6t nu se afl[ asupra poli{iqtilor locali qi asupra personalului contractual cu
atribulii in domeniulpazei bunurilor gi a obiectivelor de interes local, armamentul gimunilia din
dotarea individual[, precum qi mijloacele cu ac{iune iritant-lacrimogen[, se plstreazi in incdperi
special amenajate sau la ofiterul/dispecerul de serviciu. Armamentul se p[streazd in rastele, fiqete sau
lizi metalice prevf,zute cu tabele aprobate de qefii poliliilor locale ce cuprind seria armamentului qi
delindtorul.
Munilia se pistreaz[ in inclperi separate de armament,inlLzi metalice prev[zute cu incuietori
adecvate. in documentul de predare-primire a serviciului de zi se consemn eazd cantitati.v, armamentul
qi munifia existente la ofi1erul de serviciu.
Acolo unde nu se pot asigura incaperi separate, munilia qi mijloacele cu acliune iritantlacrimogeni se pistreaz in aceeaqi camer[ cu arrnamentul, in ldzi metalice separate, avdnd grosimea
perelilor de cel pu{in 3 mm, prevIzute cu incuietori sigure. Mijloacele cu ac}iune iritant-lacrimogeni

se pAstreaz6

in ambalajele originale.

Lrt.42. Pistoalele qi munilia aferent[ din dotarea structurilor poliliei locale la care nu este
organizat serviciul de zi permanent, se pdstreazd in spa{ii special amenajate, unde este organizat
serviciu de zi permanent qi sunt asigurate condilii pentru pdstrarea in deplin[ sigura{d.

Art.43. Distribuirea armamentului, a muniliilor gi a mijloacelor cu ac{iune iritant-lacrimogend
din dotarea personalului poliliei locale cu drept de utilizare a acestor mijloace de aplrare, precum gi
retragerea acestora se fac, indiferent de situalie, pebazd de tichet ?nlocuitor, semn[turi in registrul
special destinat qi/sau documente justificative.
Art.44. Tichetele inlocuitoare pentru predarea - primirea armamentului gi a muniliilor din dotarea
individualS a personalului, se iau in eviden{[ in registrele special destinate lucrului cu documente
clasificate.
Tichetele inlocuitoare se elibereazi separat pentru predarea - primirea armamentului, respectivi a
munifiilor din dotare qi cuprind urmdtoarele menliuni: denumirea poliliei locale, gradul, numele qi
prenumele poliligtilor locali qi a personalului contractual cu atribu{ii in domeniul pazei bunurilor qi a
obiectivelor de interes local, tipul gi seria armei, respectiv numirul de cartuge, semndtura gefului
poli{iei locale cu qtampila unititii, precum qi semnltura de primire a posesorului.
Cu ocazia inventarierii documentelor clasificate, la controale, convocf,ri gi alte asemenea
activitAti, se verificd existen{a qi starea tichetelor qi se iau misuri de inlocuire a celor
necorespunzdtoare.

Art.45. (1) Predarea armamentului gi a muniliilor se face numai personaluluinominalizat potrivit
documentelor de serviciu sau inlocuitorilor de drept ai acestora.
(2) Armamentul qi munilia, in posturile asigurate 24 orelzi cu personal inarmat, se predau de la
un schimb la altul numai pebazd de proces verbal intre persoanele desemnate sI efectueze serviciul in
postul respectiv:
(3) Este interzis a se preda armamentul qi munifia persoanei aflate sub influen{a bduturilor
alcoolice, produselor sau substan{elor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare, ori aflat in
stare avansati de oboseal[;
(4) Predarea-primirea armamentului qi muniliei se face in locul sau inciperea special amenajate
pentru aceasta, stabilite in planul de ordine qi pazd al obiectivului;
(5) Despre predarea-primirea armamentului qi muniliei, precum qi constatdrile frcute cu acest
prilej, se consemneazin registrul de predare-primire a armamentului gi muni{iei sau in procesul
verbal de predare - primire a serviciului (tipul, seria qi numlrul armei, tipul gi numlrul cartuqelor) qi
se semneaz[ de cdtre ambele persoane, respectiv cea care predd qi cea care primeqte.
Art.46. (1) Arma, incircitoarele qi cartugele se predau (primesc) in mod separat gi se verifici
cantitativ qi calitativ, cu menliunea cdla controlul armei se va verifica inclusiv corespondenla seriei qi
numErului acesteia cu cele din documentele de evidenld, precum qi existenfa gi starea accesoriilor
(toc, vergea etc);
(2) La predarea-primirea armei se verificd starea ei general5 cu privire la:
- existenla ruginii, murdlriei, zgdrieturilor addnci, cripf,turilor pe p5r.tile metalice qi a urmelor de
loviri;
- existenfa gi starea aparatelor de ochire;
- funclionarea "la rece" a pieselor qi mecanismelor la pozilia "armat" qi "la sigur"
- funclionarea trlgaciului ;
- dacd nu este obturat canalul {evii;
- cur{enia pe {eav5 qi la camera cartusului;
(3) La predarea-primirea inc[rcitoarelor se verific[:
- s[ nu fie deformate qi s[ nu prezinte urme de lovituri;
- existenla gi func{ionarea ?mpingf,torului gi arcului sdu;
$) La predarea-primirea cartuqelor se verific[:
- existenla lor din punct de vedere cantitativ (prin numdrare);

;

- existenta gi funcfionarea impingltorului qi arcului s6u;
- s[ nu prezinte urme de percutare a capsei;
- si nu se miqte glon{ul in tub (tendinfe de desertizare);
(5) Orice situafie neconforml, descoperitd cu ocazia verific[rii armei qi muni{iei, se raporteaza de
indat[, prin orice mijloc de comunicare ?n timp real, qefilor ierarhici qi dispecerului de serviciu qi se
consemneazi in procesul verbal de primire-predare armament.

Art.47. (1) Pentru predarea armamentului qi muniliei aferente, polifistul local sau personalul
destinat pentru pazi execut[ urmltoarele operalii ?n camera stabiliti prin planul de ordine qi pazd:
- scoate pistolul din toc;
- scoate incdrcltorul din armd qi il aqeazd pe locul stabilit (masd, pupitru etc);
- verific[ arma:
- trage pdnd la pozilia limit[ dinapoi manqonul cu inchizltor (portinchizdtorul);
- . verifici camera cartuqului;
- conduce spre inainte mangonul cu inchizf,tor (portinchiz[torul) pdnl este inchis[ camera
cartuqului;
- . cu arrna in plan vertical mdnuiegte trlgaciul pentru executarea declanq[rii (percu{iei) de control;
- . asigurd arma (prin punerea cocogului in pozilia "sigur" sau punerea pdrghiei de siguranfi in
pozitia" S", dupd, caz);

-

aqeazd arrna pe locul stabilit (masd, pupitru etc);
- scoate din toc Ai pune al[turi al doilea incf,rcf,tor, dac[ este cazul;
- scoate cartugele din inclrcdtoare gi le verific6 calitativ qi cantitativ;
- scoate accesoriile armei, daci este cantl;
- prezintd, arma, cartugele qi accesoriile persoanei ce le primegte;
(2) Pentru primirea armamentului qi muniliei aferente, polifistul local sau personalul destinat
pentru paz[ executl urmdtoarele operafii in camera stabilitl prin planul de ordine Si pazd:
- aseazd tocul pistol pe centuri, pe partea dreaptd;
- verificl cartugele primite calitativ gi cantitativ;
- incarci inc5rcltorul sau, dup caz,incdrcdtoarele;
- verificl arma (in acelagi mod ca cel care o predd );
- introduce un inc[rcdtor cu cartuqe, in mdnerul pistol (in ferestra pentru incdrcdtor a cutiei
inchiz[torului);
- introduce pistolul in toc;
- introduce al doilea incdrcf,tor in l[caqul special destinat de pe toc (in geantd ) prin inchidere;
(3) Opera{iunile privind intrelinerea armei din dotare presupun demontarea pe componente a
acesteia, verificarea vizuald a acestora, curdtarea, gresarea qi remontarea in ordine inversd demontlrii
a pieselor gi subansamblelor componente ale armei.
Demontarea qi remontarea armei se va face respectdnd instruc{iunile de siguran!5 qi garantie date
de producltor prin documentalia tehnicd ce insoleqte arma.
Art.48. Potrivit Legii nr.15512070, pentru descurajarea, impiedicarea qi neutralizareaacfiunilor
agresive ale persoanelor care tulburl ordinea qi linigtea publicS, acfiuni ce nu au putut fi inliturate sau
anihilate prin utilizarea altor mijloace, poliliqtii locali pot folosi arme neletale destinate pentru
autoapirare, bastoane din cauciuc sau tomfe, bastoane cu energie electrostatic5, dispozitive cu
substan{e iritant-lacrimogene qi paralizante, cituge, cdini de serviciu, precum qi alte mijloace de
imobilizare care nu pun ?n pericol via{a sau nu produc o vit[mare corporal[ gravl.
Mijloacele previzute la alin. (1) pot fi folosite numai in condiliile qi cu respectarea prevederilor
art.24,27 din Legea nr.155/2010.

Art.49. Portul armamentului, a muni{iilor qi a mijloacelor cu actiune iritant - lacrimogeni din
dotarea individualS a personalului este permis numai in interes de serviciu, cu aprobarea qefilor
poli{iei locale din care fac parte.
La terminarea misiunii sau a serviciului, armamentul, muniliile qi mijloacele cu acliune iritant lacrimogeni se predau persoanelor ce le gestioneazd, qi de la care au fost primite.
La uniforma de serviciu, pistolul se poart2[, in mod obligatoriu, numai in toc, pe centur[, pe partea
dreapt[.

inc[rcdtoarele cu cartuge se pf,streazl, unul introdus in pistol, iar celSlalt, dacl este cazul,in
locaqul prevlzut din tocul de purtare.

Art.50. Pierderea, sustragerea, instrdinarea, degradarea sau folosirea abuzivd a armamentului,
muniliilor qi a mijloacelor cu acfiune iritant - lacrimogenl din dotare, constituie evenimente
deosebite, abateri de la normele legale, ordinea interioarl qi disciplina muncii, care atrag, potrivit

a

legii, dupd caz, rf,spunderea materiall, disciplinard sau penald.
Cazwile de pierdere, sustragere, instr[inare, degradare sau folosire abuzivd a armamentului, a
muniliilor gi a mijloacelor cu acfiune iritant-lacrimogen[, se raporteaz6 imediat, pe cale ierarhic6, iar
gefii compartimentelor funcfionale, impreund cu persoanele desemnate de qeful poliliei locale dispun
mdsuri de cercetare pentru elucidarea completi a cazurilor qi sanclionarea celor vinovati, potrivit
competenfelor.

Art.51. $eful polifiei locale dispune retragerea armamentului qi a muniliilor din dotarea
personalului care se afl[ in cercetare penalS, dac[ se constatii cdprezintd, pericol pentru siguranfa
proprie sau a altor persoane ori in alte situalii care impun aceast[ mlsur[.
Art.52. Polilia local[ care deline bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor gi a
informa{iilor secret de stat, trebuie si asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecfie qi sistemele
de alarmi impotriva efracliei in locurile de plstrare, depozitare qi manipulare a acestora.

Art.53. Normele de dotare cu arrnament gi mijloace specifice de protecfie a poli{igtilor locali qi a
personalului cu atribulii in domeniul pazei bunurilor gi a obiectivelor de interes local sunt prevdzute
in anexa nr.3.
Capitolul VI
DREPTURILB $I RECOMPENSELE CARE SE POT ACORDA POLITI$TILOR LOCALI

Art.54. Recompensarea polifigtilor locali se realizeazii in scopul recunoa$terii publice in cadrul
comunitdii profesionale qi in societate, daci este cazul, a meritelor celor care se eviden{iazd in
indeplinirea atribufiilor, a misiunilor sau pe timpul acfiunilor organizateinzonade competenfd a
poliliei locale.
Recompensele au caracter moral sau material, dup caz.
Recompensarea polilistilor locali, trebuie sd sebazeze pe principii care vizeazd obiectivitatea,
echitatea si principialitatea acord5rii recompenselor.
Art.55. La stabilirea gi acordarea de recompense sau la formularea de propuneri in acest sens se au
in vedere urmltoarele elemente:
- comportamentul poli{istului local;
- prestafia profesionalI generald a polilistului local qi modul de indeplinire a atribu(iilor/misiunilor;
efectul motivator pe care recompensarea il poate produce asupra celorlalli politiqti locali;
- posibilitatea ca recompensa acordat[ sd determine eficientizarea activitilii politistului local.
Art.56.

Recompensele care se pot acorda poliliqtilor locali sunt urmitoarele:
a) ridicarea unei sanc{iuni disciplinare aplicate anterior, precede acordarea unei alte
recompense. Se acord[ pe timpul perioadei cdt sancliunea iqi produce efectele qi determini incetarea
imediat a acestora. Se acordd de qeful care a aplicat sancfiunea disciplinari ce urmeazd a fi ridicat[
sau de c[tre noul qef care indeplineqte atribufiile aceleiaqi funclii. in situalia in care polilistul local a
fost mutat, ridicarea sancliunii se acord ca recompens6 de c[tre qeful care indeplineqte funclia
similar6 celui care a aplicat sanctiunea disciplinard;
b) felicitlrile - pot fi scrise sau verbale, se acordl pentru indeplinirea deosebit a atribufiilor gi a
misiunilor qi se aduc la cunostin![ individual sau in fala personalului;
c) titlurile de onoare - se confer[ poli]igtilor locali pentru acte de eroism, curaj deosebit,
devotament qi pentru merite deosebite in indeplinirea unor atributii sau a unor misiuni;
d) insemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea, qi diplomele de

merit - se acordA pentru oblinerea

de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competi{ii
sportive, manifestf,ri cultural artistice qi sociale cu prilejul unor anivers[ri qi lafrnalizarea unor

acliuni/misiuni;
e) recompensele materiale - se acord[ poli{iqtilor locali care s-au evidenfiat prin oblinerea de
rezultate exemplare in activitate, in conformitate cu legea-cadru privind salarizarea unitarl a
personalului pl[tit din fonduri publice.

Art.57. (1) Suportarea de citre angajator a sumelor necesare asigurlrii asistenlei juridice a
polilistului local pentru faptele s[vdrqite de acesta in exercitarea, potrivit legii, a atribufiilor de
serviciu se realizeaz[ in condi{iile prezentului regulament, in limita fondurilor bugetare aprobate cu
aceast[ destinafie, conform prevederilor legale.
(2) Sumele previzute la alin.(1) sunt acordate pentru poli{igtii locali impotriva clrora sunt
efectuate acte premergatoare sau care au calitatea de invinuit, inculpat ori de pdrdt, pentru faptele
slvdrgite in exercitarea, potrivit legii, a atribufiilor de serviciu, in vederea acoperirii cheltuielilor
privind plata onorariului unui avocat.
(3) Pentru asigurarea asistenfeijuridice, angajatorul incheie anual contract/convenfie cu un
avocat sau cu mai mulli avocali, dupd caz, selectafi conform principiilor achiziliei publice de servicii,
dupd criteriul "pre{ul cel mai sc[zut".
(a) In sensul prezentului regulament, termenii qi expresiile de mai jos au urmdtoarele

semnificafii:
a - fapte savdrqite in exercitarea atribu{iilor de serviciu - faptele siv6rqite de poli{istul local in
exercitarea atribufiilor prev[zute de fiqa postului sau de actele normative in vigoare;
angajator - comuna Tormac.

(5) Polifistul local indrept[fit si beneficieze de sumele prev[zute Ia alin.(1) solicit6, prin cerere
scris5, primarului acordarea acestor sume.
(6) In situa{ia in care polifistul este arestat preventiv, cere-rea poate fi depusd de unul dintre
membrii familiei poli(istului sau de reprezentantul sdu legal.
(7) Cererea scrisd se inregistreazdlaregistratura angajatorului qieste insolit de documentele care
fac dovada c[ impotriva poli{istului local sunt efectuate acte premerg[toare sau ci acesta are calitatea
de invinuit, inculpat ori de pdrdt, pentru faptele sivdrgite in exercitarea atribu{iilor de serviciu.
(8) Urmare cererii, se constituie, prin dispoziliaprimarului, o comisie formatl din secretarul
comunei, ?n calitate de preqedinte qi funcfionari publici, pebaza analizei figei postului, a dispoziliilor
legale, a documentelor prev[zute la alin.(7), precum gi a datelor delinute cu privire la imprejur[rile
comiterii faptei, dacdla data s[v6rsirii faptei poli{istul se afla in exercitarea atribufiilor de serviciu.
Pentru limurirea cauzei, comisia poate audia qi polifistul local respectiv.
(9) in termen de 5 zile lucr[toare de la data inregistririi cererii, comisia prevazutdla alin.(8)
prezintd, primarului rezultatul verificdrilor qi propunerile, consemnate intr-un proces-verbal, pentru a

hotdri, dupdcaz:
- aprobarea cererii de acordare a sumelor de bani necesare asigur[rii asistenleijuridice;
- respingerea solicitirii privind acordarea sumelor necesare asigurlrii asistenfei juridice qi
comunicarea in scris a motivelor care au stat la baza respingerii.
(10) in situa{ii deosebite, la propunerea comisiei, primarul poate aproba prelungirea termenului de
solu{ionare a cererii, o singura datd, cu maximum 5 zile lucrdtoare.
(l 1) in cazul aproblrii cererii, se comunicl polilistului local datele de contact ale avocatului s6u,
dupd caz, ale avocalilor selectafi, urm6nd ca polilistul s6-gi exprime in scris acordul sau dezacordul de

fi

asistat de avocatullavocafii selectat/selectafi de angajator.
(12) in situalia aprob[rii cererii, plata sumelor de bani necesare asigurarii asistenfei juridice se face
potrivit contractului/convenliei incheiaVincheiate conform alin. (3), pebazd de documente
justificative legal intocmite de avocatul contractant, qi care vor purta confirmarea poli{istului cu
privire la r ealitatea prestirii serviciului.
(13) Termenul pentru comunicarea in scris a rlspunsului referitor la aprobarealrespingerea
motivati a cererii este de cel mult 10 de zile lucr[toare de la data incheierii gi inregistririi procesului
a

1_
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verbal prev[zut la alin.(9).

dreptului la ap[rare, poli{istul cdruia i s-a aprobat cererea in condiliile
decdt cel
prezentului regulament poate sA incheie contract de asistenlljuridici qi cu un alt avocat
polifist, pe
citre
bani
de
plata
sumelor
selectat de c6tre angajator, situafie in care angajatorul asigurd
acestuia
plata
onorariului
reiasi
baza documentelorlustificative iegal intocmiie de avocat, din care sd
;;;at* ;;iliirl. ir'"""u caz,ptd\ile se vor face in limita cuantumului stabilit in conffactul/conven{ia
incheiat/incheiati conform alin.(3).
juridice, polilistul
(15) La momentul efectu[rii pli{ii sumelor de bani necesare asigur[rii asistenfei
anexa nr'4la
in
prevazut
completeaz[ un angajament in favoarea angajatorului, al cirui model este
printr-o hotir6re
prezlntul ."gutu-.ni prin care se obligl sE restituie aceste sume in cazulin care
judecatoreaia A"frnitiud s-a stabilit vinovIlia sa ori cd fanta 1y a fost sivdrqit in exercitarea
judecf,toresti, in
atribuliilor de serviciu, in termen de 3 luni de la data r[mdnerii definitive a hot[rdrii
a hotirdrii
qi
irevocabile
caozepenale, respectiv, in acelaqi termen de la data rimAnerii definitive
judecf,toreqti, in Cauze civile in care a avut calitatea de pdrdt.
'" (l;;'i;;;r,ri.t"r.rp"ctarii angajamentului, sumele plitite pentru asisten{a juridic[ vor fi recuperate
de la polilist, potrivit dreptului comun.
.rilirea nlata sumelc
sumelor necesare astgurint asistenlei juridice
1tf fventualele contesta{ii privind stabilirea qisi plata
nr.55412004, cu modificlrile qi
se solulione azdlncondiliile Legii contenciosului administrativ
completdrile ulterioare.
se aplic[ chiar dac[ polilistul local nu mai are
1iS; erocedura prevdzutf, in prezentul articol
,uport,rri de serviciu cu angajatorul la data depunerii cererii prevdzute la alin'(5)'

,"0"r* g*"rrarii
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local, pentru
Art.Sg. (1) Desp6gubirile se acord6, in limita bugetului aprobat de consiliului
urmitoarele categorii de riscuri:
a) rf,nirea polilistului local;
b) invaliditate de gradul I;
c)invaliditate de gradul II;
d)invaliditate de gradul III;
e)deces:

f) prejudicii aduse bunurilor.
'
mai jos au urmdtoarele semnifica{ii:
iri in rensul alin.(l), termenii qi expresiileindetimpui
sau in leg[turi cu exercitarea atribuliilor de
a) potlist local r[nit - polilistul l,ocal^supus
clrora ii este afectatd
serviciu, independent de voin{a lui, efectel,or unor ciure vitimltoare, in urma
integritatea anatomic[ ;i/sau funcfional[ a organismului;
atribuliilor de serviciu
b) politist local invalid - polifistul local rln-it clasat inapt pentru indeplinirea
munc[;
de c[ire comisiile de expertizi medical[ qi evaluare a capacit6lii de
unui accident, in timpul sau
c) polilist local decedat - polilistul local care qi-a pierdut via{a, in urma
in leglturd cu exercitarea atribufiilor de serviciu;
precum qi anexele acestora,
d) bun - construc{ii cu destinaiia de locuit pentru polilist qi familia sa,
vehicule aflate in proprietatea sau folosinla poli[istului'
acordate in situalia producerii riscului prevdzut la art.58 alin.(l)
acoper[ toate cheltuielile legate de:
in\afi ;
- iratamentul in {ar6 sau in strdinitate, in cazrilin care acesta nu poate fi efectuat
-tratamentul de recuperare in unitSfi medicale din !ar[ sau strlinltate;

Art.59. (1) Desp6gubirile

lit'

a)

- protezele, ortezele qi alte dispozitive medicale de profil din lari sau strdin[tate;
efectuarea tratamentului, atat
- transportul dus-intors p6n6 lalde la unitatea medicali care va asigura
pentru potilirtut local, cdt qi pentru inso[itor, cdnd situalia impune.
r"iiu f.oou."iii unuia dintre riscurile previzute ia art.58 alin.(l) lit. b) - d), poli{istului

'-^'illir-ri

local i se acord[ desPdgubiri
in sum[ de:
plAfli;
- pentru invaliditate de gradul I - 10.000 euro, echivalent in leila data
pl[[ii;
- pentru invaliditate de lradul al ll-lea - 8.000 euro, echivalent in lei la data
pl[[ii'
- pentru invaliditate de fiadul al Itl-lea - 6.000 euro, echivalent in lei la data

(3) Desplgubirea acordatl in situalia producerii riscului prevdzut la art.58 alin.(l) lit. e) constl
intr-o suml de 20.000 euro, echivalent in lei la data pl[!ii, qi se pl[teqte familiei polifistului local
decedat.

(4) Despdgubirea acordat[ in situalia producerii riscului prevdzut la art.58 alin.(1) lit. f) nu poate
dep[qi suma necesari pentru aducerea bunului in starea inilial[ sau inlocuirii acestuia in caz de
distrugere.
Art.60. Despdgubirile acordate inbaza prezentului Regulament constituie forme de sprijin cu
destinafie special[.
Desplgubirile prevdzute la art.59 alin.(1) - (4) se acordl pentru fiecare eveniment asigurat in
parte.

Despigubirile prev[zute la art.59 alin.(4) nu se acorddin cazul in care prejudiciul prevdzutla
art.58 alin.(l) lit. f) este acoperit pa(ial sau in totalitate ca urrnare a existentei unei asigur[ri in
sistemul privat.

pl[tite ca desplgubiri in temeiul prezentei hotirdri,
autoritSlile publice locale vor inilia demersuri pentru recuperarea sumelor plitite de la persoanele

Art.61.

Pentru toate sumele de bani

se fac vinovate de producerea

care

prejudiciilor.

Capitolul VII
PATRIMONIUL, SOLUTIONAREA DREPTURILOR $I OBLIGATIILOR NASCUTE DIN
CONTRACTE
Asigurarea tehnico-materiald a poliliei locale la nivelul unitlfi administrativ-teritoriale
realizeazd conform reglementirilor proprii, stabilite prin hot6rdri ale consiliilor locale.

Lrt62.

CapitoluMll

DISPO ZITII FINALE
Art.63. Anexele nr.1,2,3, fac parte integranti din prezentul Regulament.

se

ANEXA Nr.l: Articolele din care se compune uniforma poli(igtilor locali qi a personalului
contractual cu atribu(ii in domeniul pazei bunurilor qi a obiectivelor de interes tocal gi durata
maximl de uzurl sunt:
Nr.

Denumirea articolului

Durata

maximl
uzurl - an -

crt.

de

7.

Costum de varl
Costum de iarni
Sapcii Dentru costum de varl
SancI Dentru costum de iarnl
BascI
Sencuti cu cozoroc
Pilirie (femei)

8.

Clciuli

3

9.

Cravatl

I

10.

f,'ular

11.

CimasI
CImasI-bluz5
Scurti de vflnt

1.

,

3.
4.
5.
6.

12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
71

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Note:

Pulover
Costum de interventii de varl
Costum de interventii de iarnl
Pelerinl de ploaie
Geaci/Scurti imbllnitl
Mlnusi din niele
Pantofi de varl de culoare neasri
Pantofi de iarnl de culoare neasrl
GhetelBocanci din piele de culoare neasri
Centurl din oiele
Curea din piele
Portcarnet
Portbaston din niele
Embleme pentru gapcI, basc, clciulI, plllrie qi
sepcutl

2

3

)

3
2
2
.,

3

I
I
2

)
z

2
3

3
3
1

2
2
6
6
6
6

I

Ecuson

1

Insisnl oentru nient

1

Epoleti
Portcltuse din niele

6

Fes

VestI
Tricou

I
I

I

i-nsemnele distinctive se asiguri pentru fiecare articol de echipament (hain[, cdmaql -bluzd,scurti de
vdnt, scurtd imblinit[, pulover, pelerind de ploaie).
Dup[ expirarea duratei de uzurl sau dupd incetarea raporturilor de munci, articolele de uniformi nu

pot fi instrdinate.

ANEXA Nr.2 : Descrierea uniformei de serviciu, a legitimafiei de serviciu gi a insemnelor
distinctive de ierarhizare ale poliliqtilor locali qi ale personalului contractual cu atribulii in domeniul
pazei bunurilor qi a obiectivelor de interes local.
A. Uniforma de serviciu
Uniforma de serviciu pentru personalul poliliei locale este confec{ionati in varianta var[ -iarn6 gi
se compune din:
- Haina/Sacoul se confeclioneazd din stofb /tergal de culoare neagril,in varianta de var6, respectiv
iarni. Croiala este dreapti, pulin cambrati in talie (pentru a acoperi in intregime bazinul). Se incheie
la un rdnd de nasturi. Spatele hainei se confecfioneazddin doui buclli, avand cus[tura pe mijloc, Idrd
sli1. Are in partea inferioar6, lateral, doul buzunare ascunse, prevlzute cu clapd. Haina/Sacoul este
ptevizutd'/prevdzut pe umeri cu platcd pentru epoleli. Haina/Sacoul se poartd cu cdmaql de culoare
bleu-gri qi cravatd de culoare neagr6.
- Pantalonul, in varianta vard-iarnd, se confec{ioneazddin aceleaqi materiale ca gi haina, fiind de
culoare neagr6, cu vipuqcd de culoare gri inclusd in cus6tur5. Are croiala dreapti, lErd manqetd,
lungimea poate ajunge pdni la partea superioard a tocului incdltimintei, iar ldigimea ei este intre 210250 mm, in raport cu talia. Pantalonul este prev[zut cu doud buzunare laterale qi un buzunar la spate,
inchis cu clapd qi nasture. Pantalonul se confeclioneazdcu betelie obignuiti qi este prevdzutcu 4g6ici
lungi de 70 mm qi late de 20 mm, prinse in partea superioari prin cus[tura beteliei,-iar in partea
inferioarl prinse cu nasture de format mic, astfel incdt pantalonul s[ permiti portul centurii a c[rei
l5time este de 50 mm.
- Fusta, in variant[ de var6, se confecfioneazd,, din acelagi material ca qi haina, fiind de culoare
neagr6. Croiala este dreaptl, lSrgimea stabilindu-se in raport cu talia, iar lungimea este de 50
milimetri sub rotula genunchiului. Se poartd in locul pantalonului numai la costumul de vard .
- $apca se confecfioneazd din acelaqi material cu costumul de varl sau de iarn[, dup6 caz. Calota
gepcii este de formd oval6, cu distan{a de 20 mm intre diametrul ldlimii gi diametrul lungimii, este
intinsd cu ajutorul unei sdrme din o{el, pentru a-qi menfine forma. Banda are diametrul ce rezulti din
mirimea gepcii gi se confecfioneazddin carton tare.Pe parteaexterioari abenzii se aplicl o bandl de
culoare gri {esuti cu frunze de stejar. $apca este cdptuqiti cu les5tur5 de culoare asortati calotei.
Cozorocul este de culoare neagrf,, de form[ ovalizatd,, qi se fixeaz[ la sapc5, inclinat.
$apca este
prevdzutd' deasupra cozorocului cu un $nur dublu de culoare neagrd. Capetele pnurului sunt prinse pe
linia colqurilor cozorocului cu c6te un buton de culoare galbend. $apca are aplicati, in fal5 -^lu ..ni.u
- pe bandi, emblema. Cozorocul de la qapca gefului poliliei locale este prev#ut cu 3 rdnduri de
frsnze de stejar, pentru sefii de compartimente cu un rdnd de frunze deitejar, iar pentru funcfionarii
publici de execulie acesta este simplu. Frunzele de stejar se confec{ioneazd,din mital de culoare griargintiu.
- Bascul se confec{ioneazd din stofb tip postav, este de culoare neagrd", iar in lateral, pe partea stdngi
, se aplicd emblema.
Sepcufa cu cozoroc se confec{ioneazd din lesdturi tip bumbac (tercot) de culoare neagri. Calota se
confecfioneazdin clini qi are inscrip{ionat pe mijlocul ei "polilia local6 ". La spate este previzut[ cu
un sistem reglabil de strdngere , in fa[i, sub inscriplia "polilia locald", este apliiat emblema pentru
coifurd.
- Plliria pentru persoanele de sex feminin se confeclioneazd.din material textil (fetru) de culoare
neagrl; deasupra borului se monteazS o bandl asemSndtoare cu cea de la qapcl pe care se aplic6
emblema specificI.
- Clciula este de culoare neagr6, confecfionati din stoft tip postav, prevdzutdcu doud clape din
blanl naturalS de ovine. Clapa din fali este rotunjitd, iar cea din spate formeazddoul urechi laterale,
prevdzute cu doi nasturi qi o bentiti pentru incheierea acestora deasupra capului sau sub b[rbie. La
mijlocul clapei din fafi se aplici emblema.
CSciula este c[ptuqit5 cu lesf,turd, asortat[ la culoarea calotei. Pentru directorii politiei locale, blana .
de la cdciul[ este din astrahan (caracul).
- cravata se confecfioneazd din les[turr tip mdtase qi este de culoare neagr[.
- Fularul se confecfioneazd din fire acrilice tip 16n6, de curoare neagrr.
- Cimaga se confecfioneazd din lesiturd tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu-gri; mdneca
este scurt6 sau lungd. Se poarti cu cravatd sub veston sau scurtd de v6nt.
- Cdmaqa-bluzi se confeclioneazd din lesf,tur6 tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu-gri,

inchis[ la gdt qi incheiat cu 5 nasturi; in partea superioarf, are doul buzunare cu burdufqi clape care
se incheie cu cdte un nasture de format mic. Cimaqa este prevlzut pe umeri cu platcl pentru epolefi.
Cdmaqa-bluz6 se poart deschisi la gdt (sau cu cravata), cu partea inferioari introdusl in pantaloni sau
in fustd. Poate fi purtati qi sub haini, cu cravati.
- Scurta de vdnt se confec{ioneazd din tercot impermeabilizat, de culoare neag[. Se poarti deschis[
la gdt, putdnd fi purtat gi inchisi datoritd croiului cu revere rlsfrdnte; se incheie cu fermoar pe interior
qi la 4 nasturi pe exterior. in partea de jos qi la mdneci este prevlzut[ cu elastic. Scurta de vdnt este
prevdzutA cu dou[ buzunare oblice ascunse, care se incheie cu fermoar, iar deasupra acestora, in
partea superioarS, sunt prev[zute cu banda reflectorizant de 10 mm. Pe interior, in partea dreapti, este
prevdzrttd cu un buzunar care se incheie cu un nasture. Scurta de vdnt este prevlzut[ pe umeri cu
platc[ pentru epolefi. Spatele este confecfionat din 3 pd(i, una in partea de sus gi doui in partea de
jos, prev[zute cu pense. Lungimea trebuie sI depdgeasc6 talia cu 100-120 mm.
- Puloverul se confecfioneazd din fire acrilice tip l6nd, de culoare neagrd cu anchior, cu sau ldri
mdneci. Pe spatele mdnecii sunt prevf,zute cotiere din acelaqi material. La 5 cm de umeri pe mdnecd
se aplic[ ecusonul "POLITIA LOCALA".
- Costumul de intervenfie vardliamd este compus din bluzon qi pantalon qi se confecfioneazi din
material textil (tercot), de culoare neagrS. Bluzonul este confecfionat la partea superioarl a spatelui qi
piepfilor cu platc[ matlasatl qi se incheie cu fermoar. Este prevdzut cu doui buzunare cu clapi pe
p5(ile superioare ale piepfilor. Gulerul este tip tunic[. Mdneca este prevdzut[ cu manqetl gi bazoane
de protecfie in dreptul coatelor. Pe mdneca dreaptl se aplici un buzunar cu clap[. Bluzonul este
prevlzut cu epoleli din material fond, fixa{i la un capit in cus[tura de imbinare mdnec5- um[r.
Pantalonul are croial[ dreapti, iar la partea inferioari este prev[zut cu sistem de ajustare pentru a fi
purtat in ghete/bocanci. in regiunea genunchilor gi la partea superioar[ a reperelor spate este prevdzut
cu bazoane. Pe betelie sunt aplicate glici pentru centurS. Costumul de interven{ie pentru iamd este
dublat cu material nefesut, termoizolant.
- Pelerina de ploaie are croiala tip raglan qi este deschis[ la gdt, cu posibilitatea de a fi purtati qi
inchis[. Se incheie in fa]n la un rdnd cu 4 nasturi ascunqi, iar ajustarea in talie se face cu ajutorul unui

cordon cu dou[ catarame din metal sau inlocuitori. Mineca are croial raglan. Pelerina este prevdzutd
cu dou buzunare aqezate oblic (ascunse) cu nasturi (de 170-180 mm lungime gi de 40 mm l61ime) sub
guler qi se prinde cu 3 nasturi mici. Gluga este confeclionati din acelaqi material. Pelerina de ploaie
este de culoare neagr[ qi se confec\ioneazddin material textil impermeabil. in partea stdng[ sus are o
benti{i cusutl in exterior (lungd de 100 mm gi latd de 30 mm) gi prinsi cu un nasture sub rever, pe
care se aplici tresele pentru ierarhizare.
- Scurta imblInit[ se confecfioneazL din tercot impermeabilizat, de culoare neagr[, uqor matlasat ,
cu mesada detaqabil6, de culoare asortati cufala scurtei. Modelul este tip sport, se incheie cu fermoar
in interior qi cu butoni in exterior, are guler pe gdt,prev[zut cu gnur ascuns. in talie gi in partea dejos,
pentru ajustare pe corp, este prevlzuti tot cu $nur ascuns.Lateral (st6nga-dreaRtp), in partea dejos,
sunt dispuse doul buzunare aplicate, drepte, cu clape care se incheie cu nasturi. In partea de sus
(st6nga-dreapta) va fi previzutd cu buzunare drepte cu clape care se inchid cu nasturi. Pe clapa
buzunarului de sus, din partea stdng6, este prev[zuti o bentifi (100 mm lungime si 30 mm l[{ime)
cusuti in partea dinspre umir qi prinsl cu un nasture in partea interioar[, pe care se aplici tresele de
ierarhizare. Scurta imbl[nit[ este prev[zuti cu platc[ pentru epoleli. Lirgimea scurtei imblinite se
stabileqte in raport cu talia, acoperind in intregime bazinul.
- Minugile sunt din piele de culoare neagrS.
- Pantofii sunt din piele de culoare neagrS, previzufi cu bombeuri, fdri ornamenta{ie, qi se incheie
cu qireturi. Pentru sezonul de var[ se pot confecfiona pantofi perfora{i, iar pentru femei acegtia pot
avea decupaj.

- Bocancii sau ghetele sunt din piele de culoare neagr[, prevdzufi cu bombeuri, au talpd gi tocuri
din cauciuc qi se incheie cu qireturi sau cu fermoar.
- Centura este de culoare neagrS, frrI diagonalI, are lilimea de 50 mm qi se incheie cu o cataram[
din metal de culoare argintie. Pentru cei din domeniul rutier centura este de culoare albd, frrd
diagonald, are lf,{imea de 50 de mm qi se incheie cu o cataramd din metal de culoare argintie.
- Cureaua este din piele de culoare neagr[.
- Portcametul se confeclioneazd din piele sau din ?nlocuitori, de culoare neagrd, qi se compune din
doul fe{e prinse printr-un burduf. Partea din spate se rabateazd sub formi de capac gi se incheie in

fafd printr-un buton sau tic-tuc. Se poart[ fixat pe centuri prin doud gdici.
- Portbaston din piele.
- Emblema se aplicd pe articole de coifurd de c[tre personalul poliliei locale cu drept de a purta
uniformI. Se confecfioneazd din metal de culoare argintie sau material textil pe fond bleu, de formd
oval[, cu diametrul de 40 de mm, la mijloc avdnd stema Romdniei, incadratd cu frunze de stejar.
Pentru qeful poliliei locale emblema este incadratl cu 3 r0nduri de frunze de stejar, este bombatS,
av6nd in centrul siu stema Romdniei, qi are imprimat in relief, in partea superioar[, inscriplia de
culoare alb "Romdnia",iar in partea inferioar["Polifia local[".
- Ecusonul pentru mdnecl se confec{ioneazd din material textil, pe fond de culoare bleu, avdnd in
partea superioarl inscrip{ia "polilia local6", sub care este trecut numele localit6lii, la mijloc stema
Romdniei, incadratd cu un rdnd de lauri, iar in partea inferioard se scrie "Romdnia". Se poarti pe
braful st6ng de cltre intregul personal cu drept de uniforml gi se aplic[ la 5 cm de cusdtura umirului.
- Insigna pentru piept se confec{ioneazd din metal, pe fond de culoare bleu, av6nd ?n partea
superioarl inscripfia "Polilia local6", sub care este trecut numele localitilii, la mijloc stema RomAniei,
incadrati cu un rdnd de lauri, iar in partea inferioar[ se inscriu numirul matricol gi inscripfia

"Romdnia".
- Epolelii sunt confec{ionafi din material textil, de culoare neagrd, cu margine gri-argintiu, pe care
sunt aplicate gradele profesionale.
- Portcdtuge din piele.
- Fesul se confecfioneazd din fire acrilice de culoare neagrd.
- Vesta multifuncfional[ se confec{ioneazd din material textil de culoare neagr6.
- Tricoul se confecfioneazd din tricot de bumbac de culoare neagr6. Croiala este cu guler sau labaza
gdtului, are mdneca scurtf, gi este prevdzttd pe umeri cu epolefi din material fond.
(B) Legitima{ia de serviciu
Legitimalia de serviciu se confec{ioneazd din imitalie de piele (ecologic[), cu dimensiunile de 200
x 80 mm, cu deschidere pe verticalf,, cuprinzdnd urm[toarele menfiuni:
- r6ndul int6i central - tricolorul Romdniei, incadrat intr-un chenar dreptunghiular cu dimensiunile

de5x65mm;
- in partea de sus central, rdndul al doilea - ROMANIA, sub denumirea

Frii - JUDETUL TIMI$;

- rdndul al treilea- COMUNA TORMAC;
- rdndul al patrulea, aliniat stdnga - POLI.TIA LOCALA;
- rdndul al patrulea, aliniat stdnga LEGITIMATIE;
- r0ndul al cincilea categoria de personal din care face parte delinitorul (POLITIST
LOCAL/FLTNCTIONARPT_IBLrC/PERSONAL CONTRACTUAL) ;
- rdndul al gaselea aliniat st6nga - numirul legitimafiei;
-dupd aceasta se inscriu, unele sub altele, numele qi prenumele delindtorului, numirul matricol,
data emiterii legitimafiei, semn[tura qefului polifiei locale din care face parte de{in[torul qi stampila

structurii;
- in colful din dreapta jos va fi aplicatl fotografia delinf,torului;
- in partea inferioari a legitima{iei se alocd 6 spa{ii orizontale pentru aplicarea vizelor anuale care
se semneazl de cdtre geful poliliei locale.
- Fotografia titularului utilizatd are dimensiunile de 3 cm x 4 cm qi este executati color (in
uniforma de serviciu/sau intr-o linutl decen5, pentru persoanele incadrate in polilia local[ care nu
poart[ uniformd).
(p) insemnele distinctive de ierarhizare
In raport cu funcfiile indeplinite, insemnele distinctive de ierarhizare au urmdtoarele forme qi

mirimi:
- geful poliliei locale - 3 stele tip octogon metalice sau textile, cu l[fimea de 25 mm, de culoare griargintiu, aqezate pe epolet;
- adjunctul qefului - doud stele tip octogon metalice sau textile, cu ldlimea de 25 mm, de culoare
gri-argintiu, aqezate pe epolet;
- qeful de serviciu - o stea tip octogon metalic sau textil6, cu ldfimea de 25 mm, de culoare griargintiu, aqezatl pe epolet;
- seful de birou sau compartiment - 3 trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, in formd de
V, cu lSfimea de 5 mm, asezate paralel pe epolet, avdnd intre ele o distanfi de 3 mm;

- func{ionarul public superior - doul trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, in form[ de
V, cu ldlimea de 5 mm, aqezate paralel pe epolet, avOnd intre ele o distanld de 3 mm;
-funcfionarul public principal - o tres[ din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, in form de V, cu
l[limea de 5 mm, aSezatilpe epolet;
- Func{ionarul public asistent - epolet frr[ tresf,.

ANBXA Nr.3: Norme de dotare cu armament si mijloace specifice de protec{ie a polifigtilor
locali qi a personalului contractual cu atribu(ii in domeniul pazei bunurilor gi a obiectivelor de
interes local.
Nr. Denumirea
crt. materialelor
I
Pistol

u/l\4 Criterii de dotare qi mod de repartizare

cpl. Cdte unul pentru fiecare polilist local cu atribulii in domeniul asigur6rii
ordinii qi liniqtii publice qi fiecare personal contractual care desfdgoarl
activit6ti de pazd

2.

Pistol cu

cpl. C[te unul pentru 40-60% din efectivele de poliliqti locali cu atribulii in
domeniul asigur[rii ordinii gi liniqtii publice qi fiecare personal contractual
care desftgoarlactivit[ti de pazd, ce executd misiuni cu srad sc[zut de risc

munilie
neletalI
Cartuq pentru
-r.
Buc. Cdte 24 pentru fiecare pistol
pistol
4.
Cartuq pentru
Buc. Cate 30 pentru fiecare pistol cu gaze
pistolul cu saze
5.
Baston pentru Buc. CAte unul pentru fiecare politist local cu atribufii in domeniul asigur[rii
autoapirare
ordinii qi liniqtii publice gi fiecare personal contractual care desldqoarl
activitAfl de pazd
6.
Baston cu $oc Buc. Cdte unul pentru 40-60% din efectivele de poliligti locali cu atribulii in
electric
domeniul asiguririi ordinii qi liniqtii publice gi fiecare personal contractual
care desftgoard ctivitdti de pazd, ce execut[ misiuni cu grad sclzut de risc
7.
Portbaston
Buc. Cdte unul pentru fiecare baston din cauciuc
8.
C6tuq[ pentru Buc. Cdte unul pentru fiecare polilist local cu atribu{ii in domeniul asigur[rii
mdini
ordinii qi liniqtii publice
9.
Portcf,tuse
Buc. Cdte unul pentru fiecare cdtug
10. Pulverizator de Buc. Cdte unul pentru fiecare polilist local cu atribulii in domeniul asigurlrii
mdnf, cu
ordinii qi liniqtii publice qi fiecare personal contractual care desftqoard
substan!5
activit6li de pazd
iritantlacrimogenl
lt Vestd (ham) cu Buc. Cdte unul pentru fiecare politist local cu atribulii ?n domeniul circulaliei pe
elemente
Crumurile publice
reflectorizante
12. Costum
cpl. Cdte unul pentru fiecare polifist local cu atribulii in domeniul circula{iei pe
(bluz5+
drumurile publice
pantalon) de
protecfie

impotriv;ploii

13.

cu elemente
reflectorizante
Costum de
cpl. CAte unul pentru fiecare polifist local cu atribufii in domeniul asiguririi
protec{ie pentru
ordinii qi liniqtii publice, precum qi in domeniul mediului, care execut[

iaml (scurtl

misiuni in teren.
matlasati qi
pantaloni)
14. Costum de
cpl. Cdte unul pentru fiecare polilist local cu atribulii in domeniul asigurlrii
protecfie pentru
ordinii qi linigtii publice, precum qi in domeniul mediului, care executd
var[ (bluzd +
misiuni ?n teren.
pantaloni)
15. M[nuqi albe
Per. Cdte una pentru fiecare polilist local cu atribulii in domeniul circula{iei pe
drumurile publice
t6. Scurt[
Buc. Cdte una pentru fiecare polilist local cu atribu{ii in domeniul circula{iei pe
reflectorizantd
drumurile publice
17. Vestd pentru
Buc. Cdte una pentru fiecare politist local cu atributii in domeniul circulatiei oe

protectie
impotriva
frieului
18. Fluier

19.

drumurile publice care executd misiuni in teren.

Radiotelefon

portabil

20. Portcarnet

Buc. cdte unul pentru fiecare polilist local cu atribulii in domeniul asigurarii
ordinii qi liniqtii publice, al circulafiei pe drumurile publice, precum qiin
domeniul pazei bunurilor care executl misiuni in teren
cpl. cate unul pentru fiecare politist local cu atribufii in dorneniul asigurarii
ordinii gi liniqtii publice, al circula{iei pe drumurile pubrice/ personal
contractual cu atribufii in domeniul pazei bunurilor qi obiectivelor de interes
local care executi misiuni
Buc. cdte unul pentru fiecare polilist local/personal contractual cu atribuliiin
domeniul pazei bunurilor gi obiectivelor de interes local care executi misiuni

in teren
21

Uniformi
serviciu

de

cpl. c6te unul pentru fiecare politist local/personal contractuat cu atributil in
domeniul pa?ei bunurilor qi obiectivelor de interes local

