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    În temeiul art. 108 din Constitu ţia României, republicat ă, şi al art. 45 alin. (2) 
din Legea poli ţiei locale nr. 155/2010 , 
 
    Guvernul României adopt ă prezenta hot ărâre. 
 
    ART. 1  
    Se aprob ă Regulamentul-cadru de organizare şi func ţionare a poli ţiei locale, prev ăzut 
în anexa care face parte integrant ă din prezenta hot ărâre. 
    ART. 2  
    Prezenta hot ărâre intr ă în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu excep ţia art. 3. 
    ART. 3  
    În cazul unit ăţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale la n ivelul c ărora 
poli ţia comunitar ă este organizat ă pân ă la data intr ării în vigoare a prezentei hot ărâri, 
autoritatea deliberativ ă a acestora, la propunerea autorit ăţii executive respective, 
aprob ă Regulamentul de organizare şi func ţionare a poli ţiei locale, pân ă la data de 31 
decembrie 2010, cu aplicabilitate de la data de 1 i anuarie 2011. 
    ART. 4  
    La data intr ării în vigoare a prezentei hot ărâri se abrog ă Hot ărârea Guvernului nr. 
2.295/2004  pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizar e şi func ţionare a Poli ţiei 
Comunitare, publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 
2005. 
 
                       PRIM-MINISTRU 
                         EMIL BOC 
 
                      Contrasemneaz ă: 
                      --------------- 
           Ministrul administra ţiei şi internelor, 
                  Constantin-Traian Iga ş 
 
        Ministrul muncii, familiei şi protec ţiei sociale, 
                     Ioan Nelu Boti ş 
 
          Ministrul dezvolt ării regionale şi turismului, 
                  Elena Gabriela Udrea 
 
              Ministrul mediului şi p ădurilor, 
                    Laszlo Borbely 
 
               Ministrul educa ţiei, cercet ării, 
                 tineretului şi sportului, 
                  Daniel Petru Funeriu 
 
                Ministrul finan ţelor publice, 
                  Gheorghe Ialomi ţianu 
 
    Bucure şti, 23 decembrie 2010. 
    Nr. 1.332. 
 
    ANEX Ă 
    ----- 
 
                     REGULAMENT-CADRU 
           de organizare şi func ţionare a poli ţiei locale 
 
    CAP. I  



    Dispozi ţii generale 
 
    ART. 1  
    Prevederile prezentului regulament-cadru reglem enteaz ă modul de organizare şi 
func ţionare a poli ţiei locale şi se aplic ă personalului poli ţiei locale organizate în 
conformitate cu dispozi ţiile Legii poli ţiei locale nr. 155/2010 . 
    ART. 2  
    În baza prezentului regulament-cadru, consiliil e locale/Consiliul General al 
Municipiului Bucure şti adopt ă, cu respectarea prevederilor Legii nr. 155/2010 , hot ărâri 
pentru aprobarea regulamentului de organizare şi func ţionare a poli ţiei locale înfiin ţate 
la nivelul unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
 
    CAP. II  
    Organizarea poli ţiei locale şi categorii de func ţionari publici 
 
    ART. 3  
    (1) La nivelul comunei, al ora şului, al municipiului sau al sectoarelor municipiul ui 
Bucure şti, poli ţia local ă se organizeaz ă, în condi ţiile legii, dup ă caz, ca: 
    a) un compartiment func ţional, f ăr ă personalitate juridic ă, la nivel de direc ţie 
general ă, direc ţie, serviciu sau birou, în cadrul aparatului de spe cialitate al 
primarului/primarului general; 
    b) institu ţie public ă de interes local, cu personalitate juridic ă. 
    (2) În cadrul poli ţiei locale se organizeaz ă: 
    a) structura de ordine şi lini şte public ă şi paz ă a bunurilor; 
    b) structura din domeniul circula ţiei pe drumurile publice; 
    c) structura de disciplin ă în construc ţii şi afi şajul stradal; 
    d) structura de protec ţie a mediului; 
    e) structura de activitate comercial ă; 
    f) structura cu atribu ţii pe linie de eviden ţă a persoanelor. 
    ART. 4  
    (1) Func ţiile publice din poli ţia local ă, inclusiv func ţiile publice specifice de 
poli ţist local, în raport cu nivelul studiilor necesare ocup ării, se clasific ă dup ă cum 
urmeaz ă: 
    a) clasa I cuprinde func ţiile publice pentru a c ăror ocupare sunt necesare studii 
superioare de lung ă durat ă, absolvite cu diplom ă de licen ţă sau echivalent; 
    b) clasa a II-a cuprinde func ţiile publice pentru a c ăror ocupare sunt necesare 
studii superioare de scurt ă durat ă, absolvite cu diplom ă; 
    c) clasa a III-a cuprinde func ţiile publice pentru a c ăror ocupare sunt necesare 
studii liceale, respectiv studii medii liceale, fin alizate cu diplom ă de bacalaureat. 
    (2) Func ţionarii publici din poli ţia local ă numi ţi în func ţiile publice prev ăzute 
pentru clasele a II-a şi a III-a pot ocupa numai func ţii publice de execu ţie. 
    ART. 5  
    (1) Dup ă nivelul atribu ţiilor, func ţionarii publici din cadrul poli ţiei locale pot 
fi: 
    a) func ţionari publici de conducere; 
    b) func ţionari publici de execu ţie. 
    (2) Func ţionarii publici de conducere din cadrul poli ţiei locale sunt numi ţi, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999  privind Statutul func ţionarilor publici, 
republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare, în una dintre urm ătoarele 
func ţii publice: 
    a) director general; 
    b) director general adjunct; 
    c) director executiv; 
    d) director executiv adjunct; 
    e) şef serviciu; 
    f) şef birou. 
    ART. 6  
    Func ţia public ă de execu ţie este structurat ă pe grade profesionale astfel: 
    a) superior, ca nivel maxim; 
    b) principal; 
    c) asistent; 
    d) debutant. 
 
    CAP. III  
    Selec ţionarea, preg ătirea şi numirea personalului poli ţiei locale 
 



    ART. 7  
    (1) Func ţionarii publici din poli ţia local ă pot fi numi ţi debutan ţi sau definitivi, 
în condi ţiile Legii nr. 188/1999 , republicat ă, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare. 
    (2) La terminarea perioadei de stagiu, activita tea func ţionarilor publici debutan ţi 
din poli ţia local ă se evalueaz ă în conformitate cu procedura de evaluare a activit ăţii 
func ţionarilor publici debutan ţi. 
    ART. 8  
    (1) La înfiin ţarea poli ţiei locale, personalul acesteia se preia de la poli ţia 
comunitar ă, precum şi de la structurile din aparatul de specialitate al  primarului, 
prev ăzute de Legea nr. 155/2010 , dup ă caz, cu încadrarea în num ărul de posturi aprobat de 
consiliul local. 
    (2) Preluarea personalului potrivit alin. (1) s e face pe func ţii publice de aceea şi 
categorie, clas ă sau acela şi grad profesional, prin hot ărâre a autorit ăţii deliberative a 
administra ţiei publice locale. 
    ART. 9  
    (1) Func ţiile publice vacante din cadrul poli ţiei locale se ocup ă potrivit 
prevederilor Legii nr. 188/1999 , republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
    (2) Condi ţiile de organizare şi de desf ăşurare a concursului sau a examenului se 
stabilesc prin hot ărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului G eneral al 
Municipiului Bucure şti, la propunerea primarului/primarului general, cu  respectarea 
prevederilor legale în vigoare. 
    ART. 10  
    Personalul contractual din cadrul poli ţiei locale care exercit ă atribu ţiile prev ăzute 
la art. 6 lit. h) din Legea nr. 155/2010  trebuie s ă îndeplineasc ă şi condi ţiile prev ăzute 
la art. 39 din Legea nr. 333/2003  privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protec ţia persoanelor, cu modific ările şi complet ările ulterioare. Angajarea acestuia se 
face cu respectarea prevederilor art. 40 din Legea nr. 333/2003 , cu modific ările şi 
complet ările ulterioare. 
    ART. 11  
    (1) Institu ţiile de specialitate din cadrul Ministerului Admini stra ţiei şi Internelor 
în care se desf ăşoar ă programe de formare ini ţial ă prev ăzute la art. 18 alin. (1) şi (2) 
din Legea nr. 155/2010 , num ărul cursan ţilor şi perioadele în care se realizeaz ă aceste 
programe de formare ini ţial ă, precum şi cuantumul cheltuielilor de şcolarizare/cursant se 
stabilesc anual prin ordin al ministrului administr aţiei şi internelor. 
    (2) Pentru stabilirea cadrului organizatoric pr evăzut la alin. (1), structura 
Ministerului Administra ţiei şi Internelor cu atribu ţii în rela ţia cu comunit ăţile locale 
centralizeaz ă propunerile institu ţiilor beneficiare şi prezint ă la structura central ă de 
preg ătire de la nivelul Ministerului Administra ţiei şi Internelor repartizarea numeric ă 
şi pe jude ţe a acestor solicit ări. 
    (3) Programele de formare ini ţial ă sunt structurate pe module, parcurse prin cursuri 
la zi cu durata de 3 luni. 
    (4) Pentru func ţiile publice de conducere, în programele de studiu se prevede 
obligatoriu un modul de management, cu durata de mi nimum 30 de ore. 
    (5) Institu ţiile de specialitate din cadrul Ministerului Admini stra ţiei şi Internelor 
stabilite potrivit alin. (1) constituie seriile de preg ătire a cursan ţilor, în baza 
solicit ărilor institu ţiilor beneficiare transmise acestora de c ătre structura central ă de 
preg ătire, în limita num ărului de locuri, în ordinea transmiterii cererilor.  
    (6) Pentru a se constitui o grup ă de studiu în cadrul seriei de preg ătire este 
necesar un num ăr minim de 15 cursan ţi. În situa ţia în care nu se poate constitui nicio 
grup ă în cadrul seriei de preg ătire, precum şi în situa ţia în care num ărul înscrierilor 
depăşeşte num ărul de locuri aprobat, cei înscri şi se redistribuie la alte institu ţii 
organizatoare, în limita num ărului de locuri prev ăzut pentru acestea, cu acordul 
institu ţiilor beneficiare. 
    (7) Finalizarea programelor de formare se face prin examen de absolvire, conform 
planului de înv ăţământ. 
    (8) Examenul de absolvire a programelor de form are ini ţial ă se sus ţine în fa ţa unei 
comisii numite prin dispozi ţie a şefului sau ordin al comandantului institu ţiei 
organizatoare, dup ă caz. Comisia este constituit ă din 2 sau 3 speciali şti din afara 
institu ţiei organizatoare şi 1-3 reprezentan ţi ai acesteia care au organizat programul de 
formare profesional ă. La examen pot asista şi reprezentan ţi ai beneficiarilor programelor 
de formare profesional ă care au delega ţie solicitat ă în acest sens şi eliberat ă de c ătre 
structura de specialitate din cadrul Ministerului A dministra ţiei şi Internelor. 
    (9) În urma promov ării examenului, poli ţi ştii locali ob ţin un certificat de absolvire 
eliberat în condi ţiile legii de c ătre institu ţia organizatoare de specialitate, cu 
menţionarea competen ţelor profesionale dobândite, cuantificate în credit e transferabile. 



Certificatele de absolvire sunt tip ărite cu antetul Ministerului Administra ţiei şi 
Internelor şi au regimul prev ăzut de lege pentru documentele de studii. 
    ART. 12  
    Poli ţi ştii locali care promoveaz ă programele de formare ini ţial ă prev ăzute la art. 11 
alin. (1) încheie un angajament de serviciu prin ca re se oblig ă s ă lucreze în poli ţia 
local ă o perioad ă de cel pu ţin 5 ani de la data promov ării examenului. 
    ART. 13  
    (1) La numirea în func ţia public ă, func ţionarii publici din poli ţia local ă depun 
jur ământul de credin ţă prev ăzut de Legea nr. 188/1999 , republicat ă, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare. 
    (2) Refuzul depunerii jur ământului prev ăzut la alin. (1) se consemneaz ă în scris şi 
atrage revocarea actului administrativ de numire în  func ţia public ă, în condi ţiile legii. 
    (3) Jur ământul de credin ţă este semnat de c ătre func ţionarul public din poli ţia 
local ă în dou ă exemplare, unul p ăstrându-se la dosarul personal, iar cel de-al doile a se 
înmâneaz ă semnatarului. 
    (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplic ă şi func ţionarilor publici din poli ţia local ă 
proveni ţi din rândul poli ţi ştilor comunitari, în m ăsura în care nu au depus jur ământul 
prev ăzut la art. 23 din Regulamentul-cadru de organizare  şi func ţionare a Poli ţiei 
Comunitare, aprobat prin Hot ărârea Guvernului nr. 2.295/2004 . 
    ART. 14  
    Dac ă func ţionarului public din poli ţia local ă numit în func ţia public ă îi înceteaz ă 
raporturile de serviciu din motive imputabile acest uia, înaintea expir ării perioadei 
prev ăzute în angajamentul de serviciu, se aplic ă prevederile art. 38 alin. (4) din Legea 
nr. 155/2010 . 
 
    CAP. IV  
    Atribu ţiile personalului poli ţiei locale 
 
    ART. 15  
    (1) Şeful poli ţiei locale î şi îndepline şte atribu ţiile în mod nemijlocit sub 
autoritatea şi controlul primarului şi are urm ătoarele atribu ţii: 
    a) organizeaz ă, planific ă şi conduce întreaga activitate a poli ţiei locale; 
    b) întreprinde m ăsurile necesare pentru încadrarea cu personal cores punz ător; 
    c) asigur ă cunoa şterea şi aplicarea întocmai de c ătre întregul personal a 
prevederilor legale; 
    d) r ăspunde de preg ătirea profesional ă continu ă a personalului din subordine; 
    e) aprob ă planurile de paz ă întocmite pentru obiectivele din competen ţă; 
    f) studiaz ă şi propune unit ăţilor beneficiare de paz ă introducerea amenaj ărilor 
tehnice şi a sistemelor de alarmare împotriva efrac ţiei; 
    g) analizeaz ă trimestrial activitatea poli ţiei locale şi indicatorii de performan ţă 
stabili ţi de comisia local ă de ordine public ă; 
    h) asigur ă informarea operativ ă a consiliului local/Consiliului General al 
Municipiului Bucure şti, a structurii teritoriale corespunz ătoare a Poli ţiei Române, 
precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebi te ce au avut loc în cadrul 
activit ăţii poli ţiei locale; 
    i) reprezint ă poli ţia local ă în rela ţiile cu alte institu ţii ale statului, cu 
celelalte autorit ăţi ale administra ţiei publice centrale şi locale şi colaboreaz ă cu 
organiza ţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru 
îndeplinirea atribu ţiilor stabilite de lege; 
    j) asigur ă ordinea interioar ă şi disciplina în rândul personalului din subordine, 
având dreptul s ă propun ă acordarea de recompense şi aplicarea de sanc ţiuni în condi ţiile 
legii; 
    k) propune primarului/primarului general adopta rea de m ăsuri pentru eficientizarea 
activit ăţii; 
    l) asigur ă măsurile pentru rezolvarea operativ ă a cererilor, a sesiz ărilor şi a 
reclama ţiilor cet ăţenilor, în conformitate cu prevederile legale; 
    m) organizeaz ă şi particip ă la audien ţele cu cet ăţenii; 
    n) întocme şte sau aprob ă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit  
competen ţei; 
    o) coordoneaz ă activitatea de eviden ţă, aprovizionare, de repartizare, de între ţinere 
şi de p ăstrare, în condi ţii de siguran ţă, a armamentului şi a muni ţiei din dotare; 
    p) urm ăre şte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de 
ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunz ătoare a acestora; 
    q) întreprinde m ăsuri de aprovizionare şi men ţinere în stare de func ţionare a 
aparaturii de paz ă şi alarmare, radiocomunica ţii şi a celorlalte amenaj ări destinate 
serviciului de paz ă şi ordine; 



    r) men ţine leg ătura permanent ă cu beneficiarii privind modul în care se desf ăşoar ă 
activitatea de paz ă, semnaleaz ă neregulile referitoare la îndeplinirea obliga ţiilor 
contractuale şi propune m ăsurile necesare pentru cre şterea eficien ţei pazei; 
    s) analizeaz ă contribu ţia func ţionarilor publici din poli ţia local ă la men ţinerea 
ordinii şi lini ştii publice, la constatarea contraven ţiilor în domeniile prev ăzute de 
lege şi ia m ăsuri de organizare şi îmbun ăt ăţire a acesteia; 
    ş) organizeaz ă şi execut ă controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt 
îndeplinite atribu ţiile de serviciu de c ătre func ţionarii publici din poli ţia local ă; 
    t) organizeaz ă sistemul de alarmare a personalului în cazuri deos ebite; 
    ţ) organizeaz ă activit ăţile de protec ţie a muncii, de prevenire şi stingere a 
incendiilor; 
    u) îndepline şte orice alte atribu ţii stabilite prin lege. 
    (2) În exercitarea atribu ţiilor ce îi revin, şeful poli ţiei locale emite decizii cu 
caracter obligatoriu pentru întregul personal din s ubordine. 
    ART. 16  
    Conduc ătorul structurii de ordine şi lini şte public ă şi paz ă a bunurilor se 
subordoneaz ă şefului poli ţiei locale şi are urm ătoarele atribu ţii specifice, în func ţie 
de responsabilit ăţile încredin ţate: 
    a) organizeaz ă, planific ă, conduce şi controleaz ă activitatea personalului poli ţiei 
locale cu atribu ţii în men ţinerea ordinii şi lini ştii publice şi asigurarea pazei 
bunurilor; 
    b) întocme şte planurile de paz ă ale obiectivelor din competen ţă; 
    c) asigur ă cunoa şterea şi aplicarea întocmai de c ătre personalul din subordine a 
prevederilor legale ce reglementeaz ă activitatea de paz ă, men ţinerea ordinii şi a 
lini ştii publice, regulile de convie ţuire social ă şi integritatea corporal ă a 
persoanelor; 
    d) ţine eviden ţa sanc ţiunilor contraven ţionale aplicate de personalul din subordine; 
    e) asigur ă preg ătirea de specialitate a personalului din subordine,  în conformitate 
cu tematica stabilit ă; 
    f) informeaz ă de îndat ă conducerea poli ţiei locale despre toate evenimentele 
deosebite înregistrate în activitatea de paz ă şi men ţinere a ordinii publice şi ţine 
eviden ţa acestora; 
    g) analizeaz ă lunar activitatea personalului din subordine; 
    h) întreprinde m ăsuri eficiente pentru ca întregul personal s ă execute corespunz ător 
sarcinile ce îi revin, s ă aib ă o comportare civilizat ă, s ă respecte regulile disciplinare 
stabilite, propunând recompense şi sanc ţiuni corespunz ătoare; 
    i) particip ă, al ături de conducerea poli ţiei locale, la întocmirea sau reactualizarea 
planului de ordine şi siguran ţă public ă al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale; 
    j) întocme şte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezint ă şefului poli ţiei 
locale; 
    k) asigur ă instruirea zilnic ă a poli ţi ştilor locali cu privire la cunoa şterea 
situa ţiei operative din zona de competen ţă. 
    ART. 17  
    (1) Conduc ătorul structurii din domeniul circula ţiei pe drumurile publice se 
subordoneaz ă şefului poli ţiei locale şi are urm ătoarele atribu ţii specifice, în func ţie 
de responsabilit ăţile încredin ţate: 
    a) stabile şte, în colaborare cu şeful serviciului rutier, respectiv al Brig ăzii 
Rutiere din cadrul Poli ţiei Române, itinerarele de patrulare şi intervalele orare de 
patrulare în zonele de competen ţă; 
    b) organizeaz ă, planific ă, conduce şi controleaz ă activitatea personalului din 
subordine cu atribu ţii în domeniul circula ţiei pe drumurile publice; 
    c) asigur ă continuitatea dispozitivului rutier în zona de com peten ţă, pe baz ă de 
grafice de control, întocmite în colaborare cu şeful serviciului rutier, respectiv al 
Brig ăzii Rutiere din cadrul Poli ţiei Române; 
    d) coordoneaz ă activitatea personalului din subordine la ac ţiuni proprii şi 
particip ă, conform solicit ării, la ac ţiunile organizate de unit ăţile/structurile 
teritoriale ale Poli ţiei Române sau de c ătre administratorul drumului public; 
    e) propune şefului serviciului rutier, respectiv al Brig ăzii Rutiere din cadrul 
Poli ţiei Române, în situa ţii deosebite, luarea unor m ăsuri de reglementare, cum ar fi 
închidere, restric ţionare pentru anumite categorii de participan ţi la trafic a 
circula ţiei, în anumite zone sau sectoare ale drumului publ ic; 
    f) asigur ă cunoa şterea şi aplicarea întocmai de c ătre personalul din subordine a 
prevederilor legisla ţiei rutiere; 
    g) asigur ă instruirea zilnic ă a poli ţi ştilor locali cu privire la cunoa şterea 
situa ţiei operative din zona de competen ţă şi periodic instruie şte personalul din 



subordine cu privire la cunoa şterea şi respectarea regulilor de circula ţie şi, cu 
prec ădere, cu privire la modul de pozi ţionare pe partea carosabil ă şi la semnalele pe 
care trebuie s ă le adreseze participan ţilor la trafic; 
    h) ia m ăsuri pentru ca în exercitarea atribu ţiilor ce le revin poli ţi ştii locali care 
execut ă activit ăţi în domeniul circula ţiei pe drumurile publice s ă poarte uniforma 
specific ă cu înscrisuri şi însemne distinctive, conform prevederilor legale;  
    i) ţine eviden ţa proceselor-verbale de constatare a contraven ţiilor întocmite de 
personalul din subordine şi monitorizeaz ă punerea în executare a amenzilor 
contraven ţionale, cu respectarea prevederilor legale în domen iu; 
    j) organizeaz ă şi execut ă controale asupra activit ăţii desf ăşurate de efectivele din 
subordine; 
    k) analizeaz ă lunar activitatea desf ăşurat ă de personalul din subordine în domeniul 
circula ţiei pe drumurile publice; 
    l) ia m ăsuri pentru ca personalul din subordine s ă execute sarcinile ce îi revin în 
conformitate cu prevederile legale, s ă aib ă un comportament civilizat, s ă respecte 
regulile disciplinare stabilite, propunând recompen se sau, dup ă caz, sanc ţiuni 
corespunz ătoare; 
    m) întocme şte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezint ă şefului poli ţiei 
locale. 
    (2) În exercitarea atribu ţiilor ce le revin, poli ţi ştii locali care desf ăşoar ă 
activit ăţi în domeniul circula ţiei pe drumurile publice sunt obliga ţi: 
    a) s ă poarte peste uniforma specific ă, în func ţie de anotimp, vest ă sau scurt ă cu 
elemente reflectorizante, pe care este imprimat ă emblema "POLI ŢIA LOCAL Ă "; 
    b) s ă poarte caschet ă cu coaf ă alb ă; 
    c) s ă efectueze semnalele adresate participan ţilor la trafic, potrivit dispozi ţiilor 
legale care reglementeaz ă circula ţia pe drumurile publice. 
    ART. 18  
    Conduc ătorul structurii de disciplin ă în construc ţii şi afi şajul stradal se 
subordoneaz ă şefului poli ţiei locale şi are urm ătoarele atribu ţii specifice, în func ţie 
de responsabilit ăţile încredin ţate: 
    a) organizeaz ă, planific ă, conduce şi controleaz ă activitatea personalului poli ţiei 
locale cu atribu ţii în verificarea şi men ţinerea disciplinei în construc ţii, respectiv în 
verificarea respect ării normelor legale privind afi şajul stradal; 
    b) asigur ă cunoa şterea şi aplicarea întocmai de c ătre subordona ţi a prevederilor 
legale ce reglementeaz ă activitatea compartimentului; 
    c) asigur ă preg ătirea de specialitate a personalului din subordine,  în conformitate 
cu tematica stabilit ă; 
    d) asigur ă şi r ăspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea com partimentului; 
    e) gestioneaz ă şi asigur ă circula ţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea 
acestora; 
    f) informeaz ă de îndat ă conducerea poli ţiei locale despre toate evenimentele 
survenite în activitatea compartimentului şi ţine eviden ţa acestora; 
    g) analizeaz ă lunar activitatea personalului din subordine; 
    h) desf ăşoar ă activit ăţi pentru ca întregul personal s ă execute corespunz ător 
sarcinile ce îi revin, s ă aib ă o comportare civilizat ă, s ă respecte regulile disciplinare 
stabilite, propunând recompense şi sanc ţiuni corespunz ătoare; 
    i) întocme şte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezint ă şefului poli ţiei 
locale. 
    ART. 19  
    Conduc ătorul structurii de protec ţie a mediului din cadrul poli ţiei locale se 
subordoneaz ă şefului poli ţiei locale şi are urm ătoarele atribu ţii specifice, în func ţie 
de responsabilit ăţile încredin ţate: 
    a) organizeaz ă, planific ă, conduce şi controleaz ă activitatea personalului poli ţiei 
locale cu atribu ţii în verificarea şi asigurarea respect ării legii în domeniul protec ţiei 
mediului, conform atribu ţiilor prev ăzute de lege; 
    b) asigur ă cunoa şterea şi aplicarea întocmai de c ătre subordona ţi a prevederilor 
legale ce reglementeaz ă activitatea compartimentului; 
    c) asigur ă preg ătirea de specialitate a personalului din subordine,  în conformitate 
cu tematica stabilit ă; 
    d) ţine eviden ţa sanc ţiunilor contraven ţionale aplicate de personalul din subordine; 
    e) stabile şte m ăsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în  dotarea 
compartimentului şi r ăspunde de modul de îndeplinire a acestora; 
    f) gestioneaz ă şi asigur ă circula ţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea 
acestora; 
    g) informeaz ă de îndat ă conducerea poli ţiei locale despre toate evenimentele 
survenite în activitatea compartimentului şi ţine eviden ţa acestora; 



    h) analizeaz ă lunar activitatea personalului din subordine; 
    i) desf ăşoar ă activit ăţi pentru ca întregul personal s ă execute corespunz ător 
sarcinile ce îi revin, s ă aib ă o comportare civilizat ă, s ă respecte regulile disciplinare 
stabilite, propunând recompense şi sanc ţiuni corespunz ătoare; 
    j) întocme şte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezint ă şefului poli ţiei 
locale. 
    ART. 20  
    Conduc ătorul structurii de activitate comercial ă se subordoneaz ă şefului poli ţiei 
locale şi are urm ătoarele atribu ţii specifice, în func ţie de responsabilit ăţile 
încredin ţate: 
    a) organizeaz ă, planific ă, conduce şi controleaz ă activitatea personalului poli ţiei 
locale cu atribu ţii în verificarea activit ăţii comerciale; 
    b) asigur ă cunoa şterea şi aplicarea întocmai de c ătre subordona ţi a prevederilor 
legale ce reglementeaz ă activitatea compartimentului; 
    c) asigur ă preg ătirea de specialitate a personalului din subordine,  în conformitate 
cu tematica stabilit ă; 
    d) ţine eviden ţa sanc ţiunilor contraven ţionale aplicate de personalul din subordine; 
    e) stabile şte m ăsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în  dotarea 
compartimentului şi r ăspunde de modul de îndeplinire a acestora; 
    f) gestioneaz ă şi asigur ă circula ţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea 
acestora; 
    g) informeaz ă de îndat ă conducerea poli ţiei locale despre toate evenimentele 
survenite în activitatea compartimentului şi ţine eviden ţa acestora; 
    h) analizeaz ă lunar activitatea personalului din subordine; 
    i) desf ăşoar ă activit ăţi pentru ca întregul personal s ă execute corespunz ător 
sarcinile ce îi revin, s ă aib ă o comportare civilizat ă, s ă respecte regulile disciplinare 
stabilite, propunând recompense şi sanc ţiuni corespunz ătoare; 
    j) întocme şte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezint ă şefului poli ţiei 
locale. 
    ART. 21  
    Conduc ătorul structurii cu atribu ţii pe linie de eviden ţă a persoanelor se 
subordoneaz ă şefului poli ţiei locale şi are urm ătoarele atribu ţii specifice, în func ţie 
de responsabilit ăţile încredin ţate: 
    a) organizeaz ă, planific ă, conduce şi controleaz ă activitatea personalului poli ţiei 
locale cu atribu ţii în domeniul eviden ţei persoanelor; 
    b) asigur ă cunoa şterea şi aplicarea întocmai de c ătre func ţionarii publici din 
poli ţia local ă, din subordine, a actelor normative ce reglementea ză activitatea de 
eviden ţă a persoanelor; 
    c) asigur ă cunoa şterea şi respectarea întocmai de c ătre întregul personal din poli ţia 
local ă a prevederilor legale ce reglementeaz ă prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circula ţie a acestor date; 
    d) particip ă, al ături de conducerea poli ţiei locale, la încheierea protocoalelor 
standard de cooperare cu serviciile publice comunit are locale de eviden ţă a persoanelor 
pe linia distribuirii de c ăr ţi de aleg ător şi a punerii în legalitate a persoanelor cu 
acte de identitate expirate şi a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de iden titate; 
    e) colaboreaz ă cu şefii serviciilor publice comunitare de eviden ţă a persoanelor în 
vederea realiz ării sarcinilor privind distribuirea c ăr ţilor de aleg ător şi a punerii în 
legalitate a persoanelor cu acte de identitate expi rate şi a minorilor peste 14 ani, care 
nu au acte de identitate; 
    f) urm ăre şte şi r ăspunde de punerea în aplicare de c ătre func ţionarii publici din 
poli ţia local ă, din subordine, a prevederilor protocoalelor stand ard încheiate cu 
serviciile publice comunitare locale de eviden ţă a persoanelor; 
    g) ţine eviden ţa sanc ţiunilor contraven ţionale aplicate de personalul din subordine; 
    h) întocme şte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezint ă şefului poli ţiei 
locale. 
    ART. 22  
    Personalul contractual care execut ă activit ăţi de paz ă are urm ătoarele atribu ţii 
specifice: 
    a) verific ă, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existen ţa şi 
starea încuietorilor, a amenaj ărilor tehnice şi a sistemelor de paz ă şi alarmare şi ia, 
în caz de nevoie, m ăsurile care se impun; 
    b) cunoa şte prevederile legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în 
planurile de paz ă; 
    c) supravegheaz ă ca persoanele c ărora li s-a permis accesul în incint ă, pe baza 
documentelor stabilite, s ă se deplaseze numai în locurile pentru care au prim it 
permisiunea de acces; 



    d) nu p ăr ăseşte postul încredin ţat decât în situa ţiile şi condi ţiile prev ăzute în 
consemnul postului; 
    e) verific ă obiectivul încredin ţat spre paz ă, cu privire la existen ţa unor surse care 
ar putea produce incendii, explozii sau alte evenim ente grave. În cazul în care acestea 
s-au produs, ia primele m ăsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru 
limitarea consecin ţelor acestor evenimente şi sesizeaz ă organele competente; 
    f) în cazul s ăvâr şirii unei infrac ţiuni flagrante, ia m ăsuri de predare a 
f ăptuitorului structurilor Poli ţiei Române competente potrivit legii. Dac ă f ăptuitorul a 
disp ărut, asigur ă paza bunurilor, nu permite p ătrunderea în câmpul infrac ţional a altor 
persoane şi anun ţă unitatea de poli ţie competent ă, întocmind totodat ă proces-verbal cu 
cele constatate; 
    g) face uz de armamentul din dotare numai cu re spectarea strict ă a prevederilor 
legale. 
    ART. 23  
    În executarea atribu ţiilor prev ăzute de lege în domeniul ordinii şi lini ştii publice, 
poli ţi ştii locali desf ăşoar ă urm ătoarele activit ăţi: 
    a) ac ţioneaz ă în zona de competen ţă stabilit ă prin planul de ordine şi siguran ţă 
public ă al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru p revenirea şi 
combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru men ţinerea ordinii şi lini ştii publice 
sau cur ăţeniei localit ăţii; 
    b) intervin la solicit ările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul 
de urgen ţă 112, pe principiul "cel mai apropiat poli ţist de locul evenimentului 
intervine", în func ţie de specificul atribu ţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în 
limita competen ţei teritoriale; 
    c) ac ţioneaz ă, în condi ţiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010 , pentru depistarea 
persoanelor şi a bunurilor urm ărite în temeiul legii; 
    d) particip ă la executarea m ăsurilor stabilite în situa ţii de urgen ţă; 
    e) în cazul constat ării în flagrant a unei fapte penale, imobilizeaz ă f ăptuitorul, 
iau m ăsuri pentru conservarea locului faptei, identific ă martorii oculari, sesizeaz ă 
imediat organele competente şi predau f ăptuitorul structurii Poli ţiei Române competente 
teritorial, pe baz ă de proces-verbal, în vederea continu ării cercet ărilor; 
    f) conduc la sediul poli ţiei locale/structurii Poli ţiei Române competente persoanele 
suspecte a c ăror identitate nu a putut fi stabilit ă, în vederea lu ării m ăsurilor ce se 
impun; 
    g) verific ă şi solu ţioneaz ă sesiz ările şi reclama ţiile primite din partea cet ăţenilor 
unit ăţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, leg ate de problemele specifice 
compartimentului. 
    h) îndeplinesc orice alte atribu ţii stabilite prin lege. 
    ART. 24  
    Aspectele referitoare la modul de elaborare a p lanului de ordine şi siguran ţă public ă 
al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale se regle menteaz ă prin ordin al 
ministrului administra ţiei şi internelor, emis în termen de 30 de zile de la da ta 
intr ării în vigoare a prezentului regulament-cadru. 
    ART. 25  
    Poli ţi ştii locali cu atribu ţii în domeniul protec ţiei mediului desf ăşoar ă urm ătoarele 
activit ăţi: 
    a) verific ă respectarea programului de lucr ări privind asigurarea cur ăţeniei stradale 
de c ătre firmele de salubritate; 
    b) verific ă respectarea m ăsurilor de transportare a resturilor vegetale rezul tate de 
la toaletarea spa ţiilor verzi, de c ătre firmele abilitate; 
    c) verific ă respectarea obliga ţiilor privind între ţinerea cur ăţeniei de c ătre 
institu ţiile publice, operatorii economici, persoanele fizi ce şi juridice, respectiv 
cur ăţenia fa ţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor mat eriale, a anexelor 
gospod ăre şti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le de ţin sau în care 
func ţioneaz ă, a trotuarelor, a rigolelor, a c ăilor de acces, a parc ărilor, a terenurilor 
din apropierea garajelor şi a spa ţiilor verzi; 
    d) verific ă respectarea normelor privind p ăstrarea cur ăţeniei în locurile publice; 
    e) vegheaz ă la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi 
poluarea sonor ă; 
    f) verific ă respectarea normelor privind p ăstrarea cur ăţeniei albiilor râurilor şi a 
cursurilor de ape ce traverseaz ă unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorial ă; 
    g) vegheaz ă la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spa ţiilor 
verzi; 
    h) vegheaz ă la aplicarea legisla ţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor 
lichide şi solide pe domeniul public, în ape curg ătoare şi în lacuri; 



    i) verific ă respectarea prevederilor legale de mediu de c ătre operatorii economici, 
în limita competen ţelor specifice autorit ăţilor administra ţiei publice locale; 
    j) constat ă contraven ţii şi aplic ă sanc ţiuni contraven ţionale pentru înc ălcarea 
prevederilor lit. a)-i). 
    ART. 26  
    Poli ţi ştii locali cu atribu ţii în domeniul activit ăţii comerciale desf ăşoar ă 
următoarele activit ăţi: 
    a) constat ă contraven ţii şi aplic ă sanc ţiuni contraven ţionale pentru înc ălcarea 
regulilor de comer ţ stabilite prin lege, în limita competen ţelor specifice autorit ăţilor 
administra ţiei publice locale; 
    b) urm ăresc dezvoltarea ordonat ă a comer ţului şi desf ăşurarea activit ăţilor 
comerciale în locuri autorizate de primar în vedere a elimin ării oric ărei forme privind 
comer ţul ambulant neautorizat; 
    c) controleaz ă respectarea normelor legale privind comercializare a produselor 
agroalimentare şi industriale în pie ţe, în târguri şi în oboare; 
    d) colaboreaz ă cu organele de control sanitare, sanitarveterinare  şi de protec ţie a 
consumatorilor, în exercitarea atribu ţiilor de serviciu; 
    e) controleaz ă modul de respectare a obliga ţiilor ce revin operatorilor economici cu 
privire la afi şarea pre ţurilor; 
    f) verific ă dac ă în incinta unit ăţilor de înv ăţământ, a c ăminelor şi a locurilor de 
cazare pentru elevi şi studen ţi, precum şi pe aleile de acces în aceste institu ţii se 
comercializeaz ă sau se expun spre vânzare b ăuturi alcoolice, tutun; 
    g) verific ă modul de respectare a normelor legale privind ampl asarea materialelor 
publicitare la tutun şi b ăuturi alcoolice; 
    h) verific ă şi solu ţioneaz ă sesiz ările şi reclama ţiile primite din partea 
cet ăţenilor, legate de problemele specifice compartiment ului. 
    ART. 27  
    Poli ţi ştii locali cu atribu ţii în domeniul disciplinei în construc ţii şi afi şajului 
stradal desf ăşoar ă urm ătoarele activit ăţi: 
    a) constat ă contraven ţii în cazul nerespect ării normelor privind executarea 
lucr ărilor de construc ţii şi stabilesc m ăsurile necesare intr ării în legalitate, în 
condi ţiile legii; 
    b) verific ă existen ţa autoriza ţiei de construire şi respectarea documenta ţiei tehnice 
autorizate pentru lucr ările de construc ţii; 
    c) verific ă legalitatea amplas ării materialelor publicitare; 
    d) verific ă şi identific ă imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de 
degradare; 
    e) verific ă şi solu ţioneaz ă sesiz ările şi reclama ţiile primite din partea 
cet ăţenilor, legate de problemele specifice compartiment ului. 
    ART. 28  
    Poli ţi ştii locali cu atribu ţii în domeniul eviden ţei persoanelor desf ăşoar ă 
următoarele activit ăţi: 
    a) coopereaz ă în vederea verific ării datelor cu caracter personal cu autorit ăţile 
administra ţiei publice centrale şi locale competente, cu respectarea prevederilor Legii 
nr. 677/2001  pentru protec ţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu  caracter 
personal şi libera circula ţie a acestor date, cu modific ările şi complet ările ulterioare; 
    b) constat ă contraven ţiile date în competen ţă şi aplic ă sanc ţiunile, potrivit legii; 
    c) verific ă şi solu ţioneaz ă sesiz ările şi reclama ţiile primite din partea 
cet ăţenilor, legate de problemele specifice compartiment ului. 
    ART. 29  
    Personalul contractual din cadrul poli ţiei locale asigur ă paza bunurilor şi 
obiectivelor stabilite de consiliul local/Consiliul  General al Municipiului Bucure şti, 
prin hot ărâri, cu respectarea prevederilor legale în domeniu . 
    ART. 30  
    Poli ţia local ă poate asigura, în condi ţiile legii, paza transporturilor bunurilor şi 
a valorilor, constând în sume de bani, titluri de c redite, cecuri sau alte înscrisuri de 
valoare, bijuterii, metale şi pietre pre ţioase, apar ţinând comunei, ora şului, 
municipiului sau sectorului municipiului Bucure şti. 
    ART. 31  
    (1) Pe timpul desf ăşur ării activit ăţilor de serviciu, pe raza comunelor, a ora şelor, 
a municipiilor, a sectoarelor municipiului Bucure şti, personalul poli ţiei locale poate 
folosi autovehicule cu însemnul distinctiv "POLI ŢIA LOCAL Ă", urmat de denumirea 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale din care  face parte. Literele care 
compun inscrip ţia trebuie s ă fie de culoare neagr ă, pe fond alb, şi s ă aib ă acelea şi 
dimensiuni. 



    (2) Însemnele nu trebuie s ă creeze confuzii cu denumirea altor institu ţii sau 
autorit ăţi publice şi sunt amplasate pe toate laturile autovehiculului,  portiere, 
portbagaj şi capot ă, pentru a fi vizibile din orice pozi ţie. 
    (3) Autovehiculele de patrulare sunt echipate, în mod obligatoriu, cu dispozitive de 
iluminare pentru emiterea de semnale speciale de av ertizare luminoas ă, de culoare 
albastr ă şi cu mijloace speciale de avertizare sonor ă. 
    ART. 32  
    (1) Personalul poli ţiei locale care a f ăcut uz de arm ă este obligat s ă ac ţioneze 
imediat pentru a se acorda primul ajutor şi asisten ţă medical ă persoanelor r ănite. 
    (2) Personalul poli ţiei locale care a f ăcut uz de arm ă este obligat s ă anun ţe de 
îndat ă cel mai apropiat organ de poli ţie din cadrul Poli ţiei Române, indiferent dac ă au 
rezultat sau nu victime ori pagube materiale, confo rm prevederilor Legii nr. 295/2004  
privind regimul armelor şi al muni ţiilor, cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
    (3) Fiecare situa ţie în care s-a f ăcut uz de arm ă se raporteaz ă de urgen ţă pe cale 
ierarhic ă. De îndat ă ce este posibil, raportul se întocme şte în scris. 
    (4) Dac ă în urma uzului de arm ă se produce moartea sau v ăt ămarea unei persoane, fapta 
se comunic ă de îndat ă procurorului competent, potrivit legii. 
    ART. 33  
    Atribu ţiile personalului, altul decât cel prev ăzut în prezentul capitol, încadrat în 
poli ţia local ă se stabilesc prin regulamentul de organizare şi func ţionare aprobat de 
către consiliul local/Consiliul General al Municipiul ui Bucure şti. 
 
    CAP. V  
    Înfiin ţarea şi func ţionarea dispeceratelor în cadrul poli ţiei locale 
 
    ART. 34  
    Poli ţia local ă poate înfiin ţa dispecerate proprii pentru: 
    a) coordonarea activit ăţii personalului propriu şi interven ţia la evenimente, 
verificarea în baza de date a Ministerului Administ ra ţiei şi Internelor a persoanelor şi 
autovehiculelor oprite pentru verific ări, în condi ţiile legii şi ale protocoalelor de 
colaborare încheiate cu structurile abilitate din c adrul ministerului; 
    b) interven ţia la obiectivele asigurate cu paz ă aflate în proprietatea 
unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorit ăţilor 
administra ţiei publice locale sau a altor servicii/institu ţii publice de interes local. 
    ART. 35  
    (1) Proiectarea, modificarea, instalarea, conec tarea şi între ţinerea sistemelor de 
alarmare la obiectivele asigurate cu paz ă de c ătre poli ţia local ă se realizeaz ă de c ătre 
societ ăţi licen ţiate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva e frac ţiei, în 
condi ţiile stabilite de cadrul legal privind paza obiecti velor, bunurilor, valorilor şi 
protec ţia persoanelor. 
    (2) În func ţionare, dispeceratele de monitorizare ale poli ţiei locale prev ăzute la 
art. 34 lit. b) asigur ă preluarea direct ă a semnalelor de la sistemele conectate, 
verificarea şi alertarea echipajelor de interven ţie, astfel încât s ă fie respecta ţi 
timpii contractuali asuma ţi şi cei maximali stabili ţi de cadrul legal privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protec ţia persoanelor. 
    (3) La dispeceratele de monitorizare ale poli ţiei locale prev ăzute la art. 34 lit. b) 
se conecteaz ă doar obiectivele asigurate cu paz ă de poli ţia local ă. 
    ART. 36  
    (1) Poli ţia local ă poate monitoriza sistemele de alarmare la obiectiv ele asigurate cu 
paz ă de c ătre aceasta, dac ă îndepline şte cumulativ urm ătoarele condi ţii: 
    a) de ţine tehnica necesar ă recep ţion ării semnalelor de la sistemele proprii, în 
conformitate cu standardele europene sau na ţionale în vigoare; 
    b) de ţine personal angajat şi avizat, necesar pentru asigurarea programului per manent 
al dispeceratului; 
    c) dispune de un sediu corespunz ător standardelor europene sau na ţionale în vigoare; 
    d) de ţine echipamente de comunica ţii pentru alertarea echipajelor mobile de 
interven ţie cu posibilitatea asigur ării timpilor stabili ţi. 
    (2) Convorbirile dispecerului se înregistreaz ă şi se arhiveaz ă pe o perioad ă de 30 de 
zile. 
    ART. 37  
    (1) Regulamentul de organizare şi func ţionare a dispeceratului prev ăzut la art. 34 
lit. b) face parte integrant ă din regulamentul de organizare şi func ţionare a poli ţiei 
locale. 
    (2) Interven ţia la obiectivele asigurate cu paz ă de c ătre poli ţia local ă se 
realizeaz ă prin personalul contractual care îndepline şte atribu ţiile prev ăzute la art. 6 
lit. h) din Legea nr. 155/2010 , precum şi prin poli ţi şti locali. 



 
    CAP. VI  
    Mijloacele din dotare 
 
    ART. 38  
    (1) Poli ţi ştii locali şi personalul contractual din poli ţia local ă cu atribu ţii în 
domeniul pazei bunurilor şi obiectivelor de interes local au dreptul la unifo rmă de 
serviciu de protec ţie specific ă locului şi condi ţiilor de desf ăşurare a serviciului, care 
se acord ă gratuit din resursele financiare ale unit ăţilor/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale acestora sau din veniturile poli ţiei locale, cu personalitate juridic ă, dup ă 
caz. 
    (2) Articolele din care se compune uniforma şi durata maxim ă de uzur ă sunt prev ăzute 
în anexa nr. 1. 
    (3) Descrierea uniformei de serviciu, a legitim aţiei de serviciu şi a însemnelor 
distinctive de ierarhizare ale poli ţi ştilor locali şi ale personalului contractual cu 
atribu ţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local sunt prev ăzute 
în anexa nr. 2. 
    (4) Uniforma şi însemnele distinctive se poart ă în timpul execut ării serviciului, iar 
în situa ţia în care sediile nu sunt dotate cu vestiare, aces tea pot fi purtate şi pe 
timpul deplas ării pân ă la serviciu şi de la serviciu la domiciliu sau la re şedin ţă, dup ă 
caz. 
    ART. 39  
    Procurarea de arme şi muni ţii pentru dotarea personalului propriu al poli ţiei locale 
se face în condi ţiile art. 68 din Legea nr. 295/2004 , cu modific ările şi complet ările 
ulterioare. 
    ART. 40  
    Eviden ţele şi modul de p ăstrare şi asigurare a securit ăţii armelor şi a muni ţiilor 
deţinute de poli ţia local ă se realizeaz ă în condi ţiile art. 68 din Legea nr. 295/2004 , cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, şi ale prezentului regulament-cadru. 
    ART. 41  
    (1) Poli ţi ştii locali cu atribu ţii în domeniul asigur ării ordinii şi lini ştii publice 
care au ob ţinut certificatul de absolvire a programului de for mare ini ţial ă prev ăzut la 
art. 11 alin. (9) pot fi dota ţi cu arme letale de ap ărare şi paz ă sau cu arme neletale 
destinate pentru autoap ărare, în vederea desf ăşur ării activit ăţilor specifice, cu 
aplicarea corespunz ătoare a prevederilor art. 69 şi 70 din Legea nr. 295/2004 , cu 
modific ările şi complet ările ulterioare. 
    (2) Personalul contractual care desf ăşoar ă activit ăţi de paz ă şi care a fost atestat 
profesional potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 , cu modific ările şi complet ările 
ulterioare, poate fi dotat cu arme letale de ap ărare şi paz ă sau cu arme neletale 
destinate pentru autoap ărare, în vederea desf ăşur ării activit ăţilor specifice, cu 
aplicarea corespunz ătoare a prevederilor art. 69 şi 70 din Legea nr. 295/2004 , cu 
modific ările şi complet ările ulterioare. 
    ART. 42  
    (1) În exercitarea atribu ţiilor de serviciu, poli ţi ştii locali şi personalul 
contractual cu atribu ţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local 
pot purta în timpul serviciului o singur ă arm ă din dotare, precum şi cantitatea de cel 
mult 12 cartu şe. 
    (2) Arma prev ăzut ă la alin. (1) poate fi purtat ă numai de c ătre titular, cu 
îndeplinirea condi ţiilor prev ăzute la art. 33 alin. (3) din Legea nr. 295/2004 , cu 
modific ările şi complet ările ulterioare. 
    ART. 43  
    În vederea asigur ării manipul ării armamentului din dotare în condi ţii de securitate, 
structurile de poli ţie local ă sunt obligate: 
    a) s ă desf ăşoare activit ăţi de verificare a personalului dotat cu arme şi muni ţii, 
precum şi a st ării tehnice a armelor şi a muni ţiilor, în condi ţiile art. 71 din Legea nr. 
295/2004 , cu modific ările şi complet ările ulterioare; 
    b) s ă prezinte, la solicitarea inspectoratului de poli ţie jude ţean, respectiv a 
Direc ţiei Generale de Poli ţie a Municipiului Bucure şti pe raza c ăruia/c ăreia aceasta 
func ţioneaz ă fiecare arm ă letal ă de ap ărare şi paz ă de ţinut ă, împreun ă cu câte 5 cartu şe 
corespunz ătoare calibrului fiec ărei arme, în vederea înregistr ării proiectilului şi a 
tubului-martor în eviden ţele operative ale Inspectoratului General al Poli ţiei Române. 
    ART. 44  
    Conducerea poli ţiei locale trebuie s ă ia m ăsurile ce se impun pentru organizarea unei 
eviden ţe riguroase a armamentului, a muni ţiilor şi a mijloacelor cu ac ţiune iritant-
lacrimogen ă din dotarea personalului şi a structurilor proprii, p ăstrarea în condi ţii de 
deplin ă siguran ţă, portul, manipularea şi folosirea lor în strict ă conformitate cu 



dispozi ţiile legale, în scopul prevenirii pierderii, sustra gerii, înstr ăin ării, 
degrad ării şi producerii de accidente sau orice alte evenimente  negative, potrivit 
legilor, ordinelor şi instruc ţiunilor de specialitate în vigoare. 
    ART. 45  
    (1) Locurile de p ăstrare a armamentului, a muni ţiilor şi a mijloacelor cu ac ţiune 
iritant-lacrimogen ă din dotarea personalului şi a structurilor proprii, precum şi 
gestionarea materialelor respective se stabilesc la  începutul fiec ărui an calendaristic 
şi ori de câte ori este necesar, prin dispozi ţia primarului. 
    (2) Dotarea individual ă a personalului şi asigurarea cu armament, muni ţii şi mijloace 
cu ac ţiune iritant-lacrimogen ă se stabilesc în strict ă conformitate cu prevederile 
normelor, ale tabelelor de înzestrare şi cu dispozi ţiile tehnice de aplicare a acestora. 
    ART. 46  
    (1) Odat ă cu primirea armamentului, a muni ţiei şi a mijloacelor cu ac ţiune iritant-
lacrimogen ă, personalul se instruie şte de c ătre şefii nemijloci ţi asupra modului de 
predare-primire, purtare şi p ăstrare, func ţionare, asupra regulilor de mânuire, a 
condi ţiilor legale în care se poate face uz de arm ă şi a m ăsurilor de prevenire şi 
limitare a accidentelor. 
    (2) Înaintea şi dup ă executarea misiunilor, a şedin ţelor de preg ătire şi tragere, de 
instruc ţie şi a altor activit ăţi la care se folosesc armamentul şi muni ţiile se verific ă 
existen ţa şi starea tehnic ă a acestora, precum şi modul cum sunt cunoscute şi respectate 
regulile de p ăstrare, purtare şi manipulare a lor. 
    ART. 47  
    Personalul care are în dotare armament, muni ţii şi mijloace cu ac ţiune iritant-
lacrimogen ă, precum şi cel care particip ă la exploatarea acestor categorii de bunuri 
materiale este obligat s ă respecte regulile prev ăzute în preciz ările şi dispozi ţiile 
tehnice specifice, precum şi pe cele stabilite în documenta ţia tehnic ă a fiec ărui mijloc 
în parte. Pe timpul îndeplinirii misiunilor persona lul este obligat s ă manifeste maximum 
de vigilen ţă în scopul înl ătur ării oric ărei posibilit ăţi de sustragere, înstr ăinare sau 
folosire de c ătre persoane neautorizate ori de producere a unor a ccidente sau alte 
evenimente negative. 
    ART. 48  
    (1) Armamentul, muni ţiile şi mijloacele cu ac ţiune iritant-lacrimogen ă se p ăstreaz ă 
în înc ăperi special destinate, care prezint ă o deplin ă siguran ţă şi au amenajate dulapuri 
rastel, fi şete sau l ăzi din metal, prev ăzute cu un sistem de închidere sigur ă, încuiate 
şi sigilate. 
    (2) Un rând de chei de la sistemul de închidere  a acestor înc ăperi se p ăstreaz ă 
permanent, în plicuri sau cutii sigilate, la ofi ţerul de serviciu. 
    ART. 49  
    (1) Înc ăperile destinate p ăstr ării armamentului, muni ţiilor şi mijloacelor cu ac ţiune 
iritant-lacrimogen ă trebuie prev ăzute cu gratii şi grilaje, montate la toate ferestrele 
şi u şile de acces, iar gurile de aerisire cu plase sau s ite metalice. În situa ţia în care 
uşile de acces sunt confec ţionate din metal de cel pu ţin 5 mm grosime, nu este 
obligatorie montarea grilajelor. 
    (2) U şile şi grilajele sunt prev ăzute cu câte dou ă încuietori sigure. 
    (3) Grosimea barelor gratiilor şi a grilajelor trebuie s ă fie de minimum 10 mm, iar 
dimensiunile maxime ale ochiurilor acestora de 150 x 150 mm. Gratiile şi grilajele 
trebuie s ă fie încastrate în zid, iar balamalele se monteaz ă astfel încât s ă nu permit ă 
scoaterea lor. 
    (4) Zilnic, la începutul şi la terminarea programului de lucru, gestionarii b unurilor 
materiale verific ă starea sigiliilor şi a sistemului de alarm ă. 
    (5) Şefii poli ţiilor locale unde nu sunt asigurate condi ţii de p ăstrare regulamentare 
pentru armament şi muni ţii sunt obliga ţi s ă fac ă demersurile legale, conform 
competen ţelor, pentru asigurarea acestora. 
    ART. 50  
    (1) U şile de acces în depozitele, magaziile şi înc ăperile unde se p ăstreaz ă armament, 
muni ţii şi mijloace cu ac ţiune iritant-lacrimogen ă, precum şi ferestrele acestora trebuie 
prev ăzute cu sisteme de alarm ă contra efrac ţiei. 
    (2) Sistemele de alarmare trebuie cuplate la ca mera ofi ţerului de serviciu. 
    ART. 51  
    (1) Pe timpul cât nu se afl ă asupra poli ţi ştilor locali şi asupra personalului 
contractual cu atribu ţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local, 
armamentul şi muni ţia din dotarea individual ă, precum şi mijloacele cu ac ţiune iritant-
lacrimogen ă se p ăstreaz ă în înc ăperi special amenajate sau la ofi ţerul de serviciu. 
Armamentul se p ăstreaz ă în rastele, fi şete sau l ăzi metalice prev ăzute cu tabele aprobate 
de şefii poli ţiilor locale, ce cuprind seria armamentului şi de ţin ătorul. 



    (2) Muni ţia se p ăstreaz ă în înc ăperi separate de armament, în l ăzi metalice prev ăzute 
cu încuietori adecvate. În documentul de predare-pr eluare a serviciului de zi se 
consemneaz ă cantitativ armamentul şi muni ţia existente la ofi ţerul de serviciu. 
    (3) Acolo unde nu se pot asigura înc ăperi separate, muni ţia şi mijloacele cu ac ţiune 
iritant-lacrimogen ă se p ăstreaz ă în aceea şi camer ă cu armamentul, în l ăzi metalice 
separate, având grosimea pere ţilor de cel pu ţin 3 mm, prev ăzute cu încuietori sigure. 
Mijloacele cu ac ţiune iritant-lacrimogen ă se p ăstreaz ă în ambalajele originale. 
    ART. 52  
    Pistoalele şi muni ţia aferent ă din dotarea structurilor poli ţiei locale care nu au 
organizat serviciul de zi permanent se p ăstreaz ă în spa ţii special amenajate, unde este 
organizat serviciu de zi permanent şi sunt asigurate condi ţii pentru p ăstrarea în deplin ă 
siguran ţă. 
    ART. 53  
    Distribuirea armamentului, a muni ţiilor şi a mijloacelor cu ac ţiune iritant-
lacrimogen ă din dotarea personalului poli ţiei locale cu drept de utilizare a acestor 
mijloace de ap ărare, precum şi retragerea acestora se fac, indiferent de situa ţie, pe 
baz ă de tichet înlocuitor, semn ătur ă în registrul special destinat şi/sau documente 
justificative. 
    ART. 54  
    Predarea armamentului şi a muni ţiilor se face numai personalului nominalizat sau 
înlocuitorilor de drept ai acestuia. 
    ART. 55  
    (1) Tichetele înlocuitoare pentru predareaprelu area armamentului şi a muni ţiilor din 
dotarea individual ă a personalului se iau în eviden ţă în registrele special destinate 
lucrului cu documente clasificate. 
    (2) Tichetele înlocuitoare se elibereaz ă separat pentru predarea-preluarea 
armamentului, respectiv a muni ţiilor din dotare, şi cuprind urm ătoarele men ţiuni: 
denumirea poli ţiei locale, gradul, numele şi prenumele poli ţi ştilor locali şi ale 
personalului contractual cu atribu ţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de 
interes local, tipul şi seria armei, respectiv num ărul de cartu şe, semn ătura şefului 
poli ţiei locale cu ştampila unit ăţii, precum şi semn ătura de primire a posesorului. 
    (3) Cu ocazia inventarierii documentelor clasif icate, la controale, convoc ări şi alte 
asemenea activit ăţi, se verific ă existen ţa şi starea tichetelor şi se iau m ăsuri de 
înlocuire a celor necorespunz ătoare. 
    ART. 56  
    (1) Portul armamentului, al muni ţiilor şi al mijloacelor cu ac ţiune iritant-
lacrimogen ă din dotarea individual ă a personalului este permis numai în interes de 
serviciu, cu aprobarea şefilor poli ţiei locale din care face parte. 
    (2) La terminarea misiunii sau a serviciului, a rmamentul, muni ţiile şi mijloacele cu 
acţiune iritant-lacrimogen ă se predau ofi ţerilor de serviciu de la care au fost primite. 
    ART. 57  
    (1) La uniforma de serviciu, pistolul se poart ă, în mod obligatoriu, numai în toc, pe 
centur ă. 
    (2) Înc ărc ătoarele cu cartu şe se p ăstreaz ă unul introdus în pistol, iar cel ălalt în 
loca şul prev ăzut din tocul de purtare. 
    ART. 58  
    (1) Pierderea, sustragerea, înstr ăinarea, degradarea sau folosirea abuziv ă a 
armamentului, a muni ţiilor şi a mijloacelor cu ac ţiune iritant-lacrimogen ă din dotare 
constituie evenimente deosebite, abateri de la norm ele legale, ordinea interioar ă şi 
disciplin ă, care atrag, potrivit legii, dup ă caz, r ăspunderea material ă, disciplinar ă sau 
penal ă. 
    (2) Cazurile de pierdere, sustragere, înstr ăinare, degradare sau folosire abuziv ă a 
armamentului, a muni ţiilor şi a mijloacelor cu ac ţiune iritant-lacrimogen ă se raporteaz ă 
imediat, pe cale ierarhic ă, iar şefii compartimentelor func ţionale, împreun ă cu 
persoanele desemnate, dispun m ăsuri de cercetare pentru elucidarea complet ă a cazurilor 
şi sanc ţionarea celor vinova ţi, potrivit competen ţelor. 
    ART. 59  
    Şeful poli ţiei locale dispune retragerea armamentului şi a muni ţiilor din dotarea 
personalului care se afl ă în cercetare penal ă, dac ă se constat ă c ă prezint ă pericol 
pentru siguran ţa proprie sau a altor persoane ori în alte situa ţii care impun aceast ă 
măsur ă. 
    ART. 60  
    Poli ţia local ă care de ţine bunuri, valori, suporturi de stocare a document elor, a 
datelor şi a informa ţiilor secret de stat trebuie s ă asigure paza, mijloacele mecano-
fizice de protec ţie şi sistemele de alarm ă împotriva efrac ţiei în locurile de p ăstrare, 
depozitare şi manipulare a acestora. 



    ART. 61  
    Normele de dotare cu armament şi mijloace specifice de protec ţie a poli ţi ştilor 
locali şi a personalului cu atribu ţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de 
interes local sunt prev ăzute în anexa nr. 3. 
 
    CAP. VII  
    Drepturile şi recompensele care se pot acorda poli ţi ştilor locali 
 
    ART. 62  
    (1) Recompensarea poli ţi ştilor locali se realizeaz ă în scopul recunoa şterii publice 
în cadrul comunit ăţii profesionale şi în societate, dac ă este cazul, a meritelor celor 
care se eviden ţiaz ă în îndeplinirea atribu ţiilor, a misiunilor sau pe timpul ac ţiunilor 
organizate în zona de competen ţă a poli ţiei locale. 
    (2) Recompensele au caracter moral sau material , dup ă caz. 
    (3) Recompensarea poli ţi ştilor locali trebuie s ă se bazeze pe principii care vizeaz ă 
obiectivitatea, echitatea şi principialitatea acord ării recompenselor. 
    ART. 63  
    La stabilirea şi acordarea de recompense sau la formularea de prop uneri în acest sens 
se au în vedere urm ătoarele elemente: 
    a) comportamentul poli ţistului local; 
    b) presta ţia profesional ă general ă a poli ţistului local şi modul de îndeplinire a 
atribu ţiilor/misiunilor; 
    c) efectul motivator pe care recompensarea îl p oate produce asupra celorlal ţi 
poli ţi şti locali; 
    d) posibilitatea ca recompensa acordat ă s ă determine eficientizarea activit ăţii 
poli ţistului local. 
    ART. 64  
    Recompensele care se pot acorda poli ţi ştilor locali sunt urm ătoarele: 
    a) ridicarea unei sanc ţiuni disciplinare aplicate anterior preced ă acordarea unei 
alte recompense. Se acord ă pe timpul perioadei cât sanc ţiunea î şi produce efectele şi 
determin ă încetarea imediat ă a acestora. Se acord ă de şeful care a aplicat sanc ţiunea 
disciplinar ă ce urmeaz ă a fi ridicat ă sau de c ătre noul şef care îndepline şte atribu ţiile 
aceleia şi func ţii. În situa ţia în care poli ţistul local a fost mutat, ridicarea 
sanc ţiunii se acord ă ca recompens ă de c ătre şeful care îndepline şte func ţia similar ă 
celui care a aplicat sanc ţiunea disciplinar ă; 
    b) felicit ările - pot fi scrise sau verbale, se acord ă pentru îndeplinirea deosebit ă 
a atribu ţiilor şi a misiunilor şi se aduc la cuno ştin ţă individual sau în fa ţa 
personalului; 
    c) titlurile de onoare - se confer ă poli ţi ştilor locali pentru acte de eroism, curaj 
deosebit, devotament şi pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atri buţii sau a unor 
misiuni; 
    d) însemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, a l insignelor sau altele asemenea, şi 
diplomele de merit - se acord ă pentru ob ţinerea de rezultate foarte bune la absolvirea 
unor cursuri, competi ţii sportive, manifest ări cultural-artistice şi sociale cu prilejul 
unor anivers ări şi la finalizarea unor ac ţiuni/misiuni; 
    e) recompensele materiale - se acord ă poli ţi ştilor locali care s-au eviden ţiat prin 
obţinerea de rezultate exemplare în activitate, în con formitate cu legea-cadru privind 
salarizarea unitar ă a personalului pl ătit prin fonduri publice. 
    ART. 65  
    Modalitatea de acordare a asisten ţei juridice, precum şi cuantumul acesteia se 
stabilesc prin regulamentul de organizare şi func ţionare aprobat prin hot ărâre a 
autorit ăţii deliberative, la propunerea primarului. 
    ART. 66  
    (1) Poli ţi ştii locali au dreptul la desp ăgubiri de via ţă, de s ănătate şi de bunuri, 
pentru daunele suferite în exercitarea atribu ţiilor de serviciu. 
    (2) Asigurarea desp ăgubirilor prev ăzute la alin. (1) implic ă acordarea unor sume de 
bani pentru poli ţi ştii locali sau, în cazul decesului, pentru familiil e acestora, în 
situa ţia producerii riscurilor specifice activit ăţii de poli ţie local ă. 
    ART. 67  
    (1) Desp ăgubirile se acord ă, în limita bugetului aprobat de consiliile 
locale/Consiliul General al Municipiului Bucure şti, pentru urm ătoarele categorii de 
riscuri: 
    a) r ănirea poli ţistului local; 
    b) invaliditate de gradul I; 
    c) invaliditate de gradul II; 
    d) invaliditate de gradul III; 



    e) deces; 
    f) prejudicii aduse bunurilor. 
    (2) În sensul alin. (1), termenii şi expresiile de mai jos au urm ătoarele 
semnifica ţii: 
    a) poli ţist local r ănit - poli ţistul local supus în timpul sau în leg ătur ă cu 
exercitarea atribu ţiilor de serviciu, independent de voin ţa lui, efectelor unor cauze 
văt ămătoare, în urma c ărora îi este afectat ă integritatea anatomic ă şi/sau func ţional ă a 
organismului; 
    b) poli ţist local invalid - poli ţistul local r ănit clasat inapt pentru îndeplinirea 
atribu ţiilor de serviciu de c ătre comisiile de expertiz ă medical ă şi evaluare a 
capacit ăţii de munc ă; 
    c) poli ţist local decedat - poli ţistul local care şi-a pierdut via ţa în urma unui 
accident, în timpul sau în leg ătur ă cu exercitarea atribu ţiilor de serviciu; 
    d) bun - construc ţii cu destina ţia de locuit pentru poli ţist şi familia sa, precum şi 
anexele acestora, vehicule aflate în proprietatea s au folosin ţa poli ţistului. 
    ART. 68  
    (1) Desp ăgubirile acordate în situa ţia producerii riscului prev ăzut la art. 67 alin. 
(1) lit. a) acoper ă, în limita bugetului aprobat de consiliul local/Co nsiliul General al 
Municipiului Bucure şti, toate cheltuielile legate de: 
    a) tratamentul în ţar ă sau în str ăin ătate, în cazul în care acesta nu poate fi 
efectuat în ţar ă; 
    b) tratamentul de recuperare în unit ăţi medicale din ţar ă sau din str ăin ătate; 
    c) protezele, ortezele şi alte dispozitive medicale de profil din ţar ă sau din 
str ăin ătate; 
    d) transportul dus-întors pân ă la/de la unitatea medical ă care va asigura efectuarea 
tratamentului, atât pentru poli ţistul local, cât şi pentru înso ţitor, când situa ţia o 
impune. 
    (2) În situa ţia producerii şi a unuia dintre riscurile prev ăzute la art. 67 alin. (1) 
lit. b)-d), poli ţistului local i se acord ă, în limita bugetului aprobat de consiliul 
local/Consiliul General al Municipiului Bucure şti, şi desp ăgubiri în sum ă de pân ă la: 
    a) 10.000 euro, echivalentul în lei la data pl ăţii - pentru invaliditate de gradul I; 
    b) 8.000 euro, echivalentul în lei la data pl ăţii - pentru invaliditate de gradul al 
II-lea; 
    c) 6.000 euro, echivalentul în lei la data pl ăţii - pentru invaliditate de gradul al 
III-lea. 
    (3) Desp ăgubirea acordat ă în situa ţia producerii riscului prev ăzut la art. 67 alin. 
(1) lit. e) const ă într-o sum ă de pân ă la 20.000 euro, echivalentul în lei la data 
pl ăţii, şi se pl ăte şte familiei poli ţistului local decedat. 
    (4) Desp ăgubirea acordat ă în situa ţia producerii riscului prev ăzut la art. 67 alin. 
(1) lit. f) nu poate dep ăşi suma necesar ă pentru aducerea bunului în starea ini ţial ă sau 
înlocuirii acestuia în caz de distrugere. 
    ART. 69  
    (1) Desp ăgubirile acordate în baza prezentului regulament-ca dru constituie forme de 
sprijin cu destina ţie special ă. 
    (2) Desp ăgubirile prev ăzute la art. 68 se acord ă pentru fiecare eveniment asigurat în 
parte. 
    (3) Desp ăgubirile prev ăzute la art. 68 alin. (4) nu se acord ă în cazul în care 
prejudiciul prev ăzut la art. 67 alin. (1) lit. f) este acoperit par ţial sau în totalitate 
ca urmare a existen ţei unei asigur ări în sistemul privat. 
    ART. 70  
    Pentru toate sumele de bani pl ătite ca desp ăgubiri în temeiul prezentului regulament-
cadru, autorit ăţile administra ţiei publice locale vor ini ţia demersuri pentru recuperarea 
sumelor pl ătite de la persoanele care se fac vinovate de produ cerea prejudiciilor. 
 
    CAP. VIII  
    Patrimoniul, solu ţionarea drepturilor şi obliga ţiilor n ăscute din contracte 
 
    ART. 71  
    În vederea prelu ării de c ătre poli ţia local ă din unit ăţile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale în care aceasta se organi zeaz ă ca institu ţie public ă de interes 
local cu personalitate juridic ă a patrimoniului structurilor de poli ţie comunitar ă, se 
constituie, în termen de 10 zile de la data intr ării în vigoare a prezentului regulament-
cadru, comisii de inventariere constituite prin dis pozi ţia primarului/primarului general. 
    ART. 72  
    (1) Comisiile constituite conform art. 71 anali zeaz ă drepturile şi obliga ţiile 
rezultate din contractele încheiate de poli ţia comunitar ă şi prezint ă primarului o 



informare cu privire la acestea, precum şi eventuale propuneri de amendare a 
contractelor, ca urmare a intr ării în vigoare a Legii nr. 155/2010 . 
    (2) Drepturile şi obliga ţiile prev ăzute la alin. (1) se preiau de c ătre poli ţia 
local ă, în termen de 90 de zile de la data intr ării în vigoare a prezentului regulament-
cadru, în limita efectivului existent. 
    (3) În situa ţia în care efectivele poli ţiei locale sunt insuficiente, obiectivele 
asigurate cu paz ă de personalul poli ţiei comunitare vor fi asigurate cu alte sisteme de 
securitate, conform legii. 
    ART. 73  
    Asigurarea tehnico-material ă a poli ţiei locale la nivelul unit ăţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale se realizeaz ă conform reglement ărilor proprii, stabilite prin 
hot ărâri ale consiliilor locale. 
 
    CAP. IX  
    Dispozi ţii finale 
 
    ART. 74  
    În vederea prelu ării personalului poli ţiei comunitare, precum şi a personalului din 
structurile aparatului de specialitate al primarulu i/primarului general responsabil cu 
controlul privind disciplina în construc ţii, protec ţia mediului şi comer ţ, în 
conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 155/2010 , autorit ăţile 
administra ţiei publice locale au obliga ţia de a solicita Agen ţiei Na ţionale a 
Funcţionarilor Publici echivalarea func ţiilor specifice de poli ţist local cu func ţii 
publice generale, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 , 
republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
    ART. 75  
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrant ă din prezentul regulament-cadru. 
 
    ANEXA 1  
    ------- 
la regulamentul-cadru 
---------------------- 
 
    Articolele din care se compune uniforma poli ţi ştilor locali şi a 
    personalului contractual cu atribu ţii în domeniul pazei bunurilor 
      şi a obiectivelor de interes local şi durata maxim ă de uzur ă 
*T* 
┌────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────┐ 
│Nr. │   Denumirea articolului                 │Durata maxim ă de │ 
│crt. │                                         │     uzur ă      │ 
│    │                                         │     - an -     │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 1  │Costum de var ă                           │     2          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 2  │Costum de iarn ă                          │     3          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 3  │Şapc ă pentru costum de var ă              │     2          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 4  │Şapc ă pentru costum de iarn ă             │     3          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 5  │Basc                                     │     2          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 6  │Şepcu ţă cu cozoroc                       │     2          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 7  │Păl ărie (femei)                          │     2          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 8  │Căciul ă                                  │     3          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 9  │Cravat ă                                  │     1          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 10 │Fular                                    │     3          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 11 │Cămaşă                                   │    1/2         │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 12 │Cămaşă-bluz ă                             │     1          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 



│ 13 │Scurt ă de vânt                           │     2          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 14 │Pulover                                  │     2          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 15 │Costum de interven ţii de var ă            │     2          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 16 │Costum de interven ţii de iarn ă           │     2          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 17 │Pelerin ă de ploaie                       │     3          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 18 │Geacă/Scurt ă îmbl ănit ă                   │     3          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 19 │Mănuşi din piele                         │     3          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 20 │Pantofi de var ă de culoare neagr ă        │     1          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 21 │Pantofi de iarn ă de culoare neagr ă       │     2          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 22 │Ghete/Bocanci din piele de culoare neagr ă│     2          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 23 │Centura din piele                        │     6          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 24 │Curea din piele                          │     6          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 25 │Portcarnet                               │     6          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 26 │Portbaston din piele                     │     6          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
 
│ 27 │Emblema pentru şapc ă, basc, c ăciul ă,     │                │ 
│    │păl ărie şi şepcu ţă                       │     1          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 28 │Ecuson                                   │     1          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 29 │Insign ă pentru piept                     │     1          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 30 │Epole ţi                                  │                │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 31 │Portc ătu şe din piele                     │     6          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 32 │Fes                                      │     1          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 33 │Vest ă                                    │     1          │ 
├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤ 
│ 34 │Tricou                                   │    1/2         │ 
└────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────┘ 
*ST* 
 
    NOTE: 
    1. Însemnele distinctive se asigur ă pentru fiecare articol de echipament (hain ă, 
cămaşă-bluz ă, scurt ă de vânt, scurt ă îmbl ănit ă, pulover, pelerin ă de ploaie). 
    2. Dup ă expirarea duratei de uzur ă sau dup ă încetarea raporturilor de munc ă, 
articolele de uniform ă nu pot fi înstr ăinate. 
 
    ANEXA 2  
    ------- 
la regulamentul-cadru 
--------------------- 
 
    Descrierea uniformei de serviciu, a legitima ţiei de serviciu 
    şi a însemnelor distinctive de ierarhizare ale poli ţi ştilor 
       locali şi ale personalului contractual cu atribu ţii 
   în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local 
 
    A. Uniforma de serviciu 



    Uniforma de serviciu pentru personalul poli ţiei locale este confec ţionat ă în varianta 
var ă-iarn ă şi se compune din: 
    1, 2. Haina/Sacoul se confec ţioneaz ă din stof ă/tergal de culoare neagr ă, în varianta 
de var ă, respectiv iarn ă. 
    Croiala este dreapt ă, pu ţin cambrat ă în talie (pentru a acoperi în întregime 
bazinul). Se încheie la un rând de nasturi. 
    Spatele hainei se confec ţioneaz ă din dou ă buc ăţi, având cus ătura pe mijloc, f ăr ă 
şli ţ. Are în partea inferioar ă, lateral, dou ă buzunare ascunse, prev ăzute cu clap ă. 
    Haina/Sacoul este prev ăzut ă/prev ăzut pe umeri cu platc ă pentru epole ţi. Haina/Sacoul 
se poart ă cu c ămaşă de culoare bleu şi cravat ă de culoare neagr ă. 
    Pantalonul, în varianta var ă-iarn ă, se confec ţioneaz ă din acelea şi materiale ca şi 
haina, fiind de culoare neagr ă, cu vipu şcă de culoare gri inclus ă în cus ătur ă. Are 
croiala dreapt ă, f ăr ă manşet ă, lungimea poate ajunge pân ă la partea superioar ă a tocului 
înc ăl ţămintei, iar l ărgimea ei este între 210-250 mm, în raport cu talia . 
    Pantalonul este prev ăzut cu dou ă buzunare laterale şi un buzunar la spate, închis cu 
clap ă şi nasture. 
    Pantalonul se confec ţioneaz ă cu betelie obi şnuit ă şi este prev ăzut cu 4 g ăici lungi 
de 70 mm şi late de 20 mm, prinse în partea superioar ă prin cus ătura beteliei, iar în 
partea inferioar ă prinse cu nasture de format mic, astfel încât pant alonul s ă permit ă 
portul centurii a c ărei l ăţime este de 50 mm. 
    Fusta, în variant ă de var ă, se confec ţioneaz ă, din acela şi material ca şi haina, 
fiind de culoare neagr ă. Croiala este dreapt ă, l ărgimea stabilindu-se în raport cu talia, 
iar lungimea este de 50 milimetri sub rotula genunc hiului. Se poart ă în locul 
pantalonului numai la costumul de var ă. 
    3,4. Şapca se confec ţioneaz ă din acela şi material cu costumul de var ă sau de iarn ă, 
după caz. 
    Calota şepcii este de form ă oval ă, cu distan ţa de 20 mm între diametrul l ăţimii şi 
diametrul lungimii, este întins ă cu ajutorul unei sârme din o ţel, pentru a- şi men ţine 
forma. 
    Banda are diametrul ce rezult ă din m ărimea şepcii şi se confec ţioneaz ă din carton 
tare. 
    Pe partea exterioar ă a benzii se aplic ă o band ă de culoare gri ţesut ă cu frunze de 
stejar. Şapca este c ăptu şit ă cu ţesătur ă de culoare asortat ă calotei. 
    Cozorocul este de culoare neagr ă, de form ă ovalizat ă, şi se fixeaz ă la şapc ă, 
înclinat. 
    Şapca este prev ăzut ă deasupra cozorocului cu un şnur dublu de culoare neagr ă. 
Capetele şnurului sunt prinse pe linia col ţurilor cozorocului cu câte un buton de culoare 
galben ă. Şapca are aplicat ă, în fa ţă - la centru - pe band ă, emblema. 
    Cozorocul de la şapca şefului poli ţiei locale este prev ăzut cu 3 rânduri de frunze de 
stejar, pentru şefii de servicii cu dou ă rânduri de frunze de stejar, pentru şefii de 
birouri şi compartimente cu un rând de frunze de stejar, iar  pentru func ţionarii publici 
de execu ţie acesta este simplu. 
    Frunzele de stejar se confec ţioneaz ă din metal de culoare gri-argintiu. 
    5. Bascul se confec ţioneaz ă din stof ă tip postav, este de culoare neagr ă, iar în 
lateral, pe partea stâng ă, se aplic ă emblema. 
    6. Şepcu ţa cu cozoroc se confec ţioneaz ă din ţesătur ă tip bumbac (tercot) de culoare 
neagr ă. Calota se confec ţioneaz ă în clini şi are inscrip ţionat pe mijlocul ei "POLI ŢIA 
LOCALĂ". 
    La spate este prev ăzut ă cu un sistem reglabil de strângere. 
    În fa ţă, sub inscrip ţia "POLI ŢIA LOCAL Ă", este aplicat ă emblema pentru coifur ă. 
    7. P ăl ăria pentru persoanele de sex feminin se confec ţioneaz ă din material textil 
(fetru) de culoare neagr ă; deasupra borului se monteaz ă o band ă pe care se aplic ă emblema 
specific ă. 
    8. C ăciula este de culoare neagr ă, confec ţionat ă din stof ă tip postav, prev ăzut ă cu 
două clape din blan ă natural ă de ovine. 
    Clapa din fa ţă este rotunjit ă, iar cea din spate formeaz ă dou ă urechi laterale, 
prev ăzute cu doi nasturi şi o benti ţă pentru încheierea acestora deasupra capului sau su b 
bărbie. 
    La mijlocul clapei din fa ţă se aplic ă emblema. 
    C ăciula este c ăptu şit ă cu ţesătur ă, asortat ă la culoarea calotei. 
    Pentru şeful poli ţiei locale, blana de la c ăciul ă este din astrahan (caracul). 
    9. Cravata se confec ţioneaz ă din ţesătur ă tip m ătase şi este de culoare neagr ă. 
    10. Fularul se confec ţioneaz ă din fire acrilice tip lân ă, de culoare neagr ă. 
    11. C ămaşa se confec ţioneaz ă din ţesătur ă tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare 
bleu; mâneca este scurt ă sau lung ă. 
    Se poart ă cu cravat ă sub veston sau scurt ă de vânt. 



    12. C ămaşa-bluz ă se confec ţioneaz ă din ţesătur ă tip bumbac (poplin sau tercot) de 
culoare bleu, închis ă la gât şi încheiat ă cu 5 nasturi; în partea superioar ă are dou ă 
buzunare cu burduf şi clape care se încheie cu câte un nasture de forma t mic. 
    C ămaşa este prev ăzut ă pe umeri cu platc ă pentru epole ţi. 
    C ămaşa-bluz ă se poart ă deschis ă la gât (sau cu cravata), cu partea inferioar ă 
introdus ă în pantaloni sau în fust ă. Poate fi purtat ă şi sub hain ă, cu cravat ă. 
    13. Scurta de vânt se confec ţioneaz ă din tercot impermeabilizat, de culoare neagr ă. 
    Se poart ă deschis ă la gât, putând fi purtat ă şi închis ă datorit ă croiului cu revere 
r ăsfrânte; se încheie cu fermoar pe interior şi la 4 nasturi pe exterior. 
    În partea de jos şi la mâneci este prev ăzut ă cu elastic. 
    Scurta de vânt este prev ăzut ă cu dou ă buzunare oblice ascunse, care se încheie cu 
fermoar, iar deasupra acestora, în partea superioar ă, sunt prev ăzute cu banda 
reflectorizant ă de 10 mm. Pe interior, în partea dreapt ă, este prev ăzut ă cu un buzunar 
care se încheie cu un nasture. 
    Scurta de vânt este prev ăzut ă pe umeri cu platc ă pentru epole ţi. 
    Spatele este confec ţionat din 3 p ăr ţi, una în partea de sus şi dou ă în partea de jos, 
prev ăzute cu pense. 
    Lungimea trebuie s ă dep ăşeasc ă talia cu 100-120 mm. 
    14. Puloverul se confec ţioneaz ă din fire acrilice tip lân ă, de culoare neagr ă cu 
anchior, cu sau f ăr ă mâneci. 
    Pe spatele mânecii sunt prev ăzute cotiere din acela şi material. La 5 cm de umeri pe 
mânecă se aplic ă ecusonul "POLI ŢIA LOCAL Ă". 
    15,16. Costumul de interven ţie var ă/iarn ă este compus din bluzon şi pantalon şi se 
confec ţioneaz ă din material textil (tercot), de culoare neagr ă. 
    Bluzonul este confec ţionat la partea superioar ă a spatelui şi piep ţilor cu platc ă 
matlasat ă şi se încheie cu fermoar. Este prev ăzut cu dou ă buzunare cu clap ă pe p ăr ţile 
superioare ale piep ţilor. 
    Gulerul este tip tunic ă. 
    Mâneca este prev ăzut ă cu man şet ă şi bazoane de protec ţie în dreptul coatelor. Pe 
mâneca dreapt ă se aplic ă un buzunar cu clap ă. 
    Bluzonul este prev ăzut cu epole ţi din material fond, fixa ţi la un cap ăt în cus ătura 
de îmbinare mânec ă - um ăr. 
    Pantalonul are croial ă dreapt ă, iar la partea inferioar ă este prev ăzut cu sistem de 
ajustare pentru a fi purtat în ghete/bocanci. În re giunea genunchilor şi la partea 
superioar ă a reperelor spate este prev ăzut cu bazoane. Pe betelie sunt aplicate g ăici 
pentru centur ă. 
    Costumul de interven ţie pentru iarn ă este dublat cu material ne ţesut, termoizolant. 
    17. Pelerina de ploaie are croiala tip raglan şi este deschis ă la gât, cu 
posibilitatea de a fi purtat ă şi închis ă. 
    Se încheie în fa ţă la un rând cu 4 nasturi ascun şi, iar ajustarea în talie se face cu 
ajutorul unui cordon cu dou ă catarame din metal sau înlocuitori. 
    Mâneca are croial ă raglan. Pelerina este prev ăzut ă cu dou ă buzunare a şezate oblic 
(ascunse) cu nasturi (de 170-180 mm lungime şi de 40 mm l ăţime) sub guler şi se prinde cu 
3 nasturi mici. 
    Gluga este confec ţionat ă din acela şi material. 
    Pelerina de ploaie este de culoare neagr ă şi se confec ţioneaz ă din material textil 
impermeabil. 
    În partea stâng ă sus are o benti ţă cusut ă în exterior (lung ă de 100 mm şi lat ă de 30 
mm) şi prins ă cu un nasture sub rever, pe care se aplic ă tresele pentru ierarhizare. 
    18. Scurta îmbl ănit ă se confec ţioneaz ă din tercot impermeabilizat, de culoare neagr ă, 
uşor matlasat ă, cu mesada deta şabil ă, de culoare asortat ă cu fa ţa scurtei. 
    Modelul este tip sport, se încheie cu fermoar î n interior şi cu butoni în exterior, 
are guler pe gât, prev ăzut cu şnur ascuns. 
    În talie şi în partea de jos, pentru ajustare pe corp, este p rev ăzut ă tot cu şnur 
ascuns. Lateral (stânga-dreapta), în partea de jos,  sunt dispuse dou ă buzunare aplicate, 
drepte, cu clape care se încheie cu nasturi. În par tea de sus (stânga-dreapta) va fi 
prev ăzut ă cu buzunare drepte cu clape care se închid cu nast uri. 
    Pe clapa buzunarului de sus, din partea stâng ă, este prev ăzut ă o benti ţă (100 mm 
lungime şi 30 mm l ăţime) cusut ă în partea dinspre um ăr şi prins ă cu un nasture în partea 
interioar ă, pe care se aplic ă tresele de ierarhizare. 
    Scurta îmbl ănit ă este prev ăzut ă cu platc ă pentru epole ţi. 
    L ărgimea scurtei îmbl ănite se stabile şte în raport cu talia, acoperind în întregime 
bazinul. 
    19. M ănuşile sunt din piele de culoare neagr ă. 



    20, 21. Pantofii sunt din piele de culoare neag r ă, prev ăzuţi cu bombeuri, f ăr ă 
ornamenta ţie, şi se încheie cu şireturi. Pentru sezonul de var ă se pot confec ţiona 
pantofi perfora ţi, iar pentru femei ace ştia pot avea decupaj. 
    22. Bocancii sau ghetele sunt din piele de culo are neagr ă, prev ăzuţi cu bombeuri, au 
talp ă şi tocuri din cauciuc şi se încheie cu şireturi sau cu fermoar. 
    23. Centura este de culoare neagr ă, f ăr ă diagonal ă, are l ăţimea de 50 mm şi se 
încheie cu o cataram ă din metal de culoare argintie. Pentru cei din dome niul rutier 
centura este de culoare alb ă, f ăr ă diagonal ă, are l ăţimea de 50 de mm şi se încheie cu o 
cataram ă din metal de culoare argintie. 
    24. Cureaua este din piele de culoare neagr ă. 
    25. Portcarnetul se confec ţioneaz ă din piele sau din înlocuitori, de culoare neagr ă, 
şi se compune din dou ă fe ţe prinse printr-un burduf. Partea din spate se raba teaz ă sub 
form ă de capac şi se încheie în fa ţă printr-un buton sau tic-tuc. Se poart ă fixat pe 
centur ă prin dou ă g ăici. 
    26. Portbaston din piele 
    27. Emblema se aplic ă pe articole de coifur ă de c ătre personalul poli ţiei locale cu 
drept de a purta uniform ă. Se confec ţioneaz ă din metal de culoare argintie sau material 
textil pe fond bleu, de form ă oval ă, cu diametrul de 40 de mm, la mijloc având stema 
României, încadrat ă cu frunze de stejar. 
    Pentru şeful poli ţiei locale, adjunctul şi şefii de servicii emblema este încadrat ă 
cu 3 rânduri de frunze de stejar, este bombat ă, având în centrul s ău stema României, şi 
are imprimat ă în relief, în partea superioar ă, inscrip ţia de culoare alb ă "ROMÂNIA", iar 
în partea inferioar ă "POLI ŢIA LOCAL Ă". 
    28. Ecusonul pentru mânec ă se confec ţioneaz ă din material textil, pe fond de culoare 
bleu, având în partea superioar ă inscrip ţia "POLI ŢIA LOCAL Ă", sub care este trecut numele 
localit ăţii, la mijloc stema României, încadrat ă cu un rând de lauri, iar în partea 
inferioar ă se scrie "ROMÂNIA". Se poart ă pe bra ţul stâng de c ătre întregul personal cu 
drept de uniform ă şi se aplic ă la 5 cm de cus ătura um ărului. 
    29. Insigna pentru piept se confec ţioneaz ă din metal, pe fond de culoare bleu, având 
în partea superioar ă inscrip ţia "POLI ŢIA LOCAL Ă", sub care este trecut numele 
localit ăţii, la mijloc stema României, încadrat ă cu un rând de lauri, iar în partea 
inferioar ă se înscriu num ărul matricol şi inscrip ţia "ROMÂNIA". 
    30. Epole ţii sunt confec ţiona ţi din material textil, de culoare neagr ă, cu margine 
gri-argintiu, pe care sunt aplicate gradele profesi onale. 
    31. Portc ătu şe din piele 
    32. Fesul se confec ţioneaz ă din fire acrilice de culoare neagr ă. 
    33. Vesta multifunc ţional ă se confec ţioneaz ă din material textil de culoare neagr ă. 
    34. Tricoul se confec ţioneaz ă din tricot de bumbac de culoare neagr ă. Croiala este cu 
guler sau la baza gâtului, are mâneca scurt ă şi este prev ăzut pe umeri cu epole ţi din 
material fond. 
    B. Legitima ţia de serviciu 
    Legitima ţia de serviciu se confec ţioneaz ă din imita ţie de piele (ecologic ă), cu 
dimensiunile de 200 x 80 mm, cu deschidere pe verti cal ă, cuprinzând urm ătoarele men ţiuni: 
    a) rândul întâi central - tricolorul României, încadrat într-un chenar dreptunghiular 
cu dimensiunile de 5 x 65 mm; 
    b) în partea de sus central, rândul al doilea -  ROMÂNIA, sub denumirea ţării - 
JUDEŢUL; 
    c) rândul al treilea - COMUNA/ORA ŞUL/MUNICIPIUL/ SECTORUL; 
    d) rândul al patrulea, aliniat stânga - POLI ŢIA LOCAL Ă; 
    e) rândul al patrulea, aliniat stânga LEGITIMA ŢIE; 
    f) rândul al cincilea categoria de personal din  care face parte de ţin ătorul (POLI ŢIST 
LOCAL/FUNCŢIONAR PUBLIC/PERSONAL CONTRACTUAL); 
    g) rândul al şaselea aliniat stânga - num ărul legitima ţiei; 
    h) dup ă aceasta se înscriu, unele sub altele, numele şi prenumele de ţin ătorului, 
numărul matricol, data emiterii legitima ţiei, semn ătura şefului poli ţiei locale din care 
face parte de ţin ătorul şi ştampila structurii; 
    i) în col ţul din dreapta jos va fi aplicat ă fotografia de ţin ătorului; 
    j) în partea inferioar ă a legitima ţiei se aloc ă 6 spa ţii orizontale pentru aplicarea 
vizelor anuale care se semneaz ă de c ătre şeful poli ţiei locale. 
    Fotografia titularului utilizat ă are dimensiunile de 3 cm x 4 cm şi este executat ă 
color (în uniforma de serviciu/sau într-o ţinut ă decent ă, pentru persoanele încadrate în 
poli ţia local ă care nu poart ă uniform ă). 
    C. Însemnele distinctive de ierarhizare 
    În raport cu func ţiile îndeplinite, însemnele distinctive de ierarhiz are au 
următoarele forme şi m ărimi: 



    a) şeful poli ţiei locale - 3 stele tip octogon metalice sau texti le, cu l ăţimea de 25 
mm, de culoare gri-argintiu, a şezate pe epolet; 
    b) adjunctul şefului - dou ă stele tip octogon metalice sau textile, cu l ăţimea de 25 
mm, de culoare gri-argintiu, a şezate pe epolet; 
    c) şeful de serviciu - o stea tip octogon metalic ă sau textil ă, cu l ăţimea de 25 mm, 
de culoare gri-argintiu, a şezat ă pe epolet; 
    d) şeful de birou sau compartiment - 3 trese din metal sau textil, de culoare gri-
argintiu, în form ă de V, cu l ăţimea de 5 mm, a şezate paralel pe epolet, având între ele o 
distan ţă de 3 mm; 
    e) func ţionarul public superior - dou ă trese din metal sau textil, de culoare gri-
argintiu, în form ă de V, cu l ăţimea de 5 mm, a şezate paralel pe epolet, având între ele o 
distan ţă de 3 mm; 
    f) func ţionarul public principal - o tres ă din metal sau textil, de culoare gri-
argintiu, în form ă de V, cu l ăţimea de 5 mm, a şezat ă pe epolet; 
    g) func ţionarul public asistent - epolet f ăr ă tres ă. 
 
    ANEXA 3  
    ------- 
la regulamentul-cadru 
--------------------- 
 
     Norme de dotare cu armament şi mijloace specifice de protec ţie 
    a poli ţi ştilor locali şi a personalului contractual cu atribu ţii 
    în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local 
*T* 
┌────┬──────────────────────┬─────┬────────────────────────────────────────────┐ 
│Nr. │Denumirea materialelor │ U/M │ Criterii de dotare şi mod de repartizare   │ 
│crt. │                      │     │                                            │ 
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤ 
│ 1. │Pistol                │ Cpl. │Câte unul pentru fiecare poli ţist local cu  │ 
│    │                      │     │atribu ţii în domeniul asigur ării ordinii şi │ 
│    │                      │     │lini ştii publice şi fiecare personal        │ 
│    │                      │     │contractual care desf ăşoar ă activit ăţi de   │ 
│    │                      │     │paz ă                                        │ 
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤ 
│ 2. │Pistol cu muni ţie     │ Cpl. │Câte unul pentru 40-60 % din efectivele de  │ 
│    │neletal ă              │     │poli ţi şti locali cu atribu ţii în domeniul   │ 
│    │                      │     │asigur ării ordinii şi lini ştii publice şi   │ 
│    │                      │     │fiecare personal contractual care           │ 
│    │                      │     │desf ăşoar ă activit ăţi de paz ă, ce execut ă   │ 
│    │                      │     │misiuni cu un grad sc ăzut de risc           │ 
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤ 
│ 3. │Cartu ş pentru pistol  │ Buc. │Câte 24 pentru fiecare pistol               │ 
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤ 
│ 4. │Cartu ş pentru pistolul │     │                                            │ 
│    │cu gaze               │ Buc. │Câte 30 pentru fiecare pistol cu gaze       │ 
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤ 
│ 5. │Baston pentru         │ Buc. │Câte unul pentru fiecare poli ţist local     │ 
│    │autoap ărare           │     │cu atribu ţii în domeniul asigur ării ordinii │ 
│    │                      │     │şi lini ştii publice şi fiecare personal     │ 
│    │                      │     │contractual care desf ăşoar ă activit ăţi de   │ 
│    │                      │     │paz ă                                        │ 
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤ 
│ 6. │Baston cu şoc electric │ Buc. │Câte unul pentru 40-60 % din efectivele de  │ 
│    │                      │     │poli ţi şti locali cu atribu ţii în domeniul   │ 
│    │                      │     │asigur ării ordinii şi lini ştii publice şi   │ 
│    │                      │     │fiecare personal contractual care desf ăşoar ă│ 
│    │                      │     │activit ăţi de paz ă, ce execut ă misiuni cu un │ 
│    │                      │     │grad sc ăzut de risc                         │ 
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤ 
│ 7. │Portbaston            │ Buc. │Câte unul pentru fiecare baston din cauciuc │ 
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤ 
│ 8. │Cătu şă pentru mâini   │ Buc. │Câte unul pentru fiecare poli ţist local cu  │ 
│    │                      │     │atribu ţii în domeniul asigur ării ordinii şi │ 
│    │                      │     │lini ştii publice                            │ 
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤ 
│ 9. │Portc ătu şe            │ Buc. │Câte unul pentru fiecare c ătu şă             │ 
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤ 
│ 10. │Pulverizator de mân ă  │ Buc. │Câte unul pentru fiecare poli ţist local     │ 
│    │cu substan ţă          │     │cu atribu ţii în domeniul asigur ării ordinii │ 
│    │iritant-lacrimogen ă   │     │şi lini ştii publice, poli ţist local cu      │ 
│    │                      │     │atribu ţii în domeniul circula ţiei pe drumu- │ 
│    │                      │     │rile publice şi fiecare personal contrac-   │ 
│    │                      │     │tual care desf ăşoar ă activit ăţi de paz ă     │ 
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤ 
│ 11. │Vest ă (ham) cu        │ Buc. │Câte unul pentru fiecare poli ţist local     │ 
│    │elemente              │     │cu atribu ţii în domeniul circula ţiei pe     │ 



│    │reflectorizante       │     │drumurile publice                           │ 
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤ 
│ 12. │Costum (bluz ă +       │ Cpl. │Câte unul pentru fiecare poli ţist local     │ 
│    │pantaloni) de         │     │cu atribu ţii în domeniul circula ţiei pe     │ 
│    │protec ţie împotriva   │     │drumurile publice                           │ 
│    │ploii, cu elemente    │     │                                            │ 
│    │reflectorizante       │     │                                            │ 
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤ 
│ 13. │Costum de protec ţie   │ Cpl. │Câte unul pentru fiecare poli ţist local     │ 
│    │pentru iarn ă (scurt ă  │     │cu atribu ţii în domeniul ordinii şi         │ 
│    │matlasat ă şi          │     │lini ştii publice, precum şi în domeniul     │ 
│    │pantaloni)            │     │mediului, care execut ă misiuni în teren     │ 
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤ 
│ 14. │Costum de protec ţie   │ Cpl. │                                            │ 
│    │pentru var ă (bluz ă +  │     │                                            │ 
│    │pantaloni)            │     │                                            │ 
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤ 
│ 15. │Mănuşi albe           │ Per. │Câte unul pentru fiecare poli ţist local cu  │ 
│    │                      │     │atribu ţii în domeniul circula ţiei pe        │ 
│    │                      │     │drumurile publice                           │ 
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤ 
│ 16. │Scurt ă reflectorizant ă│ Buc. │Câte unul pentru fiecare poli ţist local cu  │ 
│    │                      │     │atribu ţii în domeniul circula ţiei pe        │ 
│    │                      │     │drumurile publice                           │ 
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤ 
│ 17. │Vest ă pentru protec ţie │ Buc. │Câte unul pentru fiecare poli ţist local     │ 
│    │împotriva frigului    │     │cu atribu ţii în domeniul circula ţiei pe     │ 
│    │                      │     │drumurile publice care execut ă misiuni în   │ 
│    │                      │     │teren                                       │ 
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤ 
│ 18. │Fluier                │ Buc. │Câte unul pentru fiecare poli ţist local cu  │ 
│    │                      │     │atribu ţii în domeniul ordinii şi lini ştii   │ 
│    │                      │     │publice, al circula ţiei pe drumurile        │ 
│    │                      │     │publice, precum şi în domeniul pazei        │ 
│    │                      │     │bunurilor care execut ă misiuni în teren     │ 
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤ 
│ 19. │Radiotelefon portabil │ Cpl. │Câte unul pentru fiecare poli ţist local cu  │ 
│    │                      │     │atribu ţii în domeniul ordinii şi lini ştii   │ 
│    │                      │     │publice, al circula ţiei pe drumurile        │ 
│    │                      │     │publice/personal contractual cu atribu ţii în │ 
│    │                      │     │domeniul pazei bunurilor şi obiectivelor de │ 
│    │                      │     │interes local care execut ă misiuni          │ 
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤ 
│ 20. │Portcarnet            │ Buc. │Câte unul pentru fiecare poli ţist local/per- │ 
│    │                      │     │sonal contractual cu atribu ţii în domeniul  │ 
│    │                      │     │pazei bunurilor şi obiectivelor de interes  │ 
│    │                      │     │local care execut ă misiuni în teren         │ 
├────┼──────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤ 
│ 21. │Uniform ă de serviciu  │ Cpl. │Câte unul pentru fiecare poli ţist local/per- │ 
│    │                      │     │sonal contractual cu atribu ţii în domeniul  │ 
│    │                      │     │pazei bunurilor şi obiectivelor de interes  │ 
│    │                      │     │local                                       │ 
└────┴──────────────────────┴─────┴────────────────────────────────────────────┘ 
*ST* 
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