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Operator de date cu caracter personal nr. 3461 

Nr. 11529/11.03.2020 
           Se aprobă, 
                        Director Executiv, 
             Octavian Mateescu 
 

 Regulament privind accesul persoanelor straine in sediul Politiei Locale a Municipiului 
Craiova pe durata existentei pericolului de infectare cu coronavirs COVID -19 în vederea 

diminuarii riscului de infecție și/sau de răspândire a acestuia 
 

 Art. 1. Se limiteaza accesul persoanelor străine in sediul Politiei Locale a Municipiului 
Craiova pe durata existentei pericolului de infectare cu coronavirus COVID -19; 
 Art. 2. În cazul în care este absolut necesar ca o persoană străină de instituție sa pătrunda 
in incinta Poliției Locale a Municipiului Craiova procedura de acces este următoarea: 
 2.1. Ofiterul de serviciu obține de la persoana străină motivul prezentării la Politia Locală 
a Municipiului Craiova; 
 2.2. Persoana mentionata la pct. 2.1 este invitată la locul special amenajat aflat in 
imediata apropiere a căii de acces in sediu, loc in care se află amplasate banci și mese acoperite, 
unde persoana străină asteapta polițistul local/functionarul public din cadrul instituției ce are 
obligația de a coborî la persoana străină. Daca persoana respectiva doreste sa faca o sesizare, 
aceasta o poate redacta în locul special amenajat mentionat anterior, ofiterul de serviciu 
permitandu-i accesul in institutie doar pana la Registratura Politiei Locale a Municipiului 
Craiova, unde se poate depune respectiva sesizare. 
 2.3. În cazul in care este absolut necesar ca persoana străină să fie preluata de 
functionarul public/polițistul local, acesta din urma are obligația de a ieși in curtea institutiei, de 
a prelua persoana străină și de a o conduce in camera special amenajată pentru audiențe, caz in 
care persoana străina are obligația de a folosi dezinfectantul pentru mâini și picioare, conform 
indicațiilor ofițerului de serviciu; 
 2.4.  Personalul instituției care este solicitat pentru soluționarea problemelor persoanelor 
straine de institutie are obligativitatea de a ieși in curtea instituției și, pe cât posibil, să incerce 
solutionarea problemelor respective in zona special amenajată mentionata la pct. 2.2; 
 2.5. În cazul in care pesoana straina de institutie doreste să depuna documente/acte 
aceasta va urma procedura mentionata la pct. anterioare, în sensul ca va merge direct la 
Compartimentul Registratura, la ghiseul special amenajat, unde va depune inscrisurile insotite 
de un borderou, avand obligatia de a parasi de îndată atât sediul Poliției Locale a Municipiului 
Craiova, cât și curtea instituției; 
 Art. 3. Se interzice accesul persoanelor străine de instituție în incinta Compartimentului 
Registratură și in camera ofițerului se serviciu; 
 Art. 4 Ofiterul de serviciu și politistii locali ce au și atributii de ordine și liniste publica 
vor lua măsurile sanctionatorii impotriva persoanelor care nu respecta indicatiile date de aceștia, 
conform art. 2, pct. 13 și 20 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a 
unor norme de convietuire sociala, a ordinii și linistii publice; 
 Art. 5. Personalul Poliției Locale a Municipiului Craiova și persoanele străine de institutie 
au obligativitatea de a respecta prezentul Regulament; 
 Art. 6 Prezentul regulament își produce efectele începând cu data de 11.03.2020 va fi 
afișat la loc vizibil la sediul Poliției Locale a Municipiului Craiova și pe site-ul instituției. 
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