CARIERA
Funcţiile publice din Poliţia Locală, inclusiv functiile publice specifice de politist local, in
raport cu nivelul studiilor necesare ocuparii, se clasifică după cum urmează:
a) clasa I cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;
b) clasa a II-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare
de scurtă durată, absolvite cu diplomă;
c) clasa a III-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare sunt necesare studii liceale
finalizate cu diplomă de bacalaureat.
Funcţionarii publici din Poliţia Locală, numiți în funcțiile publice prevăzute pentru clasele a
II-a şi a III-a, pot ocupa numai funcţii publice de execuţie.
După nivelul atribuţiilor, funcţionarii publici din cadrul Poliţiei Locale pot fi funcţionari
publici de conducere si funcţionari publici de execuţie.
Funcţionarii publici de conducere din cadrul Poliţiei Locale sunt numiţi, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, în una dintre următoarele funcţii publice:
a) director executiv;
b) director adjunct;
c) şef serviciu;
d) şef birou.
Funcţia publică de execuţie este structurată pe grade profesionale, astfel:
a) superior, ca nivel maxim;
b) principal;
c) asistent;
d) debutant.
Personalul Poliţiei Locale este compus din:
a) funcţionari publici care ocupă funcţii publice specifice de poliţist local;
b) funcţionari publici care ocupă funcţii publice generale;
c) personal contractual.
Încadrarea în clase şi pe grade profesionale a funcţiei publice specifice de poliţist local se face
conform prevederilor referitoare la funcţiile publice generale din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Incadrarea pe functii, raporturile de muncă ale personalului contractual din cadrul poliţiei
locale se stabilesc, se modifică, se suspendă şi încetează în condiţiile prevăzute de legislaţia
muncii – Legea nr. 53 din 2003 – Codul muncii.
La numirea in functia publica, functionarii publici din politia locala depun juramantul de
credinta prevazut de Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare. Jurământul are următorul conţinut: „Jur să respect Constituţia, drepturile şi
libertăţile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să
îndeplinesc conştiincios îndatoririle ce îmi revin potrivit funcţiei, să respect normele de
conduită profesională şi civică şi să păstrez secretul profesional. Aşa să-mi ajute Dumnezeu !„
Formula de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.
Refuzul depunerii juramantului prevazut la alin. (1) se consemneaza in scris si atrage
revocarea actului administrativ de numire in functia publica, in conditiile legii.
Jurământul de credință este semnat de către funcționarul public din politia locala in doua
exemplare, unul păstrându-se la dosarul personal, iar cel de-al doilea se înmânează
semnatarului.
Angajamentul de serviciu se încheie în formă scrisă şi cuprinde clauze pentru ambele părţi,
referitoare la drepturi şi obligații, condiţiile de pregătire şi perioada de cinci ani pentru care
funcţionarul public se obligă să desfăşoare activităţi în cadrul Poliţiei Locale.
(1) Institutiile de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor in care se
desfasoara programe de formare initiala prevazute la art. 18 alin. (1) si (2) din Legea nr.
155/2010, numarul cursantilor si perioadele in care se realizeaza aceste programe de formare
initiala, precum si cuantumul cheltuielilor de scolarizare/cursant se stabilesc anual prin ordin
al ministrului administratiei si internelor.
(2) Pentru stabilirea cadrului organizatoric prevazut la alin. (1), structura Ministerului

Administratiei si Internelor cu atributii in relatia cu comunitatile locale centralizeaza
propunerile institutiilor beneficiare si prezinta la structura centrala de pregatire de la nivelul
Ministerului Administratiei si Internelor repartizarea numerica si pe judete a acestor solicitari.
(3) Programele de formare initiala sunt structurate pe module, parcurse prin cursuri la zi cu
durata de 3 luni.
(4) Pentru functiile publice de conducere, in programele de studiu se prevede obligatoriu un
modul de management, cu durata de minimum 30 de ore.
(5) Institutiile de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor stabilite
potrivit alin. (1) constituie seriile de pregatire a cursantilor, in baza solicitarilor institutiilor
beneficiare transmise acestora de catre structura centrala de pregatire, in limita numarului de
locuri, in ordinea transmiterii cererilor.
(6) Pentru a se constitui o grupa de studiu in cadrul seriei de pregatire este necesar un numar
minim de 15 cursanti. In situatia in care nu se poate constitui nicio grupa in cadrul seriei de
pregatire, precum si in situatia in care numarul inscrierilor depaseste numarul de locuri
aprobat, cei inscrisi se redistribuie la alte institutii organizatoare, in limita numarului de locuri
prevazut pentru acestea, cu acordul institutiilor beneficiare.
(7) Finalizarea programelor de formare se face prin examen de absolvire, conform planului de
invatamant.
(8) Examenul de absolvire a programelor de formare initiala se sustine in fata unei comisii
numite prin dispozitie a sefului sau ordin al comandantului institutiei organizatoare, dupa caz.
Comisia este constituita din 2 sau 3 specialisti din afara institutiei organizatoare si 1—3
reprezentanti ai acesteia care au organizat programul de formare profesionala. La examen pot
asista si reprezentanti ai beneficiarilor programelor de formare profesionala care au delegatie
solicitata in acest sens si eliberata de catre structura de specialitate din cadrul Ministerului
Administratiei si Internelor.
(9) In urma promovarii examenului, politistii locali obtin un certificat de absolvire eliberat in
conditiile legii de catre institutia organizatoare de specialitate, cu mentionarea competentelor
profesionale dobandite, cuantificate in credite transferabile. Certificatele de absolvire sunt
tiparite cu antetul Ministerului Administratiei si Internelor si au regimul prevazut de lege
pentru documentele de studii.
(10) Politistii locali care promoveaza programele de formare initiala incheie un angajament de
serviciu prin care se obliga sa lucreze in politia locala o perioada de cel putin 5 ani de la data
promovarii examenului.
Dacă funcţionarului public din politia locală numit în funcţia publică îi încetează raporturile
de serviciu din motive imputabile acestuia, înaintea expirării perioadei prevăzute în
angajamentul de serviciu, acesta este obligat sa restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate
cu pregătirea sa, proporţional cu perioada rămasă neefectuată până la expirarea termenului
prevăzut la art. 14 din H.G. nr. 1332 din 2010.
Functiile publice vacante din cadrul politiei locale se ocupa potrivit prevederilor Legii nr.
188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Conditiile de organizare si
de desfasurare a concursului sau a examenului se stabilesc prin hotarare a consiliului local, la
propunerea primarului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Condiţii generale (conform art. 50 din Legea nr. 188/1999 republicată privind statutul
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare):
– are cetăţenia romana şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba romana, scris şi vorbit;
– are varsta de minimum 18 ani împliniţi;
– are capacitate deplina de exerciţiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestata pe
baza de examen medical de specialitate;
– îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publica;
– îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
– nu a fost condamnata pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau
contra autorităţii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care impiedica înfăptuirea justiţiei,
de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit
reabilitarea;

– nu a fost destituita dintr-o funcție publica sau nu i-a încetat contractul individual de munca
pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
– nu a desfășurat activitate de poliție politica, astfel cum este definită prin lege.
Condiții specifice:
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– vechime in specialitatea studiilor:
– 9 ani, pentru gradul profesional superior,
– 5 ani pentru gradul profesional principal,
– 6 luni pentru gradul profesional asistent
– 0 ani pentru gradul profesional debutant;
– sa fie apt din punct de vedere medical, fizic si psihic;
– abilități: capacitate de a lucra în echipă, in teren; disponibilitate pentru lucrul peste program,
in zilele de sărbătoare legala și în condiții de stress.
UNIFORMA POLITIEI LOCALE
Polițiștii locali și personalul contractual din politia locala cu atribuții în domeniul pazei
bunurilor și obiectivelor de interes local au dreptul la uniforma de serviciu de protecție
specifica locului și condițiilor de desfășurare a serviciului, care se acorda gratuit din resursele
financiare ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale acestora sau din veniturile
politiei locale, cu personalitate juridica, după caz.
În raport cu funcțiile îndeplinite, însemnele distinctive de ierarhizare au următoarele forme și
mărimi:
a) șeful poliției locale – 3 stele tip octogon metalice sau textile, cu lãţimea de 25 mm, de
culoare gri-argintiu, așezate pe epolet;
b) adjunctul șefului – două stele tip octogon metalice sau textile, cu lãţimea de 25 mm, de
culoare gri-argintiu, așezate pe epolet;
c) şeful de serviciu – o stea tip octogon metalicã sau textilã, cu lãţimea de 25 mm, de culoare
gri-argintiu, aşezatã pe epolet;
d) şeful de birou sau compartiment – 3 trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în
formã de V, cu lãţimea de 5 mm, aşezate paralel pe epolet, având între ele o distanţã de 3 mm;
e) funcţionarul public superior – douã trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în
formã de V, cu lãţimea de 5 mm, aşezate paralel pe epolet, având între ele o distanţã de 3 mm;
f) funcţionarul public principal – o tresã din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formã
de V, cu lãţimea de 5 mm, aşezatã pe epolet;
g) funcţionarul public asistent – epolet fãrã tresã.
Epoleţii sunt confecţionaţi din material textil, de culoare neagrã, cu margine gri-argintiu, pe
care sunt aplicate gradele profesionale.
Emblema se aplicã pe articole de coifurã de cãtre personalul poliţiei locale cu drept de a purta
uniformã. Se confecţioneazã din metal de culoare argintie sau material textil pe fond bleu, de
formã ovalã, cu diametrul de 40 de mm, la mijloc având stema României, încadratã cu frunze
de stejar.
Pentru şeful poliţiei locale, adjunctul şi şefii de servicii emblema este încadratã cu 3 rânduri
de frunze de stejar, este bombatã, având în centrul sãu stema României, şi are imprimatã în
relief, în partea superioarã, inscripţia de culoare albã „ROMÂNIA”, iar în partea inferioară
„POLIȚIA LOCALĂ”.
Ecusonul pentru mânecã se confecţioneazã din material textil, pe fond de culoare bleu, având
în partea superioară inscripția „POLIȚIA LOCALĂ”, sub care este trecut numele localitãţii, la
mijloc stema României, încadratã cu un rând de lauri, iar în partea inferioarã se scrie
„ROMÂNIA”. Se poartã pe braţul stâng de cãtre întregul personal cu drept de uniformã și se
aplicã la 5 cm de cusătura umãrului.
Insigna pentru piept se confecţioneazã din metal, pe fond de culoare bleu, având în partea
superioarã inscripţia „POLIŢIA LOCALĂ”, sub care este trecut numele localitãţii, la mijloc
stema României, încadratã cu un rând de lauri, iar în partea inferioarã se înscriu numãrul
matricol şi inscripţia „ROMÂNIA”.
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