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Nr. 

crt 
Bibliografie Tematică 

1. Constituția României, republicată 
Cunoașterea și respectarea 

legislației în vigoare 

2. 
O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Reglementează cadrul general 

pentru organizarea și 

funcționarea autorităților și 

instituțiilor administrației 

publice 

3. 
Legea 155/2010 – legea poliției locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
Privind înființarea poliției 

locale 

4. 
H.G. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-

cadru de organizare și funcționare a poliției locale; 

Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare a 

poliţiei locale 

5. 

Ordonanța Guvernului 27/2002 privind reglementarea 

activității de soluționare a petițiilor , cu modificările și 

completările ulterioare; 

Preluarea sesizărilor telefonice 

formulate de cetățeni  

6. 

Ordonanța Guvernului 2/2001 privind regimul juridic 

al contravențiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 
Reglementarea contravenţiilor 

7. 

Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare 

a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Monitorizare obiective pază/ 

evenimente/aplicare măsuri 

stabilite 

8. 

Legea 60/1991 privind organizarea și desfășurarea 

adunărilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Monitorizare / aplicare măsuri 

stabilite 

9. 
Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 

interes public, cu modificările și completările ulterioare; 

Soluționarea petițiilor privind 

liberul acces la informațiile de 

interes public 

10. 

H.G 123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Soluționarea petițiilor privind 

liberul acces la informațiile de 

interes public 

11. 

Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare 

a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

Prelucrarea, centralizarea și 

stocarea informațiilor specifice 

domeniului de activitate 



 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date, cu modificările și completările 

ulterioare; 

12. 

Regulamentul (UE) 2016/679, privind protecția 

persoanelor fizice în cea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date, Capitolele III și IX din RGDP, Drepturile persoanei 

vizate și Dispoziții referitoare la situații specifice de 

prelucrare, cu modificările și completările ulterioare; 

Prelucrarea, centralizarea și 

stocarea informațiilor specifice 

domeniului de activitate 

13. 

Decizia nr. 11/2017 privind examinarea sesizării 

formulate de Avocatul Poporului cu privire la 

”interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 39 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind 

circulația pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, raportate la 

dispozițiile art. 102 alin. (1) pct. 14 sau art.105 pct. 10 

din același act normative, în sensul stabilirii competenței 

funcționale a agenților constatatori (din cadrul poliției 

locale sau poliției rutiere), cu incidența art. 7 lit. h) din 

Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

interpretarea și aplicarea 

dispozițiilor art. 39 din 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 195/2002 

privind circulația pe drumurile 

publice 

14. 
O.U.G 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 

republicată 

privind circulația pe drumurile 

publice, republicată 

15. 

H.G. 1391/2006 privind aplicarea Regulamentului de 

aplicare a O.U.G 195/2002 privind circulația pe 

drumurile publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

privind circulația pe drumurile 

publice 

16. 
O.G. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată 

Reglementarea sancționării 

formelor de discriminare 

17. 

Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de 

tratament între femei și bărbați, cu modificările și 

completările ulterioare.  

Reglementarea egalității de 

șanse între femei și bărbați 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ 

DIRECȚIA DE ORDINE PUBLICĂ ȘI CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE 

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE 

 

  

ATRIBUȚII 

Polițist local, clasa I, grad profesional asistent  

 

a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua 

semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor 

conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice; 

b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea 

semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje 

rutiere; 

c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, 

cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, 

pe drumurile publice; 

d) participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de 

circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, 

acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, 

precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane; 

e) sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul 

transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă; 

f) acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea 

fluenţei şi siguranţei traficului; 

g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se 

impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul 

victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară; 

h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, 

parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor 

staţionate neregulamentar; 

i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi 

accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor 

vehicule; 

j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, 

conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală; 

k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în 

zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, 

rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap; 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 

aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale; 

m) cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea 

deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor 

abandonate pe domeniul public; 

n) întocmeşte răspunsurile la petiţiile şi sesizările care intră în sfera de soluţionare, conform atribuţiilor 

funcţionale şi a referatelor întocmite în cadrul serviciului. 

 

 

Responsabilităţile personalului din structura serviciului sunt următoarele: 

- răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter 

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu; 

- răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de 

serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei; 

- răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate şi 

dispuse expres de către conducerea instituţiei, şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; 

- răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi 

sancţiunilor stipulate în documentele întocmite; 

- răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ 

DIRECȚIA DE ORDINE PUBLICĂ ȘI CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE 

SERVICIUL OPERAȚIUNI RAPIDE 

 

 

 

 

ATRIBUȚII 

Polițist local, clasa I, grad profesional asistent  

 

 

a) menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al 

unităţii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii; 

b) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare 

şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi 

înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente; 

c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul 

de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a 

celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân 

despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la 

adăpost; 

d) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituţiile sau 

serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice; 

e) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, 

marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, 

manifestărilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea 

activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane; 

f) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială 

stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele 

constatate în raza teritorială de competenţă; 

g) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de 

judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza 

de competenţă; 

h) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de 

ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale; 

i) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite; 

j) acordă, pe teritoriul unităţilor administrative-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în 

domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice; 

k) intervine în sprijinul personalului politiei locale, ori de câte ori este nevoie sau este solicitat, pentru rezolvarea 

unor probleme deosebite în exercitarea atribuţiilor de serviciu; 

l) intervine la evenimente şi la obiectivele asigurate cu paza aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale 

şi/sau ţn administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes 

local. 

 

 
 



 

 

 

 

 

Responsabilităţile personalului din structura serviciului sunt următoarele: 
- răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial 

deţinute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu; 

- răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de 

serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei; 

- răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate şi dispuse 

expres de către conducerea instituţiei, şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; 

- răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi 

sancţiunilor stipulate în documentele întocmite; 

- răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ 

DIRECȚIA DE ORDINE PUBLICĂ ȘI CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE 

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ  

 

 

 

ATRIBUȚII 

Polițist local, clasa I, grad profesional asistent  

 

a) menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al 

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii; 

b) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în 

parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de 

agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în 

administrarea unităţii administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin 

planul de ordine şi siguranţă publică; 

c) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare 

şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi 

înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente; 

d) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a 

reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de 

asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii; 

e) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul 

de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a 

celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre 

existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost; 

f) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituţiile sau 

serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice; 

g) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, 

marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, 

manifestărilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea 

activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane; 

h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială 

stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele 

constatate în raza teritorială de competenţă; 

i) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată 

care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de 

competenţă; 

j) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de 

ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale; 

k) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de 

clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale; 

 

 
 



 

 

 

 

l) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite; 

m) acordă, pe teritoriul unităţilor/subdiviziunilor administrativteritoriale, sprijin imediat structurilor competente 

cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice; 

n) întocmesc răspunsurile la petiţiile şi sesizările care intră în sfera de soluţionare, conform atribuţiilor 

funcţionale şi a referatelor întocmite în cadrul serviciului;  

 

 

Responsabilităţile personalului din structura serviciilor sunt următoarele: 
- răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter 

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu; 

- răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de 

serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei; 

- răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate şi 

dispuse expres de către conducerea instituţiei, şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; 

- răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi 

sancţiunilor stipulate în documentele întocmite; 

- răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


