
Regulamentul de Organizare Internă
a Poliţiei Locale a Municipiului Râmnicu Sărat

Capitolul I
Dispoziţii generale

Art. 1
In conformitate cu prevederile Legii Nr. 155/2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea 
Politiei Locale, ale H.G. Nr. 1332/2010 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare si functio
nare a Politiei Locale, prin H.C.L. Nr 6/31.01.2011, Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat a 
infiintat, incepand cu data de 01.02.2011 Politia Locala, serviciu public local, specializat, cu 
personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat.

Art. 2
Sediul Politiei  Locale a Municipiului  Ramnicu Sarat este in Ramnicu Sarat, Strada Victoriei       Nr. 
95-107.

Art. 3
(1) Personalul Politiei Locale a Municipiului Ramnicu Sarat se compune din functionari publici si 
personal contractual.
(2) Functionarul public din cadrul Politiei Locale este inarmat, poarta uniforma in timpul serviciului si 
exercita atributiile specifice stabilite prin lege.

Art. 4
(1) Functionarul public din cadrul Politiei Locale este investit cu exercitiul autoritatii publice, pe 
timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu, in limitele competentelor stabilite prin lege.
(2) Autoritatea functiei nu poate fi exercitata in interes personal.

Art. 5
Functionarul public din din cadrul Politiei Locale isi desfasoara activitatea profesionala in interesul 
comunitatii locale, pentru asigurarea ordinii si linistii publice, actioneaza in sprijinul institutiilor 
statului si executa orice alte activitati date in competenta, exclusiv pe baza si in executarea legii, cu 
respectarea principiilor impartialitatii, nediscriminarii, proportionalitatii si gradualitatii.

Art. 6
(1) Functionarul public din din cadrul Politiei Locale este obligat sa respecte drepturile si libertatile 
fundamentale ale omului, Constitutia si legile tarii, juramantul, angajamentul de serviciu, prevederile 
normelor interne si sa indeplineasca dispozitiile legale ale superiorilor ierarhici privind activitatea sa 
profesionala.



(2) Functionarul public din din cadrul Politiei Locale raspunde, in 
conditiile legii, pentru modul in care isi executa atributiile de serviciu.

Art. 7
Functioanarii publici de conducere din cadrul Politiei Locale raspund pentru legalitatea dispozitiilor 
date subalternilor si sunt obligati sa verifice daca acestea au fost transmise si intelese corect si sa 
controleze modul de indeplinire al acestora.

Art. 8
Calitatea de functionar public din Politia locala se dobandeste si se pierde in conditiile prevazute de O.
U.G Nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Capitolul II
Reguli privind securitatea şi sănătatea în muncă în cadrul Poliţiei Locale a 

Municipiului Râmnicu Sărat

Art. 9
In conformitate cu prevederile Legii Nr. 319/2006 si a Normelor Metodologice de aplicare a acestora, 
H.G. Nr. 1425/2006, securitatea si sanatatea in munca constituie un ansamblu de activitati, care au ca 
scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii 
corporale si sanatatii salariatilor.

Art. 10
Protectia muncii constituie un ansamblu de activitati care au ca scop asigurarea celor mai bune conditii 
in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii corporale si sanatatii salariatilor.

Art. 11
Conducerea Politiei Locale a Municipiului Ramnicu Sarat se preocupa permanent de asigurarea 
climatului de securitate in care salariatii urmeaza sa-si realizeze atributiile de serviciu, luand toate 
masurile pentru protejarea vietii si sanatatii acestora.

Art. 12
(1) Pentru realizarea acestor deziderate, conducerea Politiei Locale va stabili:
- masuri generale de protectie a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor 
profesionale.
- masuri de protectie a muncii, specifice pentru anumite locuri de munca sau anumite activitati.
(2) La adaptarea si punerea in aplicare a masurilor prevazute in alineatul (1) se va avea in vedere:
- evitarea riscurilor;
- evaluarea riscurilor ce nu pot fi evitate;
- combaterea riscurilor la sursa;
- adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste alegerea locului de munca si a echipamentului si
 metodelor de protectie;
- adaptarea masurilor de protectie colectiva cu prioritate fata de masurile de protectie individuala;
- aducerea la cunostinta salariatilor a instructiunilor corespunzatoare.

Art. 13
Conducerea Politiei  Locale a Municipiului Ramnicu Sarat raspunde de organizarea activitatii de 
asigurare a sanatatii si securitatii in munca.



Art. 14
In vederea protejarii vietii si sanatatii salariatilor, conducerea Politiei Locale a Municipiului Ramnicu 
Sarat trebuie sa ia masuri pentru instruirea acestora.
Instruirea se realizeaza obligatoriu inainte de inceperea efectiva a activitatii:
- in cazul cand angajatul isi schimba locul de munca;
- pentru persoanele care isi reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 6 luni;
- cand intervin modificari ale legislatiei in domeniu.

Art. 15
Instructajul de protectie a muncii cuprinde doua faze:
A) Instructaj introductiv general la locul de munca.
Nici o persoana nu va fi pusa sa lucreze decat dupa ce i s-a facut instructajul de protectie a muncii 
corespunzator functiei si locului unde isi va desfasura activitatea si a fost verificata ca si-a insusit 
cunostintele necesare, rezultatul consemnandu-se in fisa de instructaj.
B) Instructaj periodic care se va face la interval de o luna.
 -  instructaj periodic care se va face la un interval de 6 luni pentru personalul tehnico-administrativ
 - instructaj periodic care se va face la un interval de 12 luni pentru personalul de conducere.

Instructajul periodic se va face suplimentar in urmatoarele cazuri:
- cand un salariat a lipsit mai mult de 30 zile calendaristice de la locul de munca;
- cand salariatului i s-a schimbat materialul din dotare: armament, munitie, statii de radio-emisie;
- cand au aparut modificari ale normelor de protectia muncii;
- la reluarea activitatii dupa orice accident de munca;
- cand i-a fost schimbat locul de munca ;
- inainte de executarea unor activitati specifice deosebite.

Art. 16
Instuctajul de protectia muncii la locul de munca si cel periodic se vor efectua de catre conducatorii 
locurilor de munca (sef birou, sef serviciu  sau alte persoane cu atributii de coordonare a politistilor  
locali), conform atributiilor prevazute in fisa postului.
Instructajul de protectie a muncii se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instructaj, 
indicandu-se materialul prelucrat, durata si data instruirii.
Dupa efectuarea instructajului, fisa individuala de instructaj se semneaza de cel care a fost instruit cat 
si de cel care a facut instructajul, consemnand pe baza examinarii persoanei instruite ca aceasta si-a 
insusit cunostintele necesare de protectie a muncii.
In acest sens se va proceda si dupa fiecare instructaj periodic.

Art. 17
Conducerea Politiei Locale a Municipiului Ramnicu Sarat va lua masuri ca periodic, sefii de 
compartimente sa verifice daca locurile de munca unde isi desfasoara activitatea subordonatii sunt 
astfel organizate incat sa asigure securitatea si sanatatea acestora.
Sefii de compartimente vor lua masuri pentru asigurarea conditiilor de acordare a primului ajutor in caz 
de accidente de munca.

Art. 18
(1) Persoanele care urmeaza a se angaja in cadrul Politiei Locale a Municipiului Ramnicu Sarat sunt 
obligate sa se supuna unui examen medical pentru a se stabili daca starea sanatatii le permite sa 
indeplineasca munca ce li se incredinteaza.
(2) Controlul medical este obligatoriu in urmatoarele situatii:
- la reinceperea activitatii dupa o intrerupere mai mare de 6 luni;
- periodic, prin examenele medicale diferentiate in functie de varsta, sex si starea de sanatate a 
salariatului;



- la solicitarea expresa a conducerii Politiei  Locale in situatiile 
cand exista dubii cu privire la starea de sanatate a unui salariat, datorita modului de comportare sau de 
indeplinire a atributiilor de serviciu.

Art. 19
Conducerea Politiei Locale a Municipiului Ramnicu Sarat este obligata sa ia toate masurile care sa 
asigure posibilitatea tuturor salariatilor de a efectua controlul medical.

Art. 20
Conducerea Politiei Locale a Municipiului Ramnicu Sarat trebuie sa ia urmatoarele masuri pentru 
protectia, igiena si securitatea in munca:
- urmareste modul in care se aplica si se respecta reglementarile legale privind securitatea si sanatatea 
in munca;
- analizeaza factorii de risc de accidente, existenti la locurile de munca;
- analizeaza propunerile salariatilor privind prevenirea accidentelor de munca, precum si pentru 
imbunatatirea conditiilor de munca;
- efectueaza inspectii proprii privind aplicarea si respectarea normelor de securitate si sanatate in 
munca;
- informeaza Inspectoratul de Protectie a Muncii despre starea protectiei muncii in cadrul Politiei  Local
e a Municipiului Ramnicu Sarat;
- verifica aplicarea normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie 
in locurile unde se impune, tinand seama de factorii de risc identificati;
- verifica modul cum se integreaza in munca salariatii care au suferit accidente de munca ce a avut ca 
efect intreruperea temporara a activitatii in munca.

Art. 21
Directorul executiv al Politiei Locale a Municipiului Ramnicu Sarat va desemna un salariat care sa 
verifice modul cum sunt respectate de catre angajati regulile privind protectia, igiena si securitatea in 
munca.

Art. 22
(1)Directorul executiv al al Politiei Locale a Municipiului Ramnicu Sarat va desemna un salariat care 
sa raspunda de problemele de protectie a muncii in cadrul Politiei Locale. Acesta va elabora norme 
specifice de protectie a muncii pentru salariatii Politiei Locale a Municipiului Ramnicu Sarat.
(2) Directorul executiv va emite o decizie care sa aprobe aceste instructiuni si va obliga persoanele 
competente sa le aduca la cunostinta tuturor salariatilor.

Capitolul III
Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării

oricărei forme de încălcare a demnităţii

Art. 23
(1) In cadrul relatiilor de munca din cadrul Politiei Locale a Municipiului Ramnicu Sarat, functioneaza 
principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii.
(2) Este interzisa orice discriminare fata de un salariat, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, 
caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, religie, optiune politica, origine 
sociala, situatie sau responsabilitate familiala.
(3) Constitue discriminare orice diferentiere, excludere, limitare sau preferinta intemeiata pe unul sau 
mai multe dintre criteriile prevazute in alin. (1), in ceea ce priveste acordarea si exercitarea efectiva a 
drepturilor salariatilor in conditii de deplina egalitate.



Art. 24
(1) In intreaga activitate, conducerea Politiei Locale a Municipiului Ramnicu Sarat promoveaza si 
incurajeaza respectul fata de drepturile si libertatile fundamentale ale omului.
(2) Responsabilitatea inlaturarii oricarei forme de discriminare revin atat conducerii cat si salariatilor 
Politiei Locale.
(3) In conceptia Politiei Locale a Municipiului Ramnicu Sarat, discriminarea de orice natura reprezinta 
o grava incalcare a demnitatii umane.

Art. 25
In vederea inlaturarii oricarei forme de manifestare a discriminarii si de incalcare a demnitatii umane, 
se interzice:
- a refuza unui/unor salariat/salariati exercitarea anumitor drepturi;
- a impune in mod deliberat unei/unor persoane conditii de munca care sa duca la imbolnaviri 
profesionale sau conditii care sa duca la imposibilitatea exercitarii in conditii normale a serviciului;
- a lua masuri de orice natura menite sa impiedice un salariat sa participe la dezbaterea problemelor cu 
care se confrunta Politia locala;
- a lua masuri care sa duca la disensiuni intre anumite grupuri de salariati;
- a lua masuri care sa impiedice accesul liber la informatii a unui/unor salariat/salariati.

Art. 26
(1) Conducerea Politiei Locale trebuie sa asigure salariatilor, fara nici o discriminare, conditii de 
munca adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca, precum 
si respectarea demnitatii si constiintei lor.
(2) De asemnea fara discriminare, salariatilor le sunt recunoscute dreptul la plata egala pentru munca 
egala, dreptul la negocieri colective, dreptul la protectia datelor cu caracter personal, precum si dreptul 
la protectie impotriva concedierilor nelegale.
(3) Promovarile in functii cat si aplicarea sanctiunilor disciplinare, in conditiile prevazute de lege, se 
vor face respectandu-se cu strictete principiul nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de 
incalcare a demnitatii.

Capitolul IV
Atribuţiile personalului Poliţiei Locale a Municipiului Râmnicu Sărat

Art. 27
In vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin Politiei Locale, personalul de conducere, participa la 
asigurarea climatului de ordine si liniste publica, a sigurantei persoanelor, integritatii corporale, vietii 
sau bunurilor cetatenilor ori ale domeniului public, urmaresc respectarea regulilor de comert stradal si 
a curateniei localitatilor,respectarea reguluior de circulatie, conform competentelor stabilite prin Legi, 
Hotarari ale Consiliului Local sau dispozitii ale Primarului.
In exercitarea atributiilor ce ii revin, Politia Locala a Municipiului Ramnicu Sarat colaboreaza cu 
Politia Romana, Jandarmeria, conform planului de actiune pentru siguranta publica, aprobat de 
Primarul Municipiului Ramnicu Sarat. Prin acest plan va fi realizata delimitarea stricta a 
competentelor si a zonelor de actiune intre cele 3 institutii.

Art. 28
In exercitarea atributiilor ce ii revin, Politia Locala colaboreaza cu urmatoarele institutii:
- Politia Municipiului Ramnicu Sarat
- Inspectoratul Judetean de Jandarmi
- Grupul de Pompieri “Neron Lupascu” al Judetului Buzau
- Unitatile de Protectie Civila
- Directia Generala a Finantelor Publice Buzau



- Directia de sanatate Publica Buzau
- Directia Sanitar Veterinara Buzau
- Garda Financiara Buzau
- Garda de Mediu Buzau
- Agentia pentru Protectia Mediului 
- Oficiul pentru Protectia Consumatorului
- Inspectoratul de Stat in Constructii Buzau
- Operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice

Art. 29
(1) Directorul executiv isi indeplineste atributiile in mod nemijlocit sub autoritatea si controlul 
Primarului, este sef al intregului personal din subordine si are urmatoarele atributii:
a) organizeaza, planifica si conduce intreaga activitate a Politiei Locale;
b) intreprinde masurile necesare pentru incadrarea cu personalul corespunzator;
c) asigura cunoasterea si aplicarea intocmai, de catre intregul personal, a prevederilor legale;
d) raspunde de pregatirea profesionala a personalului din subordine;
e) analizeaza trimestrial activitatea Politiei Locale si indicatorii de performanta stabiliti de Consiliul 
Local;
f) asigura informarea operativa a Consiliului Local, precum si a Politiei despre evenimentele deosebite 
ce au avut loc in cadrul activitatii Politiei Locale;
g) colaboreaza cu alte organe ale statului cu atributii privind asigurarea climatului de ordine si liniste 
publica, siguranta persoanelor, integritatea corporala, viata, bunurile acestora ori ale domeniului public,
 curatenia si combaterea comertului stradal neautorizat;
h) asigura ordinea interioara si disciplina in randul efectivelor, avand dreptul sa propuna acordarea de 
recompense si aplicarea de sanctiuni in conditiile legii;
i) propune spre aprobare Consiliului Local, proiectul de buget al Politiei Locale a Municipiului 
Ramnicu Sarat si executia bugetara;
j) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.
(2) In exercitarea atributiilor ce-i revin, Directorul Executiv al Politiei Locale emite decizii cu 
caracater obligatoriu pentru intreg personalul din subordine.

Art. 30
(1) Directorul executiv adjunct se subordoneaza directorului executiv si are urmatoarele atributii 
principale:
a) coordoneaza activitatea de aprovizioanare, repartizare, intretinere si pastrare, in conditii de siguranta,
 a armamentului si munitiei din dotare;
b) urmareste modul de echipare a personalului cu uniforme si insemnele distinctive de ierarhizare, 
repartizarea si utilizarea corespunzatoare a acestora;
c) intreprinde masuri de aprovizionare si mentinere in stare de functionare a aparaturii de alarmare, 
radio-comunicatii si a celorlalte amenajari destinate serviciului de ordine publica, respectiv disciplina 
si siguranta rutiera;
d) prezinta la cererea Consiliului Local si a Primarului, rapoarte si informari.
e) analizeaza contributia functionarilor publici din Politia Locale la apararea ordinii si linistii publice, 
la constatarea contraventiilor in domeniile prevazute de lege si ia masuri de imbunatatire a acesteia;
f) organizeaza si executa controale tematice si inopinate asupra modului cum sunt indeplinite atributiile 
de serviciu de catre functionarii publici din Politia Locala;
g) organizeaza sistemul de alarmare a personalului in cazuri deosebite;
h) organizeaza activitatile de protectia muncii, de prevenire si stingere a incendiilor.
(2) In lipsa directorului executiv, directorul executiv adjunct exercita prerogativele acestuia.

Art. 31
Seful Serviciului de Ordine Publica, respectiv seful Serviciului de Disciplina si Siguranta Rutiera se 
subordoneaza directorului executiv si au urmatoarele atributii: 
a) primeste, analizeaza, transmite, prelucreaza si asigura executarea dispozitiilor conducerii;



b) organizeaza, planifica, conduce si controleaza activitatea 
personalului Politiei Locale privind  participarea la apararea ordinii si linistii publice, a vietii si 
integritatii persoanelor;
c) asigura cunoasterea si aplicarea intocmai de catre functionarii publici din Politia Locala din 
subordine a prevederilor legale ce reglementeaza  asigurarea ordinii si linistii publice, regulile de 
convietuire sociala, integritatea corporala a persoanelor, curatenia si comertul stradal si a normelor de 
protectie a muncii;
d) constata contraventiile date in competenta, aplica sanctiunile potrivit legii si tine evidenta acestora;
e) conduce pregatirea de specialitate a personalului din subordine, in conformitate cu tematica stabilita;
f) stabileste reguli cu privire la predarea-primirea armamentului si munitiei, portul si folosirea acestora 
in timpul serviciului, precum si intretinerea si asigurarea deplinei lor securitati cand nu se afla asupra 
personalului;
g) informeaza de indata, conducerea Politiei Locale despre toate evenimentele deosebite inregistrate in 
cadrul serviciului  si tine evidenta acestora;
h) analizeaza lunar activitatea personalului din subordine;
i) intreprinde masuri eficiente pentru ca intregul personal sa execute corespunzator sarcinile ce-i revin, 
sa aiba o comportare civilizata, sa respecte regulile disciplinare stabilite, propunand recompense si 
sanctiuni corespunzaroare;
j) sesizeaza de indata sefii ierarhci si structurile Inspectoratului General al Politiei Romane competente,
 potrivit legii, despre cazurile de pierdere, deteriorare, distrugere sau folosire a armamanetului din 
dotare sau pierderea documentelor de legitimare;
k)  organizeaza, planifica si controleaza modul de executare a serviciului de catre personalul din 
subordine;
l) organizeaza si conduce procesul de pregatire profesionala a subordonatilor in scopul indeplinirii cu 
profesionalism a sarcinilor de serviciu;
m) repartizeaza si analizeaza indeplinirea sarcinior profesionale de catre personalul din subordine;
n) executa zilnic sau ori de cate ori este nevoie instruirea sefilor de echipe (dupa caz a intregului 
personal) asupra misiunilor ce urmeaza a fi indeplinite;
o) asigura insotirea si protectia reprezentantilor Primariei la executarea unor controale sau actiuni 
specifice;
p) constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale referitoare la protectia mediului 
inconjurator stabilite prin lege, hotarari ala Consiliului Local sau dispozitii ale Primarului;
q) participa la asigurarea masurilor de ordine publica cu ocazia adunarilor publice, mitingurilor, manife
starilor cultural-artistice, sportive si religioase  organizate la nivel local;
r) intervine impreuna cu organele abilitate la solicitarile cetatenilor pentru aplanarea starilor 
conflictuale, prinderea unor faptuitori si rezolvarea unor cazuri sociale;
s) actioneaza impreuna cu institutiile abilitate pentru salvarea si evacuarea persoanelor si a bunurilor 
periclitate de incendii, explozii, accidente, calamitati naturale;
ş) participa, dupa caz, la asigurarea fluentei traficului rutier cu ocazia efectuarii unor lucrari de 
modernizare si reparatii ale arterelor de circulatie;
t) asigura supravegherea  unitatilor scolare, a zonelor comerciale si de agrement, a pietelor si a altor 
locuri stabilite prin planurile de actiune pentru siguranta publica;
ţ) sa aplice si sa respecte intocmai normele interne dispuse de conducere;
u) respectarea consemnului particular si general, a ROI, a normelor de protectia muncii;
v) respectarea normelor referitoare la regimul armelor si munitiilor.
w) tinuta si conduita la locul de munca;
x) stadiul de pregatire profesionala teoretica si practica.

Art. 32
Toti  politistii  locali  au urmatoarele atributii:
a) asigură ordinea şi liniştea publică;
b) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii;



c) participive organizate la nivel local;
d) intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetatenilor pentru aplanarea stărilor 
conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt 
sesizate ;
e) acţionează, împreună cu poliţia, jandarmeria, pompierii, protecţia civilă, şi alte autorităţi prevăzute 
de lege la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, 
avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a 
urmărilor provocate de astfel de evenimente;
f) sprijină Poliţia Română în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau 
executării pedepselor;
g) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege.

De asemenea, cand situatia impune, echipajul respectiv se poate deplasa pentru aplanarea unor stari 
conflictuale deosebite, cum ar fi :
- scandaluri manifestate cu acte de violenta ce pot pune in pericol integritatea persoanelor si a 
bunurilor;
- comiterea unor infractiuni, atunci cand situatia la fata locului poate degenera;
- intervine la solicitarea agentilor din cadrul Politiei Municipale atunci cand acestia sunt depasiti 
numeric si nu isi pot executa atributiile de serviciu;

Art. 33
Personalul cu atributii in domeniul protectiei muncii si prevenirii stingerii incendiilor are urmatoarele 
atributii:
a) asigura cunoasterea si aplicarea de catre toti salariatii a masurilor tehnice si organizatorice stabilite, 
precum si a prevederilor legale in domeniul protectiei muncii si prevenirii stingerii incendiilor;
b) executa instruirea personalului Politiei Locale pe linia protectiei muncii;
c) organizeaza evidenta documentelor si urmareste actualizarea si completarea permanente a acestora;
d) identifica si analizeaza situatia factorilor de risc specifici fiecarui obiectiv, domeniu de activitate si 
propune masuri pentru eliminarea acestora, asigurand in acest sens si instruirea corespunzatoare a 
personalului;
e) executa alte sarcini stabilite de conducerea Politiei Locale.

Art. 34
Functionarii publici de executie din cadrul Politiei Locale au urmatoarele atributii specifice:
a) sa se prezinte la serviciu in conditii corespunzatoare pentru indeplinirea indatoririlor ce le revin, sa 
nu consume bauturi alcoolice pe timpul executarii sarcinilor de serviciu sau sa desfasoare alte activitati 
incompatibile calitatii si functiei sale;
b) la intrarea in serviciu sa verifice locurile si punctele vulnerabile, existenta si starea incuietorilor, a 
amenajarilor tehnice si a sistemelor de supraveghere si alarmare si sa ia, in caz de nevoie, masurile 
care se impun;
c) accesul in institutie se face prin intermediul ofiterului de serviciu; acesta inregistreaza datele de 
identificare ale persoanei in ”Registru evidenţă acces persoane”, dupa care, in functie de situatie, ii 
inmaneaza o cartela de acces pentru zonele securizate si ii permite accesul folosind cartela de acces 
proprie. De asemenea, ofiterul de serviciu, se asigura folosind sistemul de monitorizare video intern, ca 
persoana respectiva se deplaseaza numai in locul sau locurile pentru care a primit permisiunea de acces;
d) sa nu paraseasca postul incredintat decat in situatiile si conditiile prevazute in consemnul postului;
e) in cazul savarsirii unei infractiuni flagarante, actioneaza conform Art. 12 din Legea Nr. 155/2010, a
ctualizata, intocmind in acest sens procesul verbal de constatare a infractiunii flagrante. Daca 
faptuitorul a disparut, asigura paza bunurilor, nu permite patrunderea in campul infractional a 



altor persoane si anunta unitatea de politie competenta, intocmind 
totodata proces-verbal cu cele constatate;
f) sa constate contraventiile date in competenta si sa aplice sanctiuni conform legii;
g) sa faca uz de armamentul din dotare numai cu respectarea stricta a prevederilor legale ;
h) sa se supuna ordinelor venite din partea sefilor ierarhici superiori, in masura in care acestea nu 
contravin normelor legale. Atunci cand constata ca ordinele sunt ilegale sa sesizeze conducerea Politiei 
Locale.
i) coordonatorul din cadrul Serviciului Ordine Publica, respectiv Serviciul Disciplina si Siguranta 
Rutiera poate constata si hotara daca un autovehicul nu corespunde din punct de vedere al sigurantei 
circulatiei, dispunand retragerea acestuia  si anuntand seful ierarhic;
j) sa aiba o conduita civilizata in contactul cu cetatenii;
k) sa isi decline functia si identitatea sau dupa caz sa se legitimeze daca permit imprejurarile;
l) sa asigure protectia datelor cu caracter personal cu care acestia intra in contact pe parcursul 
serviciului, conform prevederilor legale.

Art. 35 
Pe timpul executarii serviciului, functionarului public din cadrul Politiei Locale Ramnicu Sarat ii este 
interzis:
a) sa incredinteze arma altei persoane;
b) sa intreprinda actiuni care nu au legatura cu indeplinirea indatoririlor de serviciu;
c) sa incredinteze fara aprobarea superiorului ierarhic  postul unei alte persoane;
d) sa paraseasca postul inainte de ora stabilita prin consemn sau inainte de a fi schimbat, atunci cand 
serviciul  se executa pe mai multe schimburi;
e) sa intre in unitatile de alimentatie publica, cu exceptia situatiilor in care este necesara interventia 
pentru restabilirea ordinii publice sau indeplinirea altor sarcini de serviciu, atunci cand sunt in 
uniforma fie si in afara orelor de serviciu;
f) sa consume bauturi alcoolice;
g) sa foloseasca autovehiculele institutiei in scopuri personale;
f) sa dezvaluie catre persoane neautorizate, date cu caracter personal si informatii ce privesc activitatea 
interna a institutiei.

Art. 36
Pe timpul patrularii pe raza Municipiului Ramnicu Sarat, politistii locali pot folosi autovehicule 
inscriptionate cu insemnul distinctiv - POLIŢIA LOCALĂ RÂMNICU SĂRAT, dotate cu semnale de 
avertizare acustice si luminoase de culoare albastră.

Capitolul V
Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor

Art. 37
(1) Angajatorul are in principal urmatorele drepturi:
a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;
b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii;
c) sa emita decizii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii;
f) sa pretinda salariatilor sa-si execute la timp si conform fisei postului, sarcinile de serviciu.



(2) Angajatorului ii revin in principal urmatoarele obligatii:
a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea rel
atiilor de munca;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de 
munca precum si a conditiilor corespunzatoare de munca;
c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege;
d) sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii;
e) sa se consulte cu sindicatul, sau dupa caz cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor 
susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;
f) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze 
contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;
g) sa infiiteze dosarul profesional al functionarului public si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;
h) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

(3) Avand in vedere specificitatea muncii, angajatorului ii mai revin urmatoarele obligatii:
A - sa organizeze judicios intreaga activitate a Politiei Locale in care scop ia urmatoarele masuri:
a) - asigura cunoasterea si aplicarea intocmai de catre intregul personal a prevederilor legale, 
integritatea avutului public si buna gospodarire a fondurilor materiale si banesti;
b) - adopta masurile necesare pentru indeplinirea sarcinilor si intarirea disciplinei in randul salariatilor 
Politiei Locale;
c) - organizeaza sistematic munca prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale, repartizarea 
oamenilor pe locurile de munca, precizandu-le consemnele si obligatiile la fiecare loc de munca;
d) - asigura asistenta permanenta si supravegherea efectiva cu personal specializat pentru conducerea, 
indrumarea si controlul intregii activitati pentru asigurarea securitatii muncii, coordonand activitatea de 
aprovizionare, repartizare, intretinere si pastrare in conditii de siguranta deplina a armamentului si 
munitiei din dotare, stabileste reguli precise cu privire la predarea-primirea armamentului si munitiei, 
portul si folosirea acestora in timpul serviciului, precum si intretinerea si asigurarea deplinei lor 
securitati cand nu se afla asupra politistilor locali, in scopul prevenirii accidentelor si sustragerilor;
e) - repartizarea sarcinilor de munca pe compartimente astfel incat sa se asigure in permanenta 
desfasurarea tuturor activitatilor si derularea intocmai a prevederilor legale;
f) - asigura un climat de responsabilitate in cadrul colectivului pe care il conduce.

B  - organizeaza si executa permanent controale tematice si inopinate asupra:
a) - modului cum sunt indeplinite atributiile de serviciu de catre personalul din subordine;
b) - prezentei la program, tinuta politistilor locali la intrarea si pe timpul executarii serviciului
(se va verifica daca politistii  locali respecta dispozitia de a purta uniforma numai in timpul efectuarii 
serviciului);
c) - modului rational de folosire a politistilor  locali pe timpul executarii atributiilor de serviciu.
Se interzice folosirea politistilor locali - in timpul programului de lucru - in alte scopuri decat cele 
prevazute de lege.
d) - aportului politistilor locali la apararea ordinii si linistii publice, la constatarea contraventiilor in 
domeniile prevazute de lege si sa ia masuri de imbunatatire a acestei activitati;
e) - modului cum se executa serviciul de catre politistii locali, acordandu-le sprjin in rezolvarea unor 
situatii care se ivesc in activitatea acestora raportandu-se pe cale ierarhica toate evenimentele si 
neregulile constatate;
f) - modul cum sunt aduse la indeplinire dispozitiile date de catre personalul din conducere-potrivit 
competentei acestora pentru realizarea obiectivelor Politiei Locale ;
g) - modului in care sunt stocate si prelucrate datele cu caracter personal precum si a mijloacelor 
tehnice folosite in activitatea specifica.



C - sa respecte dispozitiile legale in vigoare in legatura cu:
a) - respectarea timpului de munca, de odihna, efectuarea de ore suplimentare;
b) - asigurarea platii salariilor conform dispozitiilor Codului Muncii si a normelor in vigoare;
c) - invoirea numai pentru situatii deosebite ivite in viata acestora, dispunandu-se inlocuirea cu un alt p
olitist  local , dupa o prealabila instruire cu consemnul general si particular al postului si care sa fie in 
masura sa execute integral misiunea.

(4) - In ceea ce priveste personalul din subordine, are urmatoarele obligatii:
a) - sa selectioneze si sa incadreze personalul numai cu respectarea prevederilor Legii Nr. 155/2010, H.
G. Nr. 1332/2010, O.U.G Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum si a altor dispozitii legale 
si sa organizeze formele de pregatire profesionala si de specialitate a personalului din subordine;
b) - la angajare, sa puna la dispozitia salariatului - pentru cunoastere - Regulamentul intern si fisa 
postului unde urmeaza sa isi desfasoare activitatea.
c) - sa ia masuri ca personalul nou incadrat sa fie instruit si examinat in prealabil inceperii lucrului in 
ceea ce priveste cunoasterea atributiilor de serviciu si a regulilor privitoare la portul si folosirea 
armamentului munitiei din dotare.
d) - sa ia masuri de reinstruire si testare periodica a intregului personal operativ asupra cunoasterii 
armamentului si respectarii regulilor de predare - primire, portul si folosirea acestuia, intretinerea si 
asigurarea deplinei securitati in toate situatiile, inclusiv atunci cand nu se afla asupra politistilor  locali 
(in cazul cand se constata ca sunt salariati care nu corespund acestor cerinte sau ca unii comit abateri 
repetate pe aceasta linie ori care prin necunoastere sau nerespectarea acestor reguli pun in pericol viata 
sau integritatea corporala a colegilor de serviciu sau a altor persoane, se vor lua masuri conform 
prevederilor legale in vigoare);
e) - sa asigure echiparea personalului cu uniforme si insemne distinctive de ierarhizare, repartizarea si 
utilizarea corespunzatoare a acestora;
f) - sa repartizeze politistilor locali  echipamentul de protectie si celelalte materiale precum 
documentele necesare executarii atributiilor de serviciu
g) - sa intreprinda masuri eficiente ca intreg personalul sa execute corespunzator sarcinile ce-i revin, sa 
aiba o comportare civilizata, sa respecte regulile disciplinare stabilite, propunand recompense si 
sanctiuni corespunzatoare;
h) - sa asigure cunoasterea si aplicarea intocmai de catre personalul din subordine a prevederilor legale 
ce reglementeaza activitatea Politiei Locale, asigurarea ordinii si linistii publice, a disciplinei si 
sigurantei rutiere, respectarea regulilor de convietuire sociala, apararea integritatii corporale a 
persoanelor, curatenia si comertul stradal, disciplina in constructii si afisajul stradal, protectia mediului,
 domenii in care este imputernicit sa costate contraventii, precum si a normelor de protectia muncii;
i) - sa ia masuri pentru intocmirea, evidenta si eliberarea legitimatiilor de serviciu si a cartelelor de 
acces;
j) - sa intocmeasca aprecierile anuale privind activitatea profesioanala a salariatilor in conformitate cu 
prevederile O.U.G Nr. 57/2019 privind Codul administrativ si a celorlalte dispozitii legale si sa le aduca
 la cunostinta celor in cauza.

(5) - In domeniul gospodaririi mijloacelor de care dispune Politia Locala:
a) - coordoneaza activitatea de aprovizionare, intretinere si pastrare in conditii de siguranta deplina a 
armamentului si munitiei din dotare cand nu se afla asupra politistilor locali, in scopul prevenirii 
accidentelor si sustragerilor;
b) - stabileste reguli precise - prevazute de dispozitiile legale - cu privire la predarea-primirea 
armamentului si munitiei, portul si folosirea acestuia in timpul serviciului;
c - coordoneaza impreuna cu politistii locali desemnati responsabili, activitatea de intretinere si 
pastrare in conditii de siguranta deplina a autospecialelor aflate in dotarii Politiei Locale;
d - coordoneaza impreuna cu responsabilul pe probleme de protectia datelor cu caracter personal, 
activitatea de mentenanta a mijloacelor tehnice din dotare, in vederea asigurarii functionari constante 
si in parametri optimi a activitatilor de gestionare si securizare a bazelor de date ce contin date cu 
caracter personal.

(6) - In domeniul respectarii disciplinei muncii:
a) - Directorul executiv al Politiei Locale precum si celelalte persoane cu atributii de conducere 



trebuie sa-si indeplineasca in mod exemplar atributiile de serviciu;
b) - sa ia masuri pentru instaurarea si mentinerea ordinii si a unei discipline ferme in cadrul 
colectivului pe care il conduce;
c) - sa dezvolte in randul personalului din subordine simtul datoriei si raspunderii, al onoarei si 
demnitatii pentru profesia aleasa;
d) - sa sanctioneze cu promptitudine si obiectivitate orice nerespectare a normelor de munca si in mod 
deosebit a celor cu privire la predarea-primirea, portul si folosirea armamentului si a autospecialelor.

Art. 38
(1) Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la demnitate in munca;
f) dreptul la securitate si sanatate in munca;
g) dreptul la acces la formarea profesionala;
h) dreptul la informare si consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca;
j) dreptul la protectie in caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectiva si individuala;
l) dreptul de a participa la actiuni colective;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;

(2)Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform 
fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca 
aplicabil, precum si in contractul individual de munca;
d) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de munca;
e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
f) obligatia de a respecta secretul de serviciu conform O.U.G Nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
g) obligatia de a respecta cu strictete principiile protectiei datelor cu caracter personal conform Legii 
Nr. 190/2018 si a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date.

Art. 39
Drepturile functionarilor publici:
(1) Dreptul la opinie al functionarilor publici este garantat.
(2) Este interzisa orice discriminare intre functionarii publici pe criterii politice, de apartenenta 
sindicala, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuala, stare materiala, origine sociala sau de 
orice alta asemenea natura.

Art. 40
Functionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau in aplicarea 
prezentului statut si care il vizeaza in mod direct.



Art. 41
(1) Dreptul de asociere sindicala este garantat functionarilor publici, cu exceptia celor care sunt numiti 
in categoria inaltilor functionari publici, functionarilor publici de conducere si altor categorii de 
functionari publici carora le este interzis acest drept prin statute speciale.
(2) Functionarii publici, cu exceptia celor prevazuti la alin. 1, pot in mod liber, sa infiinteze organizatii 
sindicale, sa adere la ele si sa exercite orice mandat in cadrul acestora.
(3)Functionarii publici se pot asocia in organizatii profesionale sau in alte organizatii avand ca scop 
reprezentarea intereselor proprii, promovarea pregatirii profesionale si protejarea statutului lor.

Art. 42
Functionarilor publici le este recunoscut dreptul la greva, in conditiile legii, cu respectarea principiului 
continuitatii si celebritatii serviciului public.

Art. 43
(1) Pentru activitatea desfasurata, functionarii publici au dreptul la un salariu compus din:
a) salariul de baza;
b) sporul pentru vechime in munca;
c) suplimentul postului;
d) suplimentul gradului;
(2) Functionarii publici beneficiaza de prime si alte drepturi salariale, in conditiile legii.
(3) Salarizarea functionarilor publici se face in conformitate cu prevederile legii privind stabilirea 
sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici.

Art. 44
Functionarii publici care, potrivit legii, sunt obligati sa poarte uniforma in timpul serviciului o primesc 
gratuit.

Art. 45
(1) Functionarii publici au dreptul de a-si perfectiona in mod continuu pregatirea profesionala.
(2) Pe perioada in care functionarii publici urmeaza forme de perfectionare profesionala, beneficiaza 
de drepturi salariale cuvenite, in situatia in care acestea sunt:
a) organizate la initiativa ori in interesul autoritatii sau institutiei publice;
b) urmate la initiativa functionarului public, cu acordul conducatorului autoritatii sau institutiei publice;
c) organizate de Institutul National de Administratie, de centrele regionale de formare continua pentru 
administratia publica locala, in conditiile legii, sau de alte institutii specializate din tara sau strainatate;
(3) In cazul in care formarea si perfectionarea profesionala, in formele prevazute la Alin. 2 se 
organizeaza in afara localitatii unde isi are sediul autoritatea sau institutia publica, functionarii publici 
beneficiaza de drepturile de delegare, in conditiile legii.
(4) Pentru acoperirea cheltuielilor programelor de formare si perfectionare profesionala a functionarilor 
publici, organizate in conditiile Alin. 2 lit. a) si c), autoritatiile si institutiile publice au obligatia sa 
prevada in bugetul anual propriu sumele necesare pentru cheltuielile respective.

Art. 46
(1) Durata normala a timpului de lucru pentru functionarii publici este de 8 ore pe zi si de 40 ore pe 
saptamana.
(2) Pentru orele lucrate din dispozitia conducatorului autoritatii sau institutiei publice peste durata 
normala a timpului de lucru sau in zilele de sarbatori legale ori declarate zile nelucratoare functionarii 
publici de executie au dreptul la recuperare.

Art. 47
Functionarii publici au dreptul in conditiile legii, la concediu de odihna, la concedii medicale si la alte 
concedii.



Art. 48
Peronalul Politiei Locale a Municipiului Ramnicu Sarat beneficiaza de drepturile salariale in 
conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 49
In perioada concediilor de boala, a concediilor de maternitate si a celor pentru cresterea si ingrijirea 
copiilor, raporturile de serviciu nu pot inceta si nu pot fi modificate decat din initiativa functionarului 
public in cauza. 

Art. 50
(1) Functionarii publici au obligatia sa isi indeplineasca cu profesionalism, impartialitate si in 
conformitate cu legea indatoririle de serviciu si sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce 
prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului functionarilor publici.
(2) Functionarii publici de conducere sunt obligati sa sprijine propunerile si initiativele motivate ale 
persoanelor din subordine, in vederea inbunatatirii activitatii autoritatii sau institutiei publice in care isi 
desfasoara activitatea, precum si a calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor.
(3) Functionarii publici au indatorirea de a respecta normele de conduita profesionala si civica 
prevazute de lege.

Art. 51
(1)Functionarii publici au obligatia ca, in exercitarea atributiilor ce le revin, sa se abtina de la 
exprimarea sau manifestarea publica a convingerilor si preferintelor lor politice, sa nu favorizeze vreun 
partid politic si sa nu participe la activitati politice in timpul programului de lucru.
Functionarilor publici le este interzis sa faca parte din organele de conducere ale partidelor politice.

Art. 52
(1)Functionarii publici raspund, potrivit legii, de indeplinirea atributiilor ce le revin din functia publica 
pe care o detin, precum si a atributiilor ce le sunt delegate.
(2)Functionarul public este obligat sa se conformeze dispozitiilor primite de la superiorii ierarhici.
(3)Functionarul public are dreptul sa refuze, in scris si motivat, indeplinirea dispozitiilor primite de la 
superiorul ierarhic, daca le considera ilegale. Daca cel care a emis dispozitia o formuleaza in scris, 
functionarul public este obligat sa o execute, cu exceptia cazului in care aceasta este vadit ilegala. 
Functionarul public are indatorirea sa aduca la cunostinta superiorului ierarhic al persoanei care a emis 
dispozitia, astfel de situatii.

Art. 53
Functionarii publici au obligatia sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum si 
confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in 
exercitarea functiei publice, in conditiile legii, cu exceptia informatiilor de interes public.
Prevederile prezentului articol se aplica si dupa incetarea raportului de serviciu, pentru o perioada de 2 
ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene. Dezvaluirea informatiilor care nu au 
caracter public sau remiterea documentelor care contin asemenea informatii, la solicitarea 
reprezentantilor unei alte autoritati sau institutii publice, este permisa numai cu acordul scris al Director
ului Executiv al Politiei Locale a Municipiului Ramnicu Sarat.

Art. 54
(1) Functionarilor publici le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct sau indirect, pentru ei sau 
pentru altii, in considerarea functiei lor publice, daruri sau alte avantaje.
(2) La numirea intr-o functie publica, precum si la incetarea raportului de serviciu, functionarii publici 
sunt obligati sa prezinte, in conditiile legii, conducatorului autoritatii sau institutiei publice declaratia 
de avere. Declaratia de avere se actualizeaza anual, potrivit legii.



Art. 55
(1) Functionarii publici au obligatia de a rezolva, in termenele stabilite de superiorii ierarhici, lucrarile 
repartizate.
(2) Functionarilor publici le este interzis sa primeasca direct cereri a caror rezolvare intra in 
competenta lor sau sa discute direct cu petentii, cu exceptia celor carora le sunt stabilite atributii, 
precum si sa intervina pentru solutionarea acestor cereri.

Art. 56
(1) Functionarii publici urmeaza un curs de formare, cu durata de 3 luni, organizat in centrele proprii 
ale Politiei Locale sau in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne, conform 
planificarii.
(2) Functionarii publici din cadrul Politiei Locale a Municipiului Ramnicu Sarat care au urmat un curs 
de formare  sunt obligati sa incheie angajamente de serviciu pe o perioada de 5 ani.
(3) In cazul nerespectarii angajamentului, functionarii publici sunt obligati sa restituie institutiei sau 
autoritatii publice contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfectionare, calculate in conditiile 
legii.

Art. 57
A. Functionarii publici au obligatia sa respecte intocmai regimul juridic al conflictului de interese si al 
incompatibilitatilor, stabilite potrivit legii.
B. Obligatiile specifice politistilor locali (functionari publici) din cadrul cadrul Politiei Locale a 
Municipiului Ramnicu Sarat.
(1) - in timpul executarii serviciului:
a) - sa se prezinte la unitate cu cel putin o jumatate de ora inaintea intrarii in serviciu, pentru a avea 
posibilitatea sa faca preluarea schimbului sau serviciului la ora stabilita in program, sa fie in deplina 
capacitate de munca pentru a-si indeplini in bune conditii sarcinile ce-i revin (orice neregula constatata 
cu ocazia luarii in primire a postului se va raporta sefului ierarhic si se va consemna in agenda politistul
ui local)
b) - sa respecte cu strictete dispozitiile referitoare la predarea-primirea postului:
- la terminarea programului nu poate parasi locul de munca pana nu se prezinta schimbul sau 
inlocuitorul acestuia.
- incetarea activitatii se face numai dupa verificarea postului, predarea documentelor, a armamentului 
si munitiei - daca postul este inarmat - politistului  local din schimbul urmator;
- armamentul si munitia nu se vor preda niciodata unui politist  local care nu a fost avizat in acest scop;
- in situatia in cand predarea urmeaza a se face catre o persoana care intra pentru prima data in acel 
post, in mod obligatoriu predarea se va face numai in prezenta sefului ierarhic superior;
c) - sa-si indeplineasca in mod exemplar sarcinile ce-i revin din fisa postului sau din dispozitia sefilor 
ierarhici, sa asigure respectarea stricta a disciplinei muncii, folosirea integrala a timpului de munca 
pentru realizarea atributiilor sale, evitand astfel producerea unor evenimente negative care ar conduce 
la daune materiale;
d) - ofiterul de serviciu va inregistra datele de identificare ale persoanei ce solicita accesul in institutie 
in ”Registru evidenţă acces persoane”, dupa care, in functie de situatie, ii inmaneaza o cartela de acces 
pentru zonele securizate si ii permite accesul folosind cartela de acces proprie. De asemenea, ofiterul 
de serviciu, se asigura folosind sistemul de monitorizare video intern, ca persoana respectiva se 
deplaseaza numai in locul sau locurile pentru care a primit permisiunea de acces.
e) - in cazul constatarii unei infractiuni flagrante,sa actioneze  in conformitate cu prevederile Art. 12 
din Legea Nr. 155/2010, actualizata;
f) - sa constate contraventiile date in competenta potrivit legii, iar procesele-verbale intocmite sa le 
prezinte sefului ierarhic;
g) - sa faca uz de armamentul din dotare numai cu respectarea stricta a prevederilor legale;
h) - sa aduca de indata la cunostinta sefului ierarhic orice neregula si abatere, defectiune, greutate 
intampinata in munca sau alta situatie de natura sa constitue un pericol de a se produce evenimente 
negative care ar putea cauza daune la locul sau de munca;



i) - sa respecte normele civilizate de conduita in relatiile cu 
ceilalti salariati, sa dea dovada de cinste si corectitudine si sa contribuie la intrarea spiritului de 
disciplina pentru realizarea integrala a sarcinilor de munca.
k) - sa respecte normele de conduita civica in relatiile cu cetatenii;
l) - sa posede asupra sa si sa prezinte organelor de control carnetul sau buletinul de identitate, 
legitimatia, ordinul de serviciu precum si celelalte documente din dotarea postului;
m) - sa respecte dispozitiile legale privind apararea secretului de stat si a celor referitoare la 
documentele, datele sau informatiile care nu sunt destinate publicitatii, precum si a datelor cu caracter 
personal;
n) - sa realizeze toate sarcinile ce decurg din functia sau postul detinut si sa raspunda de indeplinirea 
lor fata de conducerea institutiei si a colectivului de munca din care face parte;
o) - sa nu paraseasca locul de munca pana la venirea schimbului acolo unde se lucreza fara intrerupere (
posturi pe mai multe schimburi);
In caz de neprezentare a schimbului, politistul  local este obligat sa anunte seful ierarhic si sa nu 
paraseasca postul pana nu s-au luat masuri de inlocuire, pentru asigurarea in continuare in bune 
conditii a activitatii si evitarea evenimentelor negative.
p) - pe timpul executarii serviciului, poate parasi postul - in conditiile prevazute de lege - numai cu 
incuviitarea sefului ierarhic sau a altui cadru cu functie de conducere pe linie directa;
q) - pe timpul executarii serviciului, la controalele efectuate, au obligatia de a se supune testelor antidop
ing si alcoolscop.
r) - in caz de imbolnavire sa anunte din prima zi institutia asupra acestei situatii, iar certificatul sa fie 
trimis in  24 ore la sediul institutiei, pentru a se lua masurile care se impun.
Daca imbolnavirea a intervenit in alta localitate, comunicarea se va face telefonic sau in scris, cu 
exceptia cazurilor in care, datorita gravitatii bolii, masura comunicarii nu este practic, posibila.
s) - sa raspunda patrimonial in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile  pentru pagubele 
materiale produse institutiei Politia  locala din vina si in legatura cu munca sa;
t) - sa verifice starea de functionare a autospecialelor cu care isi executa serviciul si sa raporteze 
sefilor ierarhici eventualele defectiuni si sa intretina autoturismul in stare perfecta de curatenie;
u) - sa completeze zilnic F.A.Z.-ul si sa predea la sfarsitul lunii sefului de serviciu F.A.Z.-ul pentru 
avizare;
v) - sa mentina in stare de functionare echipamentele si sa asigure intretinerea acestora pentru a-si 
indeplini rolul functional;
w) - indeplineste orice alte sarcini primite de la sefii ierarhici.

Aceluiasi personal ii este interzis:
a) sa incredinteze armamentul, munitia  sau autoturismul altei persoane;
b) sa manipuleze cu neglijenta sau superficialitate armamentul si munitia din dotare;
c) sa intreprinda actiuni care nu au legatura cu indeplinirea indatoririlor de serviciu;
d) sa poarte discutii cu cetatenii in afara celor impuse de natura serviciului;
e) sa doarma sau sa incredinteze  postul unei alte persoane;
f) sa paraseasca postul inainte de ora stabilita prin cosemn sau inainte de a fi schimbat atunci cand 
serviciul  se executa pe mai multe schimburi;
g) sa consume bauturi alcoolice sau substante narcotice ori sa faciliteze savarsirea unor asemenea fapte 
(politistii locali care se prezinta la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice sau substante narcotice li 
se interzice accesul in unitate  si intrarea in serviciu, putand fi ulterior sanctionati potrivit dispozitiilor 
legale in vigoare);
h) sa practice jocuri de noroc sau comert ilicit in incinta sediului Politiei Locale;
i) sa pretinda sau sa primeasca de la subalterni, colegi sau alte persoane, avantaje materiale pentru 
executarea atributiilor de serviciu;
j) sa desfasoare o activitate care constituie concurenta neloiala sau sa aduca atingere prestigiului 
Politiei  Locale;
k) se interzice activitatea si propaganda politica;



l) accesul in incinta Politiei Locale a Municipiului Ramnicu Sarat cu
 aparate de fotografiat/filmat, stick-uri de memorie, Hard Disc-uri externe sau cabluri de date, altele 
decat cele inregistrate si prevazute in dotarea institutiei;
m) sa inregistreze imagini, cu ajutorul telefonului mobil sau a altui dispozitiv, de pe camerele de 
supraveghere aflate in dotarea Politiei Locale a Municipiului Ramnicu Sarat, precum si sa salveze 
imagini si sa le copieze pe suporturi de memorie (Hard-Disk-uri, stick-uri de memorie, telefoane 
mobile, camere foto/video, etc.), altele decat cele aflate in dotarea institutiei, in vederea folosirii sau 
dezvaluirii acestora catre alte persoane, in afara prevederilor legale si fara acordul scris al Directorului 
Executiv al institutiei.

(2) - in domeniul pregatirii profesionale:
a) - sa-si insuseasca temeinic si sa respecte prevederile Legii Nr. 155/2010 privind infiintarea, 
organizarea si functionarea Politiei Locale, ale H.G. Nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - 
cadru de organizare si functionare a Politiei Locale, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ramn
icu Sarat Nr. 6/31.01.2011, Legii Nr. 53/24.01.2003 privind Codul muncii, O.U.G Nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, ale deciziilor conducerii institutiei precum si orice alte norme aplicabile activitatii 
ce o presteaza si sa se conformeze intocmai, neputandu-se apara de raspundere prin invocarea 
necunoasterii lor;
b) - sa studieze temele la pregatirea de specialitate conform graficului elaborat si aprobat de factorii de 
raspundere;
c) - sa cunoasca modificarile legislatiei in vigoare - Legi, Ordonante si Hotarari ale Guvernului, ale 
Consiliilor Locale care privesc activitatea Politiei Locale - pentru a actiona pe timpul executarii 
serviciului numai in conformitate cu acestea.

Alte obligatii ale functionarilor publici din cadrul Politiei Locale a Municipiului Ramnicu Sarat:
a) - sa solicite eliberarea documentelor care atesta ca este salariatul Politiei Locale a Municipiului 
Ramnicu Sarat, documente pe care trebuie sa le vizeze semestrial;
b) - sa sesizeze imediat pierderea sau distrugerea legitimatiei de serviciu sefului nemijlocit sau a 
sefului ierarhic superior, si sa dea explicatiile necesare - atunci cand i se solicita - pentru lamurirea 
imprejurarilor in care s-a produs pierderea sau distrugerea acesteia;
c) - sa aduca la cunostinta compartimentului personal toate modificarile din viata sa personala sau a 
familiei, privind schimbarea actelor de identitate, starea civila, situatia militara, etc.;
d) - sa-si efectueze periodic (anual) sau la solicitarea conducerii Politiei Locale (ori de cate ori situatia 
impune) controlul medical.

Art. 58
Personalul de conducere sau persoanele imputernicite, asigura si raspund de luarea tuturor masurilor 
pentru realizarea integrala a atributiilor de serviciu si prevenirea evenimentelor negative, in care scop 
au urmatoarele obligatii:
a) - stabileste si asigura aducerea la cunostinta fiecarui politist local - in raport de postul in care 
lucreaza - a consemnului general si particular precum si a altor obligatii de serviciu care ii revin la 
locul de munca si verifica modul cum acestea au fost insusite si se indeplinesc de catre toti angajatii;
b) - in caz de evenimente negative, participa nemijlocit la lichidarea urmelor acestora, la cercetarea 
cauzelor si stabilirea masurilor ce se impun pentru intrarea in regim normal de functionare;
c) - organizeaza fiecare loc de munca, stabilind in amanuntime atributiile fiecarui subordonat - in 
conformitate cu prevederile legale si cu deciziile directorului executiv al Politiei Locale - si urmareste 
permanent modul cum acestea sunt insusite in vederea formarii de priceperi si deprinderi pentru 
executarea in bune conditii a sarcinilor ce le revin;
d) - interzice intrarea in serviciu a celor care nu sunt apti sa indeplineasca sarcinile de serviciu, 
sesizeaza seful ierarhic pentru inlocuirea celor care lipsesc, urmareste daca subordonatii au efectuat 
controlul medical- conform dispozitiilor legale;
e) - preia sarcinile de la schimbul precedent si preda sarcinile catre schimbul urmator, cu precizarea 
atribitiilor prioritare sau nou aparute.



Capitolul VI
Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor

Art. 59
Toti angajatii au dreptul sa formuleze cereri sau reclamatii individuale adresate Politiei Locale sau 
altor autoritati si institutii publice pentru rezolvarea unor interese legitime.

Art. 60
Cererile si reclamatiile individuale ale salariatilor se depun numai la secretariatul Politiei Locale si vor 
fi repartizate de directorul executiv (adjunctul acestuia sau persoana imputernicita in acest sens) 
biroului competent, in vederea rezolvarii lor.
Cererile si reclamatiile individuale ale salariatilor, vor fi solutionate in termenele si conditiile stabilite 
de lege.
Termenul de solutionare al cererilor si reclamatiilor individuale ale salariatilor este de 30 de zile de la 
data inregistrarii acestora.
In situatia cand rezolvarea acestora necesita o cercetare mai amanuntita, termenul prevazut in Alin. 1 p
oate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Art. 61
Pentru solutionarea legala a cererilor si reclamatiilor individuale ale salariatilor, directorul executiv va 
dispune masuri de cercetare si analiza detaliata a tuturor aspectelor sesizate, precizand si termenele de 
solutionare.

Art. 62
Raspunsul la cerere sau reclamatie va fi semnat de directorul executiv sau adjunctul acestuia. In 
raspuns se va indica in mod obligatoriu temeiul legal al solutiei adoptate.

Art. 63
Serviciul desemnat se va ingriji de clasarea si arhivarea cererilor si reclamatiilor individuale 
solutionate.

Art. 64
Reclamatiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare ale salariatului - reclamant, 
nu se iau in considerare si se vor clasa.
Cererile si reclamatiile care nu cad in competenta de solutionare a Politiei Locale, se vor remite 
salariatului respectiv, indrumandu-l sa se adreseze autoritatii competente.

Art. 65 
Este interzisa repartizarea spre rezolvare a cererilor si reclamatiilor acelor persoane sau subordonatii 
lor care fac obiectul cercetarilor.

Art. 66
Daca o persoana adreseaza mai multe cereri sau reclamatii care au acelasi obiect, aceasta urmeaza a 
primi un singur raspuns.
Daca dupa trimiterea raspunsului se primeste o noua cerere sau reclamatie cu acelasi continut, aceasta 
se claseaza la numarul initial, facandu-se mentiune despre faptul ca s-a raspuns.
Semestrial directorul executiv va fi informat despre modul de solutionare al cererilor si reclamatiilor 
individuale ale salariatilor.
Directorul executiv poate dispune - in situatia cand se impune - masuri ce trebuie luate pentru 
imbunatatirea activitatii de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor.



Capitolul VII
Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate

Art. 67 
Asigurarea disciplinei muncii constituie o permanenta obligatie de serviciu pentru toti salariatii, 
indiferent de functia pe care acestia o ocupa.
Disciplina muncii obliga pe fiecare salariat in a respecta normele legale specifice locului de munca 
(care reglementeaza o anumita comportare) in desfasurarea procesului muncii.
Conducerea Politiei Locale a Municipiului Ramnicu Sarat raspunde de organizarea judicioasa a 
intregii activitati, de buna gospodarire a fondurilor materiale si banesti, pentru adaptarea masurilor 
necesare in vederea indeplinirii integrale si la timp a sarcinilor de serviciu, pentru respectarea 
principiilor si normelor disciplinei muncii.

Art. 68
Conducerea Politiei Locale are indatorirea de a asigura:
a) - organizarea stiintifica a muncii, repartizarea judicioasa a salariatilor pe locuri de munca si 
precizarea atributiilor si raspunderilor lor;
b) - exercitarea unui control permanent si exigent asupra modului de indeplinire a sarcinilor;
c) - aprovizionarea la timp si in bune conditii cu materiale, combustibili si energie pentru desfasurarea 
normala a activitatii Politiei Locale;
d) - folosirea rationala a fortei de munca;
e) - ridicarea calificarii cadrelor si promovarea lor in raport cu pregatirea si meritele in munca;
f) - asigurarea conditiilor corespunzatoare de protectie a muncii;
g) - examinarea cu atentie si luarea in considerare a tuturor observatiilor critice, a sugestiilor si 
propunerilor formulate de salariatii Politiei Locale si aducerea acestora la indeplinire.

Capitolul VIII
Abateri disciplinare şi sancţiuni aplicabile

Art. 69
1) - Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni 
disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.
2) - Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune 
savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, 
contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile 
legale ale conducatorilor ierarhici.

Art. 70 
Constituie abatere disciplinara, savarsirea cu vinovatie a uneia dintre urmatoarele fapte:
1) - intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
2) - neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;
3) - absente nemotivate de la serviciu;
4) - nerespectarea in mod repetat a programului de lucru;
5) - interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal;
6) - manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara 
activitatea;
7) - nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter;
8) - desfasurarea  unor activitati cu caracter politic;
9) - refuzul de a indeplini atributiile de serviciu;



10) - incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, 
incompatibilitati, conflicte de interese si interdictii stabilite prin lege pentru functionarii publici;
11) - stabilirea de catre personalul de executie de relatii directe cu petentii in vederea solutionarii 
cererilor acestora;
12) -  refuzul de a purta sau portul necorespunzator al uniformei, al insemnelor sau al materialelor din 
dotare, al armamentului si a mijloacelor materiale din dotare;
13) - folosirea uniformei de serviciu in afara programului de lucru;
14) - pierderea legitimatiei de serviciu sau a cartelei de acces in institutie;
15) - pierderea, distrugerea sau degradarea documentelor postului, daca fapta nu este comisa in astfel 
de imprejurari care potrivit dispozitiilor legale sa constituie infractiune;
16) - neanuntarea unuia din sefii ierarhici sau a dispeceratului Politiei Locale, din prima zi in caz de 
boala, de prelungirea concediului medical sau in situatia cand nu se poate prezenta la serviciu;
17) - neprezentarea certificatului medical catre sefii ierarhici sau conducerii Politiei  Locale in 24 ore 
de la eliberare cu exceptia sarbatorilor legale sau zilelor de sambata si duminica;
18) - parasirea fara motive temeinice a postului sau a itinerariului de patrulare;
19) - prezenta la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor narcotice ori in stare 
vadita de oboseala;
20) - predarea armamentului si a munitiei politistului local,ce urmeaza sa intre in schimb, prezentand 
semne de tulburari psihice sau fiind sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor narcotice;
21) - acceptarea sefilor de a introduce in serviciu politisti locali care se afla sub influenta bauturilor 
alcoolice sau a substantelor stupefiante ori in vadita stare de oboseala;
22) - refuzul de a fi testat cu fiola alcoolscop sau de a da nota explicativa;
23) - participarea sub orice forma la sustragerea de bunuri sau produse din cladirea Politiei Locale;
24) - comportarea necorespunzatoare a politistului local  pe timpul executarii serviciului fata de sefi si 
colegi, daca fapta nu este comisa in astfel de conditii incat potrivit dispozitiilor legale constituie 
infractiuni;
25) - ofensa, injuriile, amenintarile savarsite de politistul local  in timpul liber fata de colegi sau sefi, 
daca fapta este savarsita pentru acte indeplinite in timpul serviciului;
26) - neprezentarea fara temei legal la sedintele de instruire profesionala si fizica;
27) - lipsa de preocupare pentru a efectua sau a pastra curatenia la locul de munca;
28) - lipsa de preocupare pentru perfectionarea pregatirii specifice;
29) - lipsa de preocupare in asimilarea tematicii de instruire la pregatirea profesionala, a prevederilor 
planului de paza si ordine publica, precum si a legislatiei ce ii reglementeaza activitatea;
30) - lipsa de preocupare pentru cunoasterea consemnului postului precum si a infractiunilor necesare 
executarii in conditii corespunzatoare a atributiilor de serviciu;
31) - neraportarea abaterilor disciplinare savarsite de subordonati sau neregulilor constatate cu ocazia 
controalelor;
32) - folosirea politistului  local in afara indatoririlor de serviciu;
33) - schimbarea locului de munca a politistului  local fara aprobarea sefului ierarhic;
34) - incalcarea intentionata a indatoririlor de serviciu privitoare la:
a) - urmarirea, prinderea si retinerea persoanelor care au incalcat prevederile legale;
b) - asigurarea locului faptei pana la sosirea organelor competente a efectua cercetari in cauza; 
c) - intocmirea procesului verbal de constatare a infractiunii flagrante sau de constatare a contraventiei;
d) - sesizarea de indata a dispeceratului Politiei  Locale despre constatarea savarsirii unor asemenea 
fapte;
e) - raportarea folosirii armamentului sau a celorlalte mijloace de aparare din dotare;
f) - nepredarea sau luarea in primire in mod necorespunzator a postului;
g) - distrugerea sau degradarea mijloacelor materiale din dotarea politistului  local si a postului;
35) - afirmatiile mincinoase facute cu rea credinta de catre un salariat cu ocazia efectuarii, cercetarii 
disciplinare prealabile care au drept scop sanctionarea salariatului cercetat disciplinar;



36 - refuzul nejustificat al salariatului de a participa la 
sedintele de instruire pe linie de protectie a muncii sau refuzul de a semna in fisa individuala de 
instruire;
40) - refuzul de a prezenta legitimatia sau documentele de serviciu, la solicitarea conducerii, a sefilor 
ierarhici sau a personalului cu atributii de control si coordonare din cadrul Politiei Locale a 
Municipiului Ramnicu Sarat;
41) - neanuntarea conducerii de catre politistul local despre pierderea legitimatiei de serviciu, a 
insignei cu numarul de inmatriculare sau identificare ori a celorlalte documente de serviciu;
42) - participarea sau asistarea la diferite manifestari sportive sau cultural-sportive ori la jocuri de noroc
 in timpul serviciului;
43) - mentinerea in pontaj a unei persoane care lipseste de la serviciu, indiferent daca prin aceasta se 
obtine sau nu un avantaj material injust;
44) - practicarea comertului neautorizat in incinta institutiilor publice sau ale beneficiarilor;
45) - desfasurarea in timpul programului de munca al salariatului nostru a unei/unor activitati pentru o 
persoana fizica sau juridica care desfasoara activitati asemanatoare obiectului de activitate al Politiei Lo
cale;
46) - sa se deplaseze in posturi cu autoturismele proprietate personala;
47 - sa poarte neregulamentar sau incomplet uniforma si mijloacele din dotare;
48) - sa dea relatii despre actiunile desfasurate tertelor persoane fara aprobarea directorului institutiei;
49) - sa foloseasca un limbaj vulgar in discutiile cu cetatenii sau colegii, in convorbirile telefonice sau 
in comunicatiile radio;
50) - accesul in magazine, piete, localuri publice a politistilor locali echipati in uniforma in timpul 
serviciului sau dupa iesirea din serviciu cu exceptia situatiilor cand este necesara interventia acestora 
potrivit legii;
51) - anuntarea prezentei controlului efectuat de sefii ierahici;
52) - absenta nemotivata, doua sau mai multe zile consecutive sau cel putin 3 zile cumulate intr-un an 
calendaristic este abatere grava si se sanctioneaza cu incetarea contractului de munca sau a raporturilor 
de serviciu;
53) - neindeplinirea atributiilor de serviciu conform prevederilor a fisei postului;
54) - deteriorarea, pierderea sau instrainarea a mijloacelor tehnice, armamentului si a munitiei, 
accesorilor acestora folosite pentru indeplinirea atributilor de serviciu;
55) - folosirea in mod nejustificat a sistemelor de avertizare acustice si luminoase instalate pe 
autoturismele de serviciu din cadrul Politiei Locale a Municipiului Ramnicu Sarat;
56) - nerespectarea indicatiilor date de catre conducatorul tragerii sau imputernicitii acestuia in timpul 
executarii sedintelor de tragere in poligonul de instructie;
57) - neanuntarea de indata in cazul implicarii unui autoturism in incidente rutiere;
58) - incercarea de a minimaliza sau de a masca avariile datorate accidentelor;
59) - facilitarea - folosind cartela de acces proprie - in mod repetat a accesului in institutie, a 
persoanelor ce detin cartela de acces proprie;
60) - folosirea in mod repetat a altei cartele de acces decat cea personala.

Art. 71
Fata de persoanele care au comis abateri disciplinare angajatorul poate aplica urmatoarele masuri:
Functionarilor publici, in conformitate cu prevederile O.U.G Nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
a) - mustrare scrisa;
b) - diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pana la 3 luni;
c) - suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, dupa caz, de promovare in functia 
publica pe o perioada de la 1 la 3 ani;
d) - trecerea intr-o functie publica inferioara pe o perioada de pana la un an, cu diminuarea 
corespunzatoare a salariului;
e) - destituirea din functia publica;



Art. 72
In cazul in care, prin legi speciale, se stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta.

Art. 73 
(1) - La individualizarea sanctiunii disciplinare se va tine seama de cauzele si gravitatea abaterii 
disciplinare, imprejurarile in care aceasta a fost savarsita, gradul de vinovatie si consecintele abaterii, 
comportarea generala in timpul serviciului a functionarului public, precum si de existenta in 
antecedentele acestuia a altor sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate in conditiile prezentei legi.
(2) - Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 6 luni de la data savarsirii abaterilor.

Art. 74
(1) - Sanctiunea disciplinara prevazuta la Art.71, lit. a) se poate aplica direct de catre conducatorul 
autoritatii sau institutiei publice, la propunerea conducatorului serviciului in care functioneaza cel in 
cauza.
(2) - Sanctiunile disciplinare prevazute la Art. 71, lit. b) - e) se aplica de conducatorul autoritatii sau 
institutiei publice, la propunerea comisiei de disciplina.

Art. 75
(1) - Sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura, cu exceptia celei prevazute la Art. 71, lit. a), nu 
poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
(2) - In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de 
persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si 
locul intrevederii.
(3) - Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la Alin. 2 fara un motiv 
obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare 
prealabile.
(4) - In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate 
apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si 
motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un 
reprezentant al sindicatului al carui membru este.

Art. 76
Constituie abateri grave pentru care institutia Politiei Locale a Municipiului Ramnicu Sarat poate 
dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in urmatoarele situatii:
a) - in cazul in care salariatul a savarsit abateri repetate de la reguli de disciplina a muncii ori de la cele 
ale regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara;
b) - in cazul in care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 60 de zile, in 
conditiile Codului de procedura penala;
c) - in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata 
inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca 
atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat;
d) - in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat.
Aceasta masura se poate lua in urmatoarele situatii:
- exista dezinteres in pregatirea profesionala de executare a serviciului;
- neasimilarea cunostintelor profesionale in termen de 3 luni din momentul constatarii ca salariatul are 
lacune serioase in pregatirea profesionala;
- perturbarea graficului de executare a serviciului prin imbolnaviri repetate;
- salariatul prezinta discernamant redus sau labilitate psihica.
e) - neexecutarea intentionata a sarcinilor de serviciu sau a dispozitiilor sefilor;
f) - incredintarea armei sau a munitiei altei persoane ori lansarea acestora fara supravegherea impusa 
de lege;
g) - neglijenta sau superficialitate in manipularea armamentului si munitiei din dotare, ceea ce poate 
provoca evenimente deosebite;
h) - adormirea in post inarmat sau incredintarea acestuia unei alte persoane;



i) - refuzul nejustificat al salariatului de a participa la 
instructajul de protectia muncii sau de a semna in fisa individuala de instructaj ori de lucru la 
cunostinta de prevederile prezentului Regulament intern;
j) - participarea sub orice forma la sustrageri de bunuri materiale, combustibili, uleiuri, etc. din cadrul 
Politiei  Locale sau de la beneficiari;
k - introducerea de materiale ce produc sau ar putea provoca incendii sau explozie in locurile de munca 
si posturile unde acestea sunt interzise;
l) - distrugerea intentionata a documentelor de serviciu;
m) - afirmatiile mincinoase facute cu rea credinta de catre un salariat cu ocazia efectuarii cercetarii 
disciplinare prealabile care au drept scop sanctionarea salariatului cercetat disciplinar;
n) - mentinerea in pontaj ca prezenta a unei persoane care lipseste de la serviciu, indiferent daca prin 
aceasta se obtine sau nu un avantaj material injust;
o) -   desfasurarea de activitati cu caracter politic;
p) - fumatul in spatiile publice inchise si in autospecialele ce aprtin Politiei Locale a Municipiului 
Ramnicu Sarat;
r) - neglijenta in efectuarea operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal prin dezvaluirea 
acestora catre persoane neautorizate, cauzând un prejudiciu instituţiei sau unor terţe persoane;
s) - inregistrarea de imagini -cu ajutorul telefonului mobil personal sau a altui dispozitiv personal- de 
pe camerele de supraveghere aflate in dotarea Politiei Locale a Municipiului Ramnicu Sarat, precum si 
salvarea acestor imagini si copierea lor pe suporturi de memorie (Hard-Disk-uri, stick-uri de memorie, 
telefoane mobile, camere foto/video, etc.), altele decat cele aflate in dotarea institutiei, in vederea 
folosirii sau dezvaluirii acestora catre alte persoane, in afara prevederilor legale si fara acordul scris al 
Directorului Executiv al Politiei Locale a Municipiului Ramnicu Sarat.
t) - transmiterea catre alte persoane din afara institutiei, prin intermediul telefonului - cu ajutorul unor 
aplicatii de tip WhatsApp, e-mail, File Sharing, etc. - a imaginilor inregistrate sau live ale sistemului de 
monitorizare, cu exceptia situatiilor operative ce au ca obiect comiterea unei infractiuni, fara acordul 
scris al Directorului Executiv al Politiei Locale a Municipiului Ramnicu Sarat;
u) - stergerea, cu buna stiinta sau din neglijenta, a imaginilor salvate in prealabil de pe sistemul de 
monitorizare video, fara acordul scris al Directorului Executiv al Politiei Locale a Municipiului 
Ramnicu Sarat.

Art. 77
(1) - Amenzile disciplinare sunt interzise.
(2) - Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune.

Capitolul IX
Reguli referitoare la procedura disciplinară

Art. 78
(1) - In cadrul Politiei Locale a Municipiului Ramnicu Sarat este constituita Comisie de Disciplina ce 
functioneaza conform prevederilor legale.
Comisia de disciplina va fi constituita prin decizie interna a conducatorului institutiei. Procedura 
desfasurarii cercetarii disciplinare se va efectua conform prevederilor legale in vigoare. 
(2) - In alcatuirea comisiei de disciplina intra un numar egal de reprezentanti desemnati de 
conducatorul Politiei  Locale si de sindicatul reprezentativ al functionarilor publici. In cazul in care 
sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati in sindicat, reprezentantii vor 
fi desemnati prin votul majoritatii salariatilor.



(3) - Fiecare comisie de disciplina are un presedinte, care nu face 
parte din reprezentantii prevazuti la alin. 2, desemnat de conducatorul Politiei Locale, cu consultarea 
sindicatului reprezentativ sau, dupa caz, a salariatilor.
(4) - Comisiile de disciplina sunt competente sa cerceteze faptele sesizate ca abateri disciplinare si sa 
propuna sanctiunea aplicabila functionarilor publici din cadrul Politiei Locale.
(5) - Modul de constituire a comisiilor de disciplina, competenta, atributiile, modul de sesizare si 
procedura de lucru a acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale 
a Functionarilor Publici.
(6) - Salariatul care a savarsit o abatere disciplinara este obligat sa prezinte in scris sefului ierarhic 
superior o nota explicativa cu privire la fapta care face obiectul cercetarii administrative.

Art. 79 
Salariatul nemultumit de sanctiunea aplicata se poate adresa instantei de contencios administrativ, 
solicitand anularea sau modificarea, dupa caz, a ordinului sau dispozitiei de sanctionare.

Art. 80
(1) - Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in 
termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, 
dar nu mai tarziu de 6 luni de la savarsirea faptei.
(2) - Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:
a) - descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) - precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau orice alta lege, care au 
fost incalcate de salariat;
c) - motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii 
disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la Cap.VIII art.7 alin.3), nu a 
fost efectuata cercetarea;
d) - temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
e) - termenul in care sanctiunea poate fi contestata;
f)- instanta competenta la care sactiunea poate fi contestata.
(3) - Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii 
si produce efecte de la data comunicarii.
(4) - Decizia se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, 
prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.
(5) - Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente, 
respectiv instantele de contencios administrativ, in termen de 30 de zile calendaristice de la data 
comunicarii.

Art. 81
(1) - Sanctiunile disciplinare aplicabile functionarilor publici, se radiaza de drept, dupa cum urmeaza:
a) - in termen de 6 luni de la aplicare, sanctiunea disciplinara prevazuta la Art. 71, lit.  a);
b) - in termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sanctiunile disciplinare 
prevazute la Art. 71, lit.  b) - d);
c) - in termen de 7 ani de la aplicare, sanctiunea prevazuta la Art. 71, lit. e).
(2) - Radierea sanctiunilor disciplinare prevazute la alin.1) lit.a) si b) se constata prin act administrativ 
al conducatorului Politiei  Locale a Municipiului Ramnicu Sarat.



Capitolul X
Dispoziţii finale

Art. 82
Prevederile O.U.G Nr. 57/2019 privind Codul administrativ si ale altor acte normative referitoare la 
functionarii publici se aplica in mod corespunzator functionarilor publici din cadrul Politiei Locala a 
Municipiului Ramnicu Sarat, in masura in care prin legea de organizare si functionare a acesteia nu se 
dispune altfel.

Art. 83
(1) - Personalul Politiei  locale isi indeplineste atributiile in mod nemijlocit sub autoritatea si controlul 
Primarului si nu poate primi insarcinari din partea altor persoane.
(2) - Primarul poate delega prerogativele ce-i revin unei persoane desemnate prin dispozitie.

Art. 85
Personalul Politiei Locale a Municipiului Ramnicu Sarat poate infiinta si se poate asocia in organizatii 
sindicale sau in alte organizatii, in conditiile legi.

Art. 86
Personalul Politiei Locale a Municipiului Ramnicu Sarat beneficiaza de salarizarea personalului 
bugetar conform actelor normative in vigoare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Emilian - Stelian BURLACU


