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Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie din 

cadrul Direcției Poliția Locală Târgu Mureș 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

RAUL –DACIAN MATIȘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea funcţiei publice Studii de specialitate Vechime 

în specialitate 

Condiții specifice 

 

- 2 funcţii publice de execuţie de polițist 

local (S) clasa I grad profesional asistent  

-  studii universitare de 

licenţă absolvite cu 

diplomă de licenţă sau 

echivalentă  

 

- minim 1 an 

- alergare viteză 50 

m femei și bărbați 

- alergare rezistență 

800 m femei și 

1000 m bărbați 

-flotări bărbați 

-abdomene femei 



 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local (S) clasa 

I grad profesional asistent la Biroul 2 Ordine publică din cadrul Direcției 

Poliția Locală Târgu Mureș 

 

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

2. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 

tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei 

şi bărbaţi, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr.155/2010 – Legea poliției locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

6. Hotărârea nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a poliției locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

7. Legea nr.61/1991pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme 

de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

8. Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

 

 

Director Executiv 

RAUL DACIAN MATIȘ 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATICA 

pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local (S) clasa I grad 

profesional asistent la Biroul 2 Ordine publică din cadrul Direcției Poliția 

Locală Târgu Mureș 

 

 

• Reglementări privind funcția publică 

• Reglementări privind administrația publică     

• Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor 

și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării 

la ură și discriminare 

• Reglementări privind poliția locală 

• Reglemetări privind ordinea și liniștea publică 

• Reglemetări privind asociațiile de prorietari 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Director Executiv 

RAUL DACIAN MATIȘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local (S) clasa I grad 

profesional asistent la Biroul siguranță rutieră din cadrul Direcției Poliția 

Locală Târgu Mureș 

 

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

2. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 

tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între 

femei şi bărbaţi, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr.155/2010 – Legea poliției locale, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

6. Hotărârea nr.1332/2010 privind  aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a poliției locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

7. Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân 

sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al 

statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

8. Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

9. OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare.  

 

 

 

 

Director Executiv 

RAUL DACIAN MATIȘ 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATICA 

pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local (S) clasa I grad 

profesional asistent la Biroul siguranță rutieră din cadrul Direcției Poliția 

Locală Târgu Mureș 

 

 

• Reglementări privind funcția publică 

• Reglementări privind administrația publică     

• Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor 

și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării 

la ură și discriminare 

• Reglementări privind poliția locală 

• Regementări privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân 

• Reglementări privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap 

• Reglementări privind circulația pe drumurile publice 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Director Executiv 

RAUL DACIAN MATIȘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atribuții pentru funcția publică de execuție de polițist local (S) clasa I grad profesional asistent 

la Biroul 2 Ordine publică 

 

- menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și 

siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile 

legii; 

- menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a 

unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al 

unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în 

parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea 

și/sau în administrarea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor 

instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță 

publică; 

- participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit 

competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate 

de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor 

provocate de astfel de evenimente; 

- acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și 

ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și 

procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea 

soluționării problemelor acestora, în condițiile legii; 

- constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea 

legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind 

programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și 

sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența 

acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul 

acestora la adăpost; 

- asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului 

general, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor 

controale ori acțiuni specifice; 

- participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice 

cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de 

pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural-artistice, 

sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități 

care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane; 

- asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice 

locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul 

local/Consiliul General al Municipiului București; 



- constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 

conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților 

administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de 

competență; 

- execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală 

și instanțele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-

teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență; 

- participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun 

sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea 

infracționalității stradale; 

- cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la 

mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul 

Apărării Naționale; asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia 

executărilor silite; 

- acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat 

structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii 

ordinii publice; 

- acționeaza în zona de competență stabilită prin planul de ordine si siguranță publică al 

unității/subdiviziunii administrativ teritoriale pentru prevenirea și combaterea faptelor 

antisociale, precum și pentru menținerea ordinii si liniștii publice sau curățeniei 

localității; 

- intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de 

urgență 112, pe principiul – cel mai apropiat polițist de locul evenimentului 

intervine în functie de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita 

competenței teritoriale; 

- acționează, în condițiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea 

persoanelor si a bunurilor urmărite în temeiul legii; 

- participă la executarea măsurilor stabilite în situații de urgență; 

- în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizeaza făptuitorul, iau măsuri 

pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizeaza imediat 

organele competente si predau făptuitorul structurii Poliției Române competente 

teritorial, pe baza de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor; 

- conduc la sediul poliției locale/structurii Poliției Romane competente persoanele 

suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se 

impun; 

- verifică și solutionează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor 

unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale, legate de problemele specifice 

compartimentului 

- îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege. 

 

 

 

 

Director Executiv 

RAUL DACIAN MATIȘ 
 

 

 

 



 

 
Atribuții pentru funcția publică de execuție de polițist local (S) clasa I grad profesional asistent 

la Biroul siguranță rutieră 

 

- asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, 

având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de 

autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în 

domeniul circulației pe drumurile publice 

- verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate 

privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și 

acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere; 

- participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor 

fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie 

torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice; 

- participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea 

măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, 

procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-

artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități 

care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane; 

- sprijină unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de 

circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de 

competență; 

- acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor 

pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului; 

- asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia 

primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a 

făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate 

sanitară; 

- constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind 

oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a 

dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar; 

- constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind 

masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a 

efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule; 

- constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către 

pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală; 

- constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale 

referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de 

agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin 

semnul internațional pentru persoanele cu handicap; 

- aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al 

unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale; 

- cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea 

deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării 

neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public. 

 

Director Executiv 

RAUL DACIAN MATIȘ 


