ORDINUL
MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE
Nr. ________ din _________
privind formarea inițială, în anul 2018, în instituțiile de formare ale
Ministerului Afacerilor Interne a polițiștilor locali
cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere

Având în vedere dispozițiile art. 18 din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 din Regulamentul-cadru de organizare și
funcționare a poliției locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.332/2010,
în temeiul dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a
poliției locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.332/2010 și art. 7 alin. (5) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor
Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
Art. 1. – Instituțiile de formare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne alocă, în anul 2018,
un număr de 440 de locuri în vederea formării inițiale a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul
ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere, precum și un număr de 25 de locuri în
vederea parcurgerii modulului de management.
Art. 2. – Instituțiile de formare prevăzute la art. 1, repartizarea numărului de locuri,
perioadele în care se realizează programele de formare inițială, precum și cuantumul cheltuielilor de
școlarizare/cursant/program de formare inițială/modul de management sunt prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. – (1) Grupele de studiu sunt compuse dintr-un număr cuprins între 15 și 35 de
cursanți, stabilit de conducătorii instituțiilor care asigură formarea inițială, în limita numărului de
locuri repartizat, care dispun și înmatricularea acestora.
(2) Grupele modulului de management pot fi compuse din minimum 5 cursanți.
Art. 4. – (1) Achitarea cheltuielilor de școlarizare privind programele de formare inițială și
modulele de management, precum și a cheltuielilor de cazare și servire a hranei se realizează de
către structurile poliției locale, în baza contractelor de formare profesională încheiate în acest scop.
(2) Repetarea programului de formare inițială sau a modulul de management se face, la
solicitarea structurii de poliție locală, cu suportarea din nou a cheltuielilor prevăzute la alin. (1),
detaliate după caz.
Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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ANEXĂ
I. Instituțiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne care asigură formarea
inițială a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul
circulației rutiere, perioadele în care se realizează programele de formare inițială și numărul
de locuri repartizat fiecărei instituții de formare
Nr.
crt.

Instituția de formare

Municipiul/Orașul/Județul/
datele de contact

București, Sos. Olteniței nr. 158-160,
sectorul 4
Institutul de Studii pentru
Tel.: 021.332.48.67
Ordine Publică
1.
Fax: 021.332.38.55
Int. 20104, 20241, 20258
isop@mai.gov.ro

2.

Centrul de Formare
Inițială și Continuă al
Ministerului Afacerilor
Interne

Orăștie, Str. Armatei nr. 16,
județul Hunedoara
Tel.: 0254.241.990
0254.247.450
Fax: 0254.247.521
I.C. 054/8351, 054/8354
secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro

Slatina, Str. Cazărmii nr. 40,
județul Olt
Centrul de Formare și
Tel.: 0249.421.793
Perfecționare a Polițiștilor
Fax: 0249.422.688
„Nicolae Golescu"
3.
I.C. 049/1239
scoalapolslatina@ot.politiaromana.ro

4.

5.

Centrul Chinologic
„dr. Aurel Greblea” Sibiu*

Școala de Formare Inițială
și Continuă a Personalului
Poliției de Frontieră Iași

Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 157,
județul Sibiu
Tel.: 0269.235.181
Fax: 0269.240.090
I.C. 069/1255
ccs@centrulchinologic.ro
Iași, Str. George Coșbuc nr. 3-5,
județul Iași
Tel./Fax: 0232.213.444
office@sficppfiasi.ro

Perioada
cursului

Nr. de
locuri

12.0211.05.2018

40

07.0503.08.2018

40

07.0503.08.2018

30

06.0802.11.2018

30

17.0914.12.2018

50

03.12.201801.03.2019

50

17.0914.12.2018

50

Obs.

6.

7.

Școala de Perfecționare a
Pregătirii Personalului
Poliției de Frontieră
Drobeta Turnu Severin

Centru de perfecționare a
pregătirii cadrelor de
jandarmi

Centrul Multifuncțional de
8.
Pregătire Schengen

Drobeta Turnu Severin, str.
Serpentina Roșiori nr. 35, județul
Mehedinți
Tel./Fax: 0252.20.80.78
office@spcpforsova.ro

Gheorgheni, Str. Ciobotului nr. 4,
județul Harghita
Tel./Fax: 0266.365.094
I.C. 066/8213
office@jandarmeriagheorgheni.ro
Buzău, Str. Dimitrie Filipescu nr. 4.
Județul Buzău
Tel./ Fax.: 0238.714.004/
0238.720.392
cmps.buzau.dgru@mai.gov.to
Ploiești, B-dul București nr. 30,
județul Prahova
Tel.: 0244.574.940/ 0244.573.465
cmps.ploiesti.dgru@mai.gov.ro

02.0429.06.2018

40

12.0308.06.2018

35

19.0211.05.2018

25

17.0907.12.2018

25

07.0527.07.2018

25

Total număr de locuri

440

* Nu se asigură servirea mesei.
II. Instituția de formare a Ministerului Afacerilor Interne care organizează modulul de
management pentru polițiștii locali, perioadele în care se realizează și numărul de locuri
repartizat
Nr.
crt.

1.

Instituția de formare

Centrul de Formare
Inițială și Continuă al
Ministerului Afacerilor
Interne

Municipiul/Orașul/Județul/
datele de contact
Orăștie, Str. Armatei nr. 16,
județul Hunedoara
Tel.: 0254.241.990
0254.247.450
Fax: 0254.247.521
I.C. 054/8351, 054/8354
secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro

Perioada
cursului

Nr. de
locuri

07-11.05.2018

25

Obs.

III. Cuantumul cheltuielilor de școlarizare/cursant/program de formare inițială/modul
de management
1. Programul de formare inițială (instruirea, utilizarea bazei didactico-materiale, organizarea
și desfășurarea examenului de absolvire, inclusiv eliberarea certificatului de absolvire și a foii
matricole care atestă competențele profesionale dobândite) = 2.000 lei.
2. Modulul de management organizat la Centrul de Formare Inițială și Continuă al
Ministerului Afacerilor Interne = 180 lei.
3. La solicitare, instituțiile de formare asigură:
a) cazare în incinta instituției. Tarifele de cazare se stabilesc de către instituțiile de formare,
conform prevederilor Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 243/2011 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spații aflate în administrarea Ministerului
Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 noiembrie
2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) servirea hranei, zilnic, până la 3 mese principale, în funcție de posibilitățile fiecărei
instituții. Contravaloarea acestora este de până la 33 lei/zi. Sumele încasate pentru servirea mesei de
către instituțiile de formare se utilizează pentru procurarea produselor agroalimentare necesare
popotelor.

