
REFERAT DE APROBARE 

 

a proiectului ordinului ministrului afacerilor interne privind formarea inițială, în anul 
2022, în instituțiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a polițiștilor locali cu 

atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere 

 

Potrivit art. 18 din Legea poliției locale nr.155/2010, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, după numirea în funcție, polițiștii locali care au atribuții în domeniul 
ordinii și liniștii publice, precum și cei cu atribuții în domeniul circulației rutiere, sunt 
obligați să urmeze un program de formare inițială organizat într-o instituție de învățământ 
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.  

  

Corelativ, potrivit art.11 alin.(1) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a 
poliției locale, aprobat prin HG nr.1332/2010, instituțiile de specialitate din cadrul MAI în care 

se desfășoară programele de formare inițială prevăzute la art. 18 alin. (1) și (2) din Legea nr. 
155/2010, numărul cursanților și perioadele în care se realizează aceste programe de 
formare inițială, precum și cuantumul cheltuielilor de școlarizare/cursant se stabilesc anual 
prin ordin al ministrului afacerilor interne. 

 

În sensul celor de mai sus, a fost elaborat proiectul de referință prin care se propun 
următoarele: 

- alocarea, pentru anul 2022, a 410 locuri în vederea formării inițiale a polițiștilor locali 
cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere, precum și a 15 
locuri în vederea parcurgerii modulului de management; 

- stabilirea procedurii de repartizare a numărului de locuri, precum și a perioadelor 
în care se realizează programele de formare inițială; 

-  stabilirea cheltuielilor de școlarizare, astfel 2.550 lei/cursant pentru programul de 
formare inițială (instruire, utilizarea bazei didactico-materiale, organizarea și desfășurarea 
examenului de absolvire, inclusiv eliberarea certificatului de absolvire și a foii matricole care 
atestă competențele profesionale dobândite), respectiv 205 lei/cursant/program de formare 

pentru modulul de management organizat la Centrul de Formare Inițială și Continuă al MAI; 
- organizarea grupelor de studiu, respectiv între 15 și 35 de cursanți și de minim 5 

cursanți pentru grupele modulului de management; 

- reglementarea achitării cheltuielilor de școlarizare privind formarea inițială și a 
modulului de management, respectiv a cheltuielilor de cazare1 și servire a mesei (în 
cuantum de 40 lei/zi), în sarcina structurilor de poliție locală în baza contractelor de formare 

profesională încheiate în acest scop; 
- respectarea regulilor în vigoare stabilite la nivel național pentru prevenirea 

răspândirii infecției cu COVID-19, în desfășurarea activităților din instituțiile de formare din 
cadrul MAI. 
 

 

 

**** 

                                            
1 potrivit prevederilor Normelor metodologice privind utilizarea unor spații aflate în administrarea MAI, aprobate prin OMAI 
nr.243/2011, cu modificările și completările ulterioare. 


