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                     ROMÂNIA                                                            Anexa nr.1 la 

             JUDEŢUL VRANCEA                                                  Regulament 

          CONSILIUL LOCAL AL  

        MUNICIPIULUI FOCŞANI 
 

      Articolele din care se compune uniforma poliţiştilor locali şi durata 

maximă de uzură 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea articolului Durata maximă de uzură 

-an- 

1 Costum de vară 2 

2 Costum de iarnă 3 

3 Şapcă pentru costum de vară 2 

4 Şapcă pentru costum de iarnă 3 

5 Basc 2 

6 Şepcuţa cu cozoroc 2 

7 Pălărie( femei) 2 

8 Căciulă 3 

9 Cravată 1 

10 Fular 3 

11 Cămaşă 1/2 

12 Cămaşă-bluză 1 

13 Scurtă de vânt 2 

14 Pulover 2 

15 Costum de intervenţii de vară 2 

16 Costum de intervenţii de iarnă 2 

17 Pelerina de ploaie 3 

18 Geacă/Scurtă îmblănită 3 

19 Mănuşi de piele 3 

20 Pantofi de vară de culoare neagră 1 

21 Pantofi de iarnă de culoare neagră 2 

22 Ghete/Bocanci din piele de 

culoare neagră 

2 

23 Centură de piele 6 

24 Curea de piele 6 

25 Portcarnet 6 

26 Portbaston din piele 6 

27 Emblemă pentru şapcă, basc, 1 
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căciulă, pălărie şi şepcuţă 

28 Ecuson 1 

29 Insignă pentru piept 1 

30 Epoleţi  

31 Portcătuşe din piele 6 

32 Fes 1 

33 Vestă 1 

34 Tricou 1/2 

 

NOTE: 

 

  1.Însemnele distinctive se asigură pentru fiecare articol de echipament (haină, 

cămaşă-bluză, scurtă de vânt, scurtă îmblănită, pulover, pelerină de ploaie). 

  2. După expirarea duratei de uzură sau după încetarea raporturilor de muncă, 

articolele de uniformă nu pot fi înstrăinate.    
    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ, 

          Gicu  Vrâncianu                               SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                                                                                                    FOCŞANI 

                                                                                                    Eduard Marian Corhană  
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                    ROMÂNIA                                                           Anexa nr. 2 la                               

             JUDEŢUL VRANCEA                                               Regulament           

          CONSILIUL LOCAL AL  

        MUNICIPIULUI FOCŞANI 

 

Descrierea uniformei de serviciu, a legitimaţiei de serviciu şi a însemnelor 

distinctive de ierarhizare ale poliţiştilor locali  

    A. Uniforma de serviciu 

    Uniforma de serviciu pentru personalul poliţiei locale este confecţionată în 

varianta vară-iarnă şi se compune din: 

    1, 2. Haina/Sacoul se confecţionează din stofă/tergal de culoare neagră, în 

varianta de vară, respectiv iarnă. 

    Croiala este dreaptă, puţin cambrată în talie (pentru a acoperi în întregime 

bazinul). Se încheie la un rând de nasturi. 

    Spatele hainei se confecţionează din două bucăţi, având cusătura pe mijloc, 

fără şliţ. Are în partea inferioară, lateral, două buzunare ascunse, prevăzute cu 

clapă. 

    Haina/Sacoul este prevăzută/prevăzut pe umeri cu platcă pentru epoleţi. 

Haina/Sacoul se poartă cu cămaşă de culoare bleu şi cravată de culoare neagră. 

    Pantalonul, în varianta vară-iarnă, se confecţionează din aceleaşi materiale ca 

şi haina, fiind de culoare neagră, cu vipuşcă de culoare gri inclusă în cusătură. 

Are croiala dreaptă, fără manşetă, lungimea poate ajunge până la partea 

superioară a tocului încălţămintei, iar lărgimea ei este între 210 - 250 mm, în 

raport cu talia. 

    Pantalonul este prevăzut cu două buzunare laterale şi un buzunar la spate, 

închis cu clapă şi nasture. 

    Pantalonul se confecţionează cu betelie obişnuită şi este prevăzut cu 4 găici 

lungi de 70 mm şi late de 20 mm, prinse în partea superioară prin cusătura 

beteliei, iar în partea inferioară prinse cu nasture de format mic, astfel încât 

pantalonul să permită portul centurii a cărei lăţime este de 50 mm. 

    Fusta, în variantă de vară, se confecţionează, din acelaşi material ca şi haina, 

fiind de culoare neagră. Croiala este dreaptă, lărgimea stabilindu-se în raport cu 

talia, iar lungimea este de 50 milimetri sub rotula genunchiului. Se poartă în 

locul pantalonului numai la costumul de vară. 

    3, 4. Şapca se confecţionează din acelaşi material cu costumul de vară sau de 

iarnă, după caz. 

    Calota şepcii este de formă ovală, cu distanţa de 20 mm între diametrul 

lăţimii şi diametrul lungimii, este întinsă cu ajutorul unei sârme din oţel, pentru 

a-şi menţine forma. 
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    Banda are diametrul ce rezultă din mărimea şepcii şi se confecţionează din 

carton tare. 

    Pe partea exterioară a benzii se aplică o bandă de culoare gri ţesută cu frunze 

de stejar. Şapca este căptuşită cu ţesătură de culoare asortată calotei. 

    Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovalizată, şi se fixează la şapcă, 

înclinat. 

    Şapca este prevăzută deasupra cozorocului cu un şnur dublu de culoare 

neagră. Capetele şnurului sunt prinse pe linia colţurilor cozorocului cu câte un 

buton de culoare galbenă. Şapca are aplicată, în faţă - la centru - pe bandă, 

emblema. 

    Cozorocul de la şapca şefului poliţiei locale este prevăzut cu 3 rânduri de 

frunze de stejar, pentru şefii de servicii cu două rânduri de frunze de stejar, 

pentru şefii de birouri şi compartimente cu un rând de frunze de stejar, iar 

pentru funcţionarii publici de execuţie acesta este simplu. 

    Frunzele de stejar se confecţionează din metal de culoare gri-argintiu. 

    5. Bascul se confecţionează din stofă tip postav, este de culoare neagră, iar în 

lateral, pe partea stângă, se aplică emblema. 

    6. Şepcuţa cu cozoroc se confecţionează din ţesătură tip bumbac (tercot) de 

culoare neagră. Calota se confecţionează în clini şi are inscripţionat pe mijlocul 

ei „POLIŢIA LOCALĂ”. 

    La spate este prevăzută cu un sistem reglabil de strângere. 

    În faţă, sub inscripţia „POLIŢIA LOCALĂ”, este aplicată emblema pentru 

coifură. 

    7.Pălăria pentru persoanele de sex feminin se confecţionează din material 

textil (fetru) de culoare neagră; deasupra borului se montează o bandă pe care se 

aplică emblema specifică. 

    8.Căciula este de culoare neagră, confecţionată din stofă tip postav, prevăzută 

cu două clape din blană naturală de ovine. 

    Clapa din faţă este rotunjită, iar cea din spate formează două urechi laterale, 

prevăzute cu doi nasturi şi o bentiţă pentru încheierea acestora deasupra capului 

sau sub bărbie. 

    La mijlocul clapei din faţă se aplică emblema. 

    Căciula este căptuşită cu ţesătură, asortată la culoarea calotei. 

    Pentru şeful poliţiei locale, blana de la căciulă este din astrahan (caracul). 

    9. Cravata se confecţionează din ţesătură tip mătase şi este de culoare neagră. 

    10. Fularul se confecţionează din fire acrilice tip lână, de culoare neagră. 

    11.Cămaşa se confecţionează din ţesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de 

culoare bleu; mâneca este scurtă sau lungă. 

    Se poartă cu cravată sub veston sau scurtă de vânt. 

    12.Cămaşa-bluză se confecţionează din ţesătură tip bumbac (poplin sau 

tercot) de culoare bleu, închisă la gât şi încheiată cu 5 nasturi; în partea 

superioară are două buzunare cu burduf şi clape care se încheie cu câte un 

nasture de format mic. 
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    Cămaşa este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleţi. 

    Cămaşa-bluză se poartă deschisă la gât (sau cu cravata), cu partea inferioară 

introdusă în pantaloni sau în fustă. Poate fi purtată şi sub haină, cu cravată. 

    13. Scurta de vânt se confecţionează din tercot impermeabilizat, de culoare 

neagră. 

    Se poartă deschisă la gât, putând fi purtată şi închisă datorită croiului cu 

revere răsfrânte; se încheie cu fermoar pe interior şi la 4 nasturi pe exterior. 

    În partea de jos şi la mâneci este prevăzută cu elastic. 

    Scurta de vânt este prevăzută cu două buzunare oblice ascunse, care se 

încheie cu fermoar, iar deasupra acestora, în partea superioară, sunt prevăzute 

cu banda reflectorizantă de 10 mm. Pe interior, în partea dreaptă, este prevăzută 

cu un buzunar care se încheie cu un nasture. 

    Scurta de vânt este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleţi. 

    Spatele este confecţionat din 3 părţi, una în partea de sus şi două în partea de 

jos, prevăzute cu pense. 

    Lungimea trebuie să depăşească talia cu 100 - 120 mm. 

    14. Puloverul se confecţionează din fire acrilice tip lână, de culoare neagră cu 

anchior, cu sau fără mâneci. 

    Pe spatele mânecii sunt prevăzute cotiere din acelaşi material. La 5 cm de 

umeri pe mânecă se aplică ecusonul „POLIŢIA LOCALĂ”. 

    15, 16. Costumul de intervenţie vară/iarnă este compus din bluzon şi pantalon 

şi se confecţionează din material textil (tercot), de culoare neagră. 

    Bluzonul este confecţionat la partea superioară a spatelui şi piepţilor cu platcă 

matlasată şi se încheie cu fermoar. Este prevăzut cu două buzunare cu clapă pe 

părţile superioare ale piepţilor. 

    Gulerul este tip tunică. 

    Mâneca este prevăzută cu manşetă şi bazoane de protecţie în dreptul coatelor. 

Pe mâneca dreaptă se aplică un buzunar cu clapă. 

    Bluzonul este prevăzut cu epoleţi din material fond, fixaţi la un capăt în 

cusătura de îmbinare mânecă - umăr. 

    Pantalonul are croială dreaptă, iar la partea inferioară este prevăzut cu sistem 

de ajustare pentru a fi purtat în ghete/bocanci. În regiunea genunchilor şi la 

partea superioară a reperelor spate este prevăzut cu bazoane. Pe betelie sunt 

aplicate găici pentru centură. 

    Costumul de intervenţie pentru iarnă este dublat cu material neţesut, 

termoizolant. 

    17.Pelerina de ploaie are croiala tip raglan şi este deschisă la gât, cu 

posibilitatea de a fi purtată şi închisă. 

    Se încheie în faţă la un rând cu 4 nasturi ascunşi, iar ajustarea în talie se face 

cu ajutorul unui cordon cu două catarame din metal sau înlocuitori. 

    Mâneca are croială raglan. Pelerina este prevăzută cu două buzunare aşezate 

oblic (ascunse) cu nasturi (de 170 - 180 mm lungime şi de 40 mm lăţime) sub 

guler şi se prinde cu 3 nasturi mici. 
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    Gluga este confecţionată din acelaşi material. 

    Pelerina de ploaie este de culoare neagră şi se confecţionează din material 

textil impermeabil. 

    În partea stângă sus are o bentiţă cusută în exterior (lungă de 100 mm şi lată 

de 30 mm) şi prinsă cu un nasture sub rever, pe care se aplică tresele pentru 

ierarhizare. 

    18. Scurta îmblănită se confecţionează din tercot impermeabilizat, de culoare 

neagră, uşor matlasată, cu mesada detaşabilă, de culoare asortată cu faţa scurtei. 

    Modelul este tip sport, se încheie cu fermoar în interior şi cu butoni în 

exterior, are guler pe gât, prevăzut cu şnur ascuns. 

    În talie şi în partea de jos, pentru ajustare pe corp, este prevăzută tot cu şnur 

ascuns. Lateral (stânga-dreapta), în partea de jos, sunt dispuse două buzunare 

aplicate, drepte, cu clape care se încheie cu nasturi. În partea de sus (stânga-

dreapta) va fi prevăzută cu buzunare drepte cu clape care se închid cu nasturi. 

    Pe clapa buzunarului de sus, din partea stângă, este prevăzută o bentiţă (100 

mm lungime şi 30 mm lăţime) cusută în partea dinspre umăr şi prinsă cu un 

nasture în partea interioară, pe care se aplică tresele de ierarhizare. 

    Scurta îmblănită este prevăzută cu platcă pentru epoleţi. 

    Lărgimea scurtei îmblănite se stabileşte în raport cu talia, acoperind în 

întregime bazinul. 

    19. Mănuşile sunt din piele de culoare neagră. 

    20, 21. Pantofii sunt din piele de culoare neagră, prevăzuţi cu bombeuri, fără 

ornamentaţie, şi se încheie cu şireturi. Pentru sezonul de vară se pot confecţiona 

pantofi perforaţi, iar pentru femei aceştia pot avea decupaj. 

    22. Bocancii sau ghetele sunt din piele de culoare neagră, prevăzuţi cu 

bombeuri, au talpă şi tocuri din cauciuc şi se încheie cu şireturi sau cu fermoar. 

    23. Centura este de culoare neagră, fără diagonală, are lăţimea de 50 mm şi se 

încheie cu o cataramă din metal de culoare argintie. Pentru cei din domeniul 

rutier centura este de culoare albă, fără diagonală, are lăţimea de 50 de mm şi se 

încheie cu o cataramă din metal de culoare argintie. 

    24. Cureaua este din piele de culoare neagră. 

    25. Portcarnetul se confecţionează din piele sau din înlocuitori, de culoare 

neagră, şi se compune din două feţe prinse printr-un burduf. Partea din spate se 

rabatează sub formă de capac şi se încheie în faţă printr-un buton sau tic-tuc. Se 

poartă fixat pe centură prin două găici. 

    26. Portbaston din piele. 

    27.Emblema se aplică pe articole de coifură de către personalul poliţiei locale 

cu drept de a purta uniformă. Se confecţionează din metal de culoare argintie 

sau material textil pe fond bleu, de formă ovală, cu diametrul de 40 de mm, la 

mijloc având stema României, încadrată cu frunze de stejar. 

    Pentru şeful poliţiei locale, adjunctul şi şefii de servicii emblema este 

încadrată cu 3 rânduri de frunze de stejar, este bombată, având în centrul său 
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stema României, şi are imprimată în relief, în partea superioară, inscripţia de 

culoare albă „ROMÂNIA”, iar în partea inferioară „POLIŢIA LOCALĂ”. 

    28. Ecusonul pentru mânecă se confecţionează din material textil, pe fond de 

culoare bleu, având în partea superioară inscripţia „POLIŢIA LOCALĂ”, sub 

care este trecut numele localităţii, la mijloc stema României, încadrată cu un 

rând de lauri, iar în partea inferioară se scrie „ROMÂNIA”. Se poartă pe braţul 

stâng de către întregul personal cu drept de uniformă şi se aplică la 5 cm de 

cusătura umărului. 

    29. Insigna pentru piept se confecţionează din metal, pe fond de culoare bleu, 

având în partea superioară inscripţia „POLIŢIA LOCALĂ”, sub care este trecut 

numele localităţii, la mijloc stema României, încadrată cu un rând de lauri, iar în 

partea inferioară se înscriu numărul matricol şi inscripţia „ROMÂNIA”. 

    30. Epoleţii sunt confecţionaţi din material textil, de culoare neagră, cu 

margine gri-argintiu, pe care sunt aplicate gradele profesionale. 

    31. Portcătuşe din piele. 

    32. Fesul se confecţionează din fire acrilice de culoare neagră. 

    33. Vesta multifuncţională se confecţionează din material textil de culoare 

neagră. 

    34. Tricoul se confecţionează din tricot de bumbac de culoare neagră. Croiala 

este cu guler sau la baza gâtului, are mâneca scurtă şi este prevăzut pe umeri cu 

epoleţi din material fond. 

 

    B. Legitimaţia de serviciu 

    Legitimaţia de serviciu se confecţionează din imitaţie de piele (ecologică), cu 

dimensiunile de 200 x 80 mm, cu deschidere pe verticală, cuprinzând 

următoarele menţiuni: 

    a)rândul întâi central - tricolorul României, încadrat într-un chenar 

dreptunghiular cu dimensiunile de 5 x 65 mm; 

    b) în partea de sus central, rândul al doilea - ROMÂNIA, sub denumirea ţării 

- JUDEŢUL; 

    c) rândul al treilea - COMUNA/ORAŞUL/MUNICIPIUL/SECTORUL; 

    d) rândul al patrulea, aliniat stânga - POLIŢIA LOCALĂ; 

    e) rândul al patrulea, aliniat stânga LEGITIMAŢIE; 

    f) rândul al cincilea categoria de personal din care face parte deţinătorul 

(POLIŢIST LOCAL/FUNCŢIONAR PUBLIC/PERSONAL 

CONTRACTUAL); 

    g) rândul al şaselea aliniat stânga - numărul legitimaţiei; 

    h) după aceasta se înscriu, unele sub altele, numele şi prenumele 

deţinătorului, numărul matricol, data emiterii legitimaţiei, semnătura şefului 

poliţiei locale din care face parte deţinătorul şi ştampila structurii; 

    i) în colţul din dreapta jos va fi aplicată fotografia deţinătorului; 

    j) în partea inferioară a legitimaţiei se alocă 6(şase) spaţii orizontale pentru 

aplicarea vizelor anuale care se semnează de către şeful poliţiei locale. 
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    Fotografia titularului utilizată are dimensiunile de 3 cm x 4 cm şi este 

executată color (în uniforma de serviciu/sau într-o ţinută decentă, pentru 

persoanele încadrate în poliţia locală care nu poartă uniformă). 

 

    C. Însemnele distinctive de ierarhizare 

    În raport cu funcţiile îndeplinite, însemnele distinctive de ierarhizare au 

următoarele forme şi mărimi: 

    a) şeful poliţiei locale - 3 stele tip octogon metalice sau textile, cu lăţimea de 

25 mm, de culoare gri-argintiu, aşezate pe epolet; 

    b) adjunctul şefului - două stele tip octogon metalice sau textile, cu lăţimea de 

25 mm, de culoare gri-argintiu, aşezate pe epolet; 

    c) şeful de serviciu - o stea tip octogon metalică sau textilă, cu lăţimea de 25 

mm, de culoare gri-argintiu, aşezată pe epolet; 

    d) şeful de birou sau compartiment - 3 trese din metal sau textil, de culoare 

gri-argintiu, în formă de V, cu lăţimea de 5 mm, aşezate paralel pe epolet, având 

între ele o distanţă de 3 mm; 

    e) funcţionarul public superior - două trese din metal sau textil, de culoare 

gri-argintiu, în formă de V, cu lăţimea de 5 mm, aşezate paralel pe epolet, având 

între ele o distanţă de 3 mm; 

    f) funcţionarul public principal - o tresă din metal sau textil, de culoare gri-

argintiu, în formă de V, cu lăţimea de 5 mm, aşezată pe epolet; 

    g) funcţionarul public asistent - epolet fără tresă. 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ, 

                    Gicu  Vrâncianu                     SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                                                                                                      FOCŞANI 

                                                                                                 Eduard Marian Corhană  
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              ROMÂNIA                                                               Anexa nr. 3 la                               

      JUDEŢUL VRANCEA                                                      Regulament 

     CONSILIUL LOCAL AL  

   MUNICIPIULUI FOCŞANI 

 

Norme de dotare cu armament şi mijloace specifice de protecţie a 

poliţiştilor locali  
 

Nr. 

crt. 

Denumirea materialelor U/M Criterii de dotare şi mod de repartizare 

1 Pistol Cpl. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în 

domeniul asigurării ordinii şi liniştii publice  

2 Pistol cu muniţie neletală Cpl Câte unul pentru 40-60% din efectivele de poliţişti 

locali cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi liniştii 

publice, ce execută misiuni cu un grad scăzut de risc 

3 Cartuş pentru pistol Buc Câte 24 pentru fiecare pistol 

4 Cartus pentru pistol cu gaze Buc Câte 30 pentru fiecare pistol cu gaze 

5 Baston pentru autoapărare Buc Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în 

domeniul asigurării ordinii şi liniştii publice  

6 Baston cu şoc electric Buc Câte unul pentru 40-60% din efectivele de poliţişti locali 

cu atribuţii în domeniul asigurării ordinii şi liniştii 

publice, ce execută misiuni cu un grad scăzut de risc 

7 Portbaston Buc Câte unul pentru fiecare baston de cauciuc 

8 Cătuşă pentru maini Buc Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în 

domeniul asigurării ordinii şi liniştii publice 

9 Portcătuşe Buc Câte unul pentru fiecare cătusă 

10 Pulverizator de mână cu 

substanţă iritant-lacrimogenă 

Buc Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în 

domeniul asigurării ordinii şi liniştii publice, poliţist local 

cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice    

11 Vestă (ham) cu elemente 

reflectorizante 

Buc Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în 

domeniul circulaţiei pe drumurile publice  

12 Costum (bluză+pantaloni) de 

protecţie împotriva ploii, cu 

elemente reflectorizante 

Cpl Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în 

domeniul circulaţiei pe drumurile publice  

13 Costum de protecţie pentru 

iarnă (scurtă matlasată şi 

pantaloni) 

Cpl Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în 

domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi în domeniul 

mediului, care execută misiuni pe teren 

14 Costum de protecţie pentru 

vară (bluză +pantaloni) 

Cpl Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în 

domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi în domeniul 

mediului, care execută misiuni pe teren 

15 Mănuşi albe Per. Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în 

domeniul circulaţiei pe drumurile publice 

16 Scurtă reflectorizantă Buc Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în 
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domeniul circulaţiei pe drumurile publice 

17 Vestă pentru protecţie 

împotriva frigului 

Buc Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în 

domeniul circulaţiei pe drumurile publice care execută 

misiuni în teren 

18 Fular Buc Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în 

domeniul ordinii şi liniştii publice, al circulaţiei pe 

drumurile publice, care execută misiuni în teren 

19 Radiotelefon portabil Cpl Câte unul pentru fiecare poliţist local cu atribuţii în 

domeniul ordinii şi liniştii publice, al circulaţiei pe 

drumurile publice care execută misiuni 

20 Portcarnet Buc Câte unul pentru fiecare poliţist local care execută 

misiuni în teren 

21 Uniforma de serviciu Cpl Câte unul pentru fiecare poliţist local 

   

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                    Gicu  Vrâncianu                      SECRETARUL MUNICIPIULUI 

                                                                                              FOCŞANI 

                                                                                                 Eduard Marian Corhană  
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              ROMÂNIA                                                               Anexa nr. 4 la                               

      JUDEŢUL VRANCEA                                                      Regulament 

     CONSILIUL LOCAL AL  

   MUNICIPIULUI FOCŞANI 

    
PROBELE ŞI BAREMELE 

PENTRU VERIFICAREA APTITUDINILOR FIZICE ALE CANDIDAŢILOR LA 

CONCURSURILE DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE DE POLIŢIST 

LOCAL LA SERVICIUL CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE ŞI SERVICIUL 

ORDINE PUBLICĂ 

 

1. În cadrul concursului de ocupare a funcţiilor publice de poliţist local la Serviciul circulaţia pe 

drumurile publice şi Serviciul Ordine Publică, verificarea aptitudinilor fizice au caracter 

obligatoriu. 

2. Candidaţii vor depune obligatoriu la dosarul de concurs adeverinţă care să ateste că sunt apţi 

pentru a susţine probele pentru verificarea aptitudinilor fizice, eliberată de medicul de 

familie. 

3. Verificarea aptitudinilor fizice se realizează numai pentru candidaţii declaraţi admişi la 

selecţia dosarelor. 

4. Pe tot parcursul desfăşurării probelor candidaţii vor purta în piept un număr de ordine, 

efectuat din hârtie/ carton şi distribuit de către secretarul comisiilor de concurs. Numerele 

corespunzătoare fiecărui candidat se menţionează cu ocazia afişării rezultatului selectării 

dosarelor de concurs. 

5. Toate probele sunt obligatorii şi se susţin succesiv. Nesusţinerea unei probe sau abandonul au 

ca efect eliminarea din concurs a candidatului. 

6. Probele se susţin în aceeaşi zi, în următoarea ordine: alergare de viteză – 50 m, flotări 

pentru bărbaţi/ flexii abdominale pentru femei şi alergare de rezistenţă – 1000 m pentru 

bărbaţi/ alergare de rezistenţă – 800 m pentru femei. 

7. Locul, ora şi data desfăşurării probei pentru verificarea aptitudinilor fizice va fi stabilită prin 

anunţul de concurs. 

8. Probele se execută în ţinută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni 

scurţi sau trening). 

9. Este declarat «Admis» candidatul care a obţinut pentru fiecare probă minim nota 5 şi minim 

media notelor 6, medie calculată ca medie aritmetică a notelor de la cele trei probe pentru 

verificarea aptitudinilor fizice. Candidatul care nu promovează o probă este eliminat din 

concurs, iar în funcţie de momentul în care intervine aceasta, nu mai parcurge celelalte probe. 

Punctajul obţinut la proba pentru verificarea aptitudinilor fizice nu se adună cu punctajul de 

la celelalte probe (scrisă/ interviu). 

10. Indiferent de cauze/ motive, nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii. 

11. Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul acordat se consemnează în borderoul 

probelor, separat pentru fiecare categorie de funcţie publică şi pentru fiecare probă de către 

secretarul comisiilor de concurs. 

12. Probele şi baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice, bărbaţi, sunt următoarele: 
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TABEL CU PROBELE ŞI BAREMELE PENTRU 

                               VERIFICAREA APTITUDINILOR FIZICE – BĂRBAŢI 

 

    PROBE 

VITEZĂ – 50 m FLOTĂRI REZISTENŢĂ – 1000 m 

Perf.timp Nota Perf.timp Nota Perf.timp Nota 

7”5 10 45 10 4’25” 10 

7”6 9.5 44 9.5 4’30” 9.5 

7”7 9 43 9 4’35” 9 

7”8 8.5 42 8.5 4’40” 8.5 

7”9 8 41 8 4’45” 8 

8”0 7.5 40 7.5 4’50” 7.5 

8”1 7 39 7 4’55” 7 

8”2 6.5 38 6.5 5’00” 6.5 

8”3 6 37 6 5’05” 6 

8”4 5.5 36 5.5 5’10” 5.5 

8”5 5 35 5 5’15” 5 

8”6 4.5 34 4.5 5’20” 4.5 

8”7 4 33 4 5’25” 4 

8”8 3.5 32 3.5 5’30” 3.5 

8”9 3 31 3 5’35” 3 

9”0 2.5 30 2.5 5’40” 2.5 

9”1 2 29 2 5’45” 2 

9”2 1.5 28 1.5 5’50” 1.5 

9”3 1 27 1 5’55” 1 

 

13. Probele şi baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice, femei, sunt următoarele: 

 

TABEL CU PROBELE ŞI BAREMELE PENTRU VERFICAREA APTITUDINILOR 

FIZICE – FEMEI 

 

PROBE 

VITEZĂ – 50 m ABDOMEN REZISTENŢĂ – 800 m 

Perf. timp Nota Perf. rep Nota Perf. timp Nota 

9”1 10 31 10 4’25” 10 

9”2 9.5 30 9.5 4’30” 9.5 

9”3 9 29 9 4’35” 9 

9”4 8.5 28 8.5 4’40” 8.5 

9”5 8 27 8 4’45” 8 

9”6 7.5 26 7.5 4’50” 7.5 

9”7 7 25 7 4’55” 7 

9”8 6.5 24 6.5 5’00” 6.5 

9”9 6 23 6 5’05” 6 



 

 

 

13 

10”0 5.5 22 5.5 5’10” 5.5 

10”1 5 21 5 5’15” 5 

10”2 4.5 20 4.5 5’20” 4.5 

10”3 4 19 4 5’25” 4 

10”4 3.5 18 3.5 5’30” 3.5 

10”5 3 17 3 5’35” 3 

10”6 2.5 16 2.5 5’40” 2.5 

10”7 2 15 2 5’45” 2 

10”8 1.5 14 1.5 5’50” 1.5 

10”9 1 13 1 5’55” 1 

 

1.Precizări tehnice şi metodice privind efectuarea probelor: 

 

A.Proba de alergare cu viteză de sus – 50 m: 

- se execută cu startul din picioare, câte 1 candidat, de la linia de start semnalizată pentru 50 m; 

- cronometrul se porneşte când un membru al comisiei de concurs dă startul probei prin 

producerea unui zgomot puternic cu ajutorul unui starter; 

- proba este considerată efectuată când candidatul a trecut linia de sosire; 

- startul greşit (plecarea înaintea semnalului acustic) se reia. La al doilea start greşit candidatul 

este declarat „respins”; 

- candidaţii care cad sau care se împiedică ori alunecă din cauza suprafaţei de alergare se 

consideră că nu au parcurs traseul şi vor relua proba o singură dată, la sfârşitul seriei din care 

fac parte. 

 

B.Proba de flotări: 

- se execută din poziţia orizontală, cu palmele şi cu vârful picioarelor sprijinite de sol, cu 

braţele întinse; 

- proba se execută prin repetări succesive a îndoirii braţelor până la formarea unui unghi de 90
o  

şi revenind în poziţia iniţială, adică cu braţele întinse; 

- candidatul are dreptul la o singură încercare; 

- măsurarea se efectuează prin numărarea cu voce tare de către un membru al comisiei de 

concurs; 

- repetările executate incorecte nu se vor lua în considerare; 

- proba este considerată efectuată dacă candidatul a executat corect exerciţiul şi s-a incadrat în 

baremul minim;   

- în caz de abandon candidatul se consideră „respins”. 

 

C.Proba de flexi abdominale din poziţie culcat dorsal: 

- se execută din poziţia culcat dorsal, cu genunchii îndoiţi, tălpile să se afle în contact complet 

cu solul, cu palmele în dreptul cefei; 

- proba se execută prin repetări succesive a ridicării părţii superioare a corpului până la 

atingerea genunchilor cu coate; 

- candidatul are dreptul la o singură încercare; 
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- măsurarea se efectuează prin numărarea cu voce tare de către un membru al comisiei de 

concurs; 

- repetările executate incorecte nu se vor lua în considerare; 

- proba este considerată efectuată dacă candidata a executat corect exerciţiul şi s-a incadrat în 

baremul minim;   

- în caz de abandon candidatul se consideră „respins”. 

 

D.Proba de alergare – rezistenţă: 

- se execută cu startul din picioare, în serii de max. 10 candidaţi/cronometru, în grupe separate 

pentru bărbaţi şi femei, de la linia de start semnalizată pentru 1000 m / 800 m; 

- cronometrul porneşte când un membru al comisiei de examinare dă startul probei prin 

producerea unui zgomot puternic cu ajutorul unui starter; 

- proba este considerată efectuată dacă candidatul a executat corect exerciţiul şi s-a incadrat în 

baremul minim;   

- startul greşit (plecarea înaintea semnalului acustic) se reia. La al doilea start greşit candidatul 

care a greşit este declarat „respins”; 

- candidaţii care cad sau care se împiedică ori alunecă din cauza suprafaţei de alergare se 

consideră că nu au parcurs traseul şi vor relua proba o singură dată, la sfârşitul seriei din care 

fac parte; 

- trecerea de la alergare la mers se consideră abandon. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

    AGACHE TATIAN 

 

 

  

 


