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CADRUL LEGAL SI RECOMANDARILE  

STRUCTURILOR DE POLITIE PE LINIA RESPECTARILOR NORMELOR DE 

CONVIETUIRE SOCIALA 

 

 In vederea asigurării climatului de ordine şi siguranţă publică pe timpul desfăşurării 

activităţilor dedicate zilelor localităţii, activităţile cultural-artistice, I.P.J. Teleorman 

recomandă următoarele: 

 

 Pe linie de poliţie rutieră 

- organizatorii vor lua măsuri cu privire la  stabilirea locurilor şi arterelor de 

staţionare/parcare, afluire/defluire, spre şi dinspre locul de desfăşurare; 

- acordarea de sprijin efectivelor de poliţie rutieră de către organizator în respectarea 

regulilor dispuse. 

 

Pe linie de ordine publică 

- stabilirea responsabililor care, la nevoie, să asigure sprijin pentru menţinerea 

ordinii publice cu ocazia desfăşurării activităţii 

- instruirea personalului de pază de pe raza localităţii cu privire la sprijinirea 

efectivelor de poliţie în situaţia semnalării unor incidente, evenimente care pot 

degenera 

- stabilirea unui program de desfăşurare a activităţilor cultural-artistice şi 

respectarea acestora de către organizatori 

- obţinerea avizelor necesare în vederea desfăşurării în siguranţă a manifestărilor 

planificate 

- sesizarea oricăror fapte (situaţii) cu privire la persoane aflate sub influenţa 

băuturilor alcoolice, cu comportament deviant care pot afecta buna desfăşurare. 

 

Pe linie de investigarea criminalităţii economice 

- respectarea de către agenţii  economici a locurilor pe care organizatorii le-au 

delimitate în vederea desfăşurării activităţilor de comerţ 

 

 

 



 

Pe linie de arme 

- informarea şi obţinerea avizelor necesare în situaţia în care la finalizarea 

activităţilor organizatorul planifică a executa focuri de artificii sau alte situaţii în 

care sunt folosite amestecuri pirotehnice. 

     Recomandam cetatenilor judetului ca, in situatia in care ia la cunostinta de producerea 

unor evenimente sau infractiuni sa apeleze SNUAU 112 
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- Legea nr, 61/1991 (republicata) pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor 

norme de convieluire sociala, a ordinii si linistii publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

-  Legea nr. 60/1991 (republicata) privind organizarea gi desfasurarea adunarilor 

publice, ; 

- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 

persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  

- H.G. nr. 300/2012 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legea 

nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor 9i protectia 

persoanelor,modificarile  si completatari,  

- O.G. nr. 21/2000 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

- OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

- Legea nr. 126/1995, privind regimul materiilor explozive a permis folosirea de  

către persoanele fizice a obiectelor artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri 

pirotehnice modificată şi completată de legea nr. 406/2006, 
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