PROGRAMA CADRU
Pentru examenul de licenţă – sesiunea 2021
DISCIPLINA: FUNDAMENTELE POLIȚIEI LOCALE
Teme:
I.

Prezentarea bazei legale de funcționare a poliției locale;

II.

Comportarea polițistului local în diferite situații;

III.

Documente de referinţă obligatorii pentru o structură de poliţie locală;

IV.

Planul de siguranță anual al orașului;

V.

Planul de asigurare a ordinii și liniștii publice, precum si cel de asigurare a
circulaţiei pentru diferite manifestări;

VI.

Buletinul posturilor;

VII.

Funcționarea dispeceratului unic si al politiei locale ;

VIII.

Tipuri de organigrame specifice poliției locale ;

IX.

Banca proprie de date a polițistului local.

Exemple de subiecte:
1. Care sunt domeniile de responsabilitate ale Poliţiei locale?
2. Care sunt principalele aspecte sub care trebuie cunoscut teritoriul de competenţă?
3. Explicaţi modul în care se folosesc mijloacele de comunicaţie şi mijloacele de
transmisiuni specifice Poliţiei locale.
4. Explicaţi modul de intervenţie şi de acţiune a poliţistului local în unele cazuri de
tulburare a ordinii şi liniştii publice.
5.

Prezentaţi pe scurt modul de întrebuinţare a fiecărui mijloc din dotarea poliţiei
locale.

6.

Faceţi comentarii pe scurt despre armamentul din dotare: caracteristici tehnico –
tactice, păstrare, întrebuinţare, etc.

7.

Care sunt drepturile poliţistului local?

8. Care sunt obligaţiile poliţistului local?
9. Care sunt informațiile de interes public?
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