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REFERAT 
 

privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții   
pentru Direcția Poliției Locale Timișoara  

 
 
 
Prin H.G. nr.998/2008, municipiul Timișoara a fost desemnat unul din cei 7 poli naționali de 

creștere în care se realizează cu prioritate investiții din programele de finanțare comunitară și 
națională în vederea asigurării creșterii economiei și creării de locuri de muncă. 

Pentru încurajarea dezvoltării polilor de creștere au fost alocate fonduri nerambursabile prin 
Axa prioritară 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere” a Programului 
Operațional Regional (POR). 

În acest context se înscrie și proiectul – Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței 
și prevenirea criminalității în municipiul Timișoara. 

Acest proiect are ca obiective specifice: 
- realizarea rețelei de supraveghere prin instalarea de mijloace video de supraveghere în 

spații publice cu risc criminogen, în vederea reducerii fenomenului și a ratei 
criminalității stradale în municipiul Timișoara; 

- crearea și dotarea unui dispecerat central de monitorizare în cadrul Poliției Locale 
Timișoara pentru urmărirea în timp real a imaginilor captate de camerele video, în 
vederea creșterii gradului de operativitate în intervenții ulterioare. 

În acest sens s-a prevăzut achiziționarea și montarea unui număr de 94 camere video de 
supraveghere în 13 locuri publice din municipiu, dotarea cu echipamente de specialitate precum și 
dotarea dispeceratului central de monitorizare, respectiv crearea a 4 posturi de lucru. 

Prin realizarea acestei rețele de supraveghere video se vor produce efecte pozitive asupra 
comunității locale cum ar fi: 

- reducerea incidenței infracțiunilor la nivelul zonelor țintă ale orașului; 
- creșterea numărului de cazuri rezolvate; 
- creșterea gradului de operativitate în identificarea ulterioară a contravențiilor; 
- creșterea gradului de intervenție operativă; 
- sporirirea mobilității forței de ordine publică, odată cu preluarea de către camerele de 

supraveghere a unui anumit areal de interes, oferind posibilitatea forțelor de ordine 
publică de a-și extinde zona de patrulare; 

- crearea de noi locuri de muncă în cadrul dispeceratului central de monitorizare a 
sistemului de supraveghere. 
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Astfel, în clădirea Direcției Poliției Locale Timișoara s-a amenajat un spațiu pentru amplasarea 
dispeceratului unde se vor monitoriza în permanență informațiile transmise în timp real de către 
camerele de supraveghere, care, în caz de necesitate, vor contacta polițiștii locali din teren în vederea 
soluționării problemelor constatate în zonele monitorizate. 

De asemenea, datele vor fi stocate la nivelul dispeceratului existând astfel posibilitatea 
soluționării ulterioare a infracțiunilor constatate. 

Menționăm că la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului, în data de 30.06.2016 
conform H.C.L. nr. 568/18.12.2015, este obligatoriu îndeplinirea indicatorilor precizați în 
secțiunea 2.6. – Indicatori din cererea de finanțare, respectiv ”locuri de muncă create” – 12 
posturi, obligație asumată prin Contractul de finanțare în valoare de 3.999.719,84 lei din fonduri 
externe nerambursabile. 
 Precizăm că deși am făcut demersurile necesare nu am reușit să obținem posturi întrucât  
cadrul legal – O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare nu a permis în acel moment 
înființarea de noi posturi.  

În această situație, pentru a nu pierde finanțarea proiectului, am fost nevoiți și obligați să luăm 
măsuri cu caracter temporar în scopul asigurării sustenabilității proiectului, respectiv prin H.C.L. 
nr. 136/20.03.2015 a fost înființat Biroul Monitorizare Video cu 1+12 posturi de polițiști locali prin 
desființarea (preluarea) a 12 posturi vacante din cadrul Serviciului Ordine Publică (10 posturi de la 
Biroul Ordine Publică și 2 posturi de la Biroul Poliția Piețelor), diminuându-se eficiența și reacția 
dispozitivului de ordine și siguranță publică în zonele vulnerabile și cu risc criminogen prin reducerea 
elementului polițienesc din stradă (numărul de posturi de la ordine publică). 

Menționăm că așa cum se prevede în documentul de finanțare această soluție reprezintă o 
măsură cu caracter temporar cu scopul asigurării sustenabilității proiectului, până când se vor putea 
face angajări de personal potrivit legislației în vigoare, având în vedere obligația beneficiarului de 
realizare a indicatorului ”locuri de muncă create” asumat prin contractul de finanțare ce va fi 
monitorizat pe toată perioada de valabilitate a contractului. 

În prezent, art. VI din O.U.G. nr. 41/30.09.2015 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare, modifică O.U.G. nr. 63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare prevede la pct. 3: 

” În anexă, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins: 
    "6. În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială a implementat proiecte 
finanţate din fonduri externe nerambursabile, care prevăd ca indicator de rezultat sau indicator de 
sustenabilitate postimplementare înfiinţarea unor posturi, atunci numărul maxim al posturilor rezultat 
în urma aplicării prevederilor pct. 1-5, după caz, se suplimentează cu numărul de posturi prevăzut în 
proiecte." ”  

Având în vedere dispoziția legală de mai sus, care prevede că numărul maxim de posturi se 
suplimentează cu numărul de posturi precizat în proiect, propunem înființarea a 12 posturi noi de 
polițist local, la Serviciul Ordine Publică  (de unde au fost desființate și s-a înființat ulterior Biroul 
Monitorizare Video, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 
136/20.03.2015). 

În baza prevederilor art. 107 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare s-a obținut avizul 
Agentiei Naționale a Funcționarilor Publici nr. 59508 conexat cu nr. 53371/2015, pentru funcțiile 
publice din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara. 

Luând în considerare cele de mai sus și ținând cont că în urma concursurilor de recrutare 
organizate în decursul anului 2015 multe posturi vacante nu s-au ocupat deoarece nu s-au înscris 
candidați,  
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PROPUNEM: 
 

modificări ale structurii organizatorice (organigramei), modificări în structura funcțiilor publice, 
respectiv transformarea unor posturi, după cum urmează: 

1. Înființarea a 12 posturi vacante la Biroul Ordine Publică și Biroul Poliția Piețelor, în 

subordinea Serviciului Ordine Publică, astfel:  

a) se înființează 10 posturi vacante de polițist local, clasa III, gradul profesional 

debutant, la Biroul Ordine Publică.  

După înființarea acestor posturi Biroul Ordine Publică va funcționa cu 1 post de șef 

birou + 111 posturi de polițist local. 

b) se înființează 2 posturi vacante de polițist local, clasa III, gradul profesional 

debutant, la Biroul Poliția Piețelor.  

După înființarea celor 2 posturi, Biroul Poliția Piețelor va fi prevăzut cu 1 post de 

șef birou + 10 posturi de polițist local. 

 

2. Transformarea a 2 posturi vacante de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, din 

cadrul Biroului Ordine Publică, în 2 posturi vacante de polițist local, clasa III, grad 

profesional debutant, în cadrul Biroului Ordine Publică, întrucât nu au fost ocupate în urma 

concursurilor de recrutare, organizate  în cursul anului 2015, pentru ocuparea acestor 

posturi.  

3. Transformarea a 2 posturi vacante de polițist local, clasa III, grad profesional principal, din 

cadrul Biroului Ordine Publică, în 2 posturi vacante de polițist local, clasa III, grad 

profesional debutant, în cadrul Biroului Ordine Publică, întrucât nu au fost ocupate în urma 

concursurilor organizate pentru ocuparea acestor posturi.  

4. Transformarea a 3 posturi vacante de polițist local, clasa III, gradul profesional principal, 

din cadrul Biroului Patrulare Navală, în 3 posturi vacante de polițist local, clasa III, grad 

profesional debutant, în cadrul Biroului Patrulare Navală, întrucât nu au fost ocupate în 

urma concursurilor de recrutare, organizate  în acest sens, în cursul anului 2015.  

            5. Transformarea postului vacant de polițist local, clasa III, gradul profesional principal, din 

cadrul Biroului Transport Urban, într-un post vacant de polițist local, clasa III, gradul 

profesional debutant, la Biroul Transport Urban, întrucât la concursul organizat pentru 

ocuparea acestui post nu s-au înscris candidați.  

 
Ca urmare a modificărilor propuse, respectiv înființarea a 12 posturi vacante de polițist local la 

Serviciul Ordine Publică, numărul de posturi al Direcției Poliției Locale Timișoara va fi de 356 
posturi (344 posturi  aprobate în prezent + 12 posturi vacante nou înființate conform punctului 6 
din Anexa la O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată prin O.U.G. nr. 
41/30.09.2015). 
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În acest sens, pentru anul 2016, în bugetul instituției vor fi prevăzute cheltuieli de personal 
pentru cele 12 posturi vacante de polițist local nou înființate. 

Având în vedere considerentele expuse propunem modificarea și aprobarea Organigramei și  
Statului de Funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara, conform anexei nr. 1 și nr. 2, părți 
integrante din prezentul referat. 
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