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În temeiul prevederilor Legii nr. 62/2011 a Dialogului social vă supunem atenției aspecte referitoare la situațiile 
întâmpinate la nivelul Secției Nr. 3 Poliție Rurală Mangalia din cadrul IPJ Constanța, după cum urmează: 
 
La data de 03.12.2021, la ora 19:45, împuternicitul șef al Poliției Municipiului Mangalia,comisar șef de poliție 
Dincă Marian aflându-se în timpul liber s-a deplasat la sediul Secției Nr. 3 Poliție Rurală Mangalia, ocazie cu 
care s-a adresat în mod nedeontologic la adresa membrului organizației noastre, agent șef adjunct de poliție 
Ghiță Alexandru Cosmin, numindu-l pe acesta nesimțit sub pretextul faptului că acesta din urmă ar fi purtat 
pantaloni de uniformă ce nu erau prevăzuți în OMAI nr. 236/2009 privind aplicarea Regulamentului pentru 
compunerea și portul uniformelor de poliție. 
 
Mai mult decât atât, comisarul șef de poliție Dincă Marian, și-a depășit atribuțiile de serviciu și a procedat la 
efectuarea instructajului efectivelor din dispozitivul de ordine și siguranță publică de la nivelul Secției Nr. 3 
Poliție Rurală Mangalia, deși această activitate se realizează de către polițiști desemnați de către șeful acestei 
subunități de poliție, în cadrul programului efectiv de lucru, nu înainte de începerea acestuia și nicidecum de 
către Șeful Poliției Municipiului Mangalia. 
 
Deși agentul șef adjunct de poliție Ghiță Alexandru Cosmin din cadrul Postului de Poliție 23 August se afla în 
afara programului de lucru, pentru că i-a cerut explicații cu privire la limbajul jignitor folosit, comisarul șef de 
poliție Dincă Marian, fără temei, i-a solicitat acestuia să-i prezinte pentru control Mapa Liniei de Muncă 
„Violența”, iar în momentul în care membrul organizației noastre i-a precizat că o astfel de evidență se află 
constituită la nivelul postului de poliție în cadrul căruia își desfășoară activitatea, a dispus înlocuirea acestuia în 
serviciul de patrulare cu un alt coleg chemat din timpul liber, menționând în scris faptul că acesta absentează 
nemotivat din serviciu, solicitându-i, fără drept, șefului Secției Nr. 3 Poliție Rurală Mangalia să-l trimită la 
psihologul unității întrucât manifestă un comportament dezadaptativ. 
 
Având în vedere cele expuse, opinăm că împuternicitul șef al Poliției Municipiului Mangalia a încălcat 
următoarele prevederi legale: 
 

ü Capitolul I-Reguli generale - OMAI nr. 236/2009 privind aplicarea Regulamentului pentru compunerea 
și portul uniformelor de poliție (Se interzic....folosirea articolelor de echipament pentru acțiuni și 
misiuni specifice în afara locurilor de desfășurare a activităților pentru care au fost acordate), ori în 
această situație, în afara orelor de program, comisarul șef de poliție Dincă Marian nu avea niciun motiv 
să poarte uniforma de poliție. 

 
ü Art. 57 lit. a din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (comportarea necorespunzătoare, 

în serviciu, familie sau în societate, care aduce atingere onoarei, probității profesionale a 
polițistului sau prestigiului instituției) prin raportare la prevederile art. 13 din HG nr. 991/2005 
pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului ((1)Poliţistul trebuie să se comporte 
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civilizat şi să dea dovadă de amabilitate şi solicitudine, adoptând o atitudine politicoasă şi 
fermă. (2) Poliţistul trebuie să dovedească stăpânire de sine, capacitate de comunicare, 
abilităţi de gestionare a situaţiilor conflictuale, dezvoltându-şi prin sistemul de formare 
continuă puterea de înţelegere a problemelor sociale, culturale şi educaţionale specifice 
colectivităţii în care îşi exercită profesia, precum şi, după caz, capacităţile manageriale.), ori 
în cazul de față, în relaționarea cu membrul organizației noastre, împuternicitul șef al Poliției 
Municipiului Mangalia, care se afla în afara programului de lucru, s-a adresat în mod nepoliticos 
numindu-l nesimțit. 

 
ü Art. 57 lit. d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (depășirea atribuțiilor de serviciu 

ori lipsa de solicitudine în relațiile cu cetățeni),sens în care comisarul șef de poliție Dincă Marian a 
efectuat, fără drept și în afara programului efectiv de lucru, instructajul efectivelor din cadrul 
dispozitivului de ordine și siguranță publică de la nivelul Secției Nr. 3 Poliție Rurală Mangalia, cu 
încălcarea prevederilor art. 15 alin. 2 și alin. 4 din OMAI nr. 60/2010. 

 
ü Art. 57 lit. i) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (imixtiunea ilegală în activitatea altui 

polițist), constând în faptul că i-a dispus șefului Secției Nr. 3 Poliție Rurală Mangalia să efectueze 
demersuri în vederea sesizării psihologului unității cu privire la presupusul comportament dezadaptativ 
al agentului șef adjunct de poliție Ghiță Alexandru Cosmin, în ciuda faptului că singura persoană 
competentă cu privire la întreprinderea unui astfel de demers, conform art. 4-6 din Dispoziția Comună 
cu nr. 8042/13.02.2018, este șeful nemijlocit și șeful ierarhic (șeful de post, respectiv șeful secției de 
poliție). Mai mult, conform art. 15 alin. 5 din OMAI nr. 60/2010, singura persoană competentă să 
verifice starea fizică generală și ținuta efectivelor din cadrul dispozitivului de ordine și siguranță 
publică, era șeful Secției Nr. 3 Poliție Rurală Mangalia sau un alt polițist desemnat prin act administrativ 
de către acesta din urmă. 

 
ü Art. 57 lit. k) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului ( încălcarea prevederilor 

referitoare la îndatoriri, incompatibilități, conflicte de interese și interdicțiile stabilite prin 
lege.) prin raportare la prevederile art. 41 lit.b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului 
(Polițistul este dator…..b) să dovedească solicitudine și respect față de orice persoană, în 
special față de grupurile vulnerabile, să își consacre activitatea profesională îndeplinirii cu 
competență, integritate, corectitudine și conștiinciozitate a îndatoririlor specifice de serviciu 
prevăzute de lege), sens în care, în mod nereal, comisarul șef  de poliție Dincă Marian a consemnat în 
documentele existente la nivelul Secției Nr. 3 Poliție Rurală Mangalia faptul că agentul șef adjunct de 
poliție Ghiță Alexandru Cosmin lipsește nemotivat din serviciu, deși chiar acesta i-a dispus, în mod 
nelegitim, să nu mai intre în serviciu. 

 
 
Cu deosebită considerație, 
 
 

PREŞEDINTELE SINDICATULUI POLIŢIŞTILOR EUROPENI ,,EUROPOL” 
Drd. Cosmin Andreica 


