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Informatii generale privind postul
1.Denumirea postului:-POLIȚIST LOCAL (REFERENT)
2.Nivelul postului:-de executie
3.Scopul principal al postului:-organizarea, planificarea si asigurarea pazei si ordinii publice;
Conditii specifice privind ocuparea postului:-concurs;
1.Studii de specialitate:-studii MEDII;
2.Perfectionari (specializari): cursuri de perfectionare agent paza;
3.Cunostinte de operare pe calculator: -WORD, EXCELL;
4.Limbi straine (necesitate si grad de cunostere):-
 5.Abilitatile,  calitati  si aptitudini necesare:- calm, disponibilitate pentru lucrul cu publicul si
lucrul in echipa, rapiditate de reactie, flexibilitate, spirit de initiativa;
6.Cerinte specifice :disponibilitate pentru munca pe teren ;
7.Competenta manageriala (cunostinte de management, calitati si aptitudini manageriale)
Atributii:
-participa la asigurarea ordinii si linistii publice in zonele si in locurile stabilite prin planul de
paza  si  ordine  publica,  previne  si  combate  incalcarea  normelor  legale  privind  curatenia  si
comertul stradal ;
- ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate;
-participă,  alături  de  conducerea  poliţiei  locale,  la  întocmirea  sau  reactualizarea  planului  de
ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
-asigură continuitatea dispozitivului rutier în zona de competenţă, pe bază de grafice de control,
întocmite în colaborare cu şeful serviciului rutier, respectiv al Brigăzii Rutiere din cadrul Poliţiei
Române;
-monitorizează punerea în executare a amenzilor contravenţionale, cu respectarea prevederilor
legale în domeniu;
-asigură  aplicarea  întocma  a  actelor  normative  ce  reglementează  activitatea  de  evidenţă  a
persoanelor;
-asigură  respectarea  întocmai  a  prevederilor  legale  ce  reglementează  prelucrarea  datelor  cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
-participă,  împreună  cu  autorităţile  competente  prevăzute  de  lege,  potrivit  competenţelor,  la
activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori
catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
-urmareste respectarea prevederilor cuprinse in legile date in competenta si hotararile consiliului
local Amara;
-asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din
instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
-participă,  împreună  cu  alte  autorităţi  competente,  la  asigurarea  ordinii  şi  liniştii  publice  cu
ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor
comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative,
după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică
aglomerări de persoane;
-constată  contravenţii  şi  aplică  sancţiuni  pentru  nerespectarea  normelor  legale  privind
convieţuirea  socială  stabilite  prin  legi  sau  acte  administrative  ale  autorităţilor  administraţiei
publice locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;



-participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul
integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
- cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare
şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
-asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
-acordă, pe teritoriul unităţilor/subdiviziunilor administrativteritoriale, sprijin imediat structurilor
competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;
-asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul
de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru
îndeplinirea atribuţiilor conferite de lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
-verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind
starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje
rutiere;
-verifică  respectarea  obligaţiilor  privind  întreţinerea  curăţeniei  de  către  instituţiile  publice,
operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de
depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe
care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a
terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
-intervine in aplanarea starilor conflictuale, impreuna cu organele abilitate, la rezolvarea unor
cazuri sociale, stabilirea situatiilor de fapt sesizate si rezolvarea acestora;
-sprijina politia in activitatea de depistare a persoanelor care se sustrag urmaririi sau executarii
pedepselor precum si a persoanelor disparute;
-verifica si solutioneaza, in conditiile legii sesizarile primite din partea asociatiilor de proprietari,
privind savarsirea unor fapte de incalcare a normelor legale, altele decat cele cu caracter penal;
-  actioneaza  impreuna cu organele  politiei,  jandarmeriei,  pompierilor,  protectiei  civile  si  alte
autoritati  prevazute de lege, la activitatile de salvare a persoanelor si bunurilor periclitate de
incendii,  explozii,  avarii,  accidente  ,epidemii,  calamitati,  catastrofe,  precum si  la  limitare  si
inlaturarea urmarilor provocate de astfel de evenimente;
-prezinta raport scris in legatura cu motivele conducerii respectivei persoane la politie;
-se prezinta la serviciu in conditii corespunzatoare pentru indeplinirea indatoririlor de serviciu ce
îi revin;
-nu consumă bauturi alcoolice inaintea sau in timpul executarii serviciului;
-nu se preocupă de activitati care il sustrag de la indeplinirea corecta a indatoririlor de serviciu;
-pastreaza secretul de serviciu si secretul de stat;
-intocmeste situatiile si pastreaza evidentele pentru actele intocmite de agentii de ordine publica;
-duce la indeplinire orice alte sarcini si dispozitii, intervine ulterior, in conditiile legi;
-raspunde in termen legal la adresele care ii sunt repartizate;
-arhiveaza documentele create;
-indeplineste si alte sarcini trasate de primar.
Responsabilitati :
- raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si secretul datelor si al informatiilor cu
caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executarii atributiilor de serviciu ;
- raspunde de indeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod constiincios a
indatoririlor de serviciu ; se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii institutiei ;
- raspunde de realizarea la timp si intocmai a atributiilor ce-i revin potrivit legii, programelor
aprobate sau dispuse expres de catre conducerea institutiei, si de raportarea asupra modului de
realizare a acestora ;
-  raspunde,  potrivit  dispozitiilor  legale,  de corectitudinea  si  exactitatea  datelor,  informatiilor,
masurilor si sanctiunilor stipulate in documentele intocmite ;
- raspunde de exercitarea altor atributii stabilite prin fisa postului ;
-isi insuseste si aplica documentele sistemului de management al calitatii care privesc activitatea
pe  care o desfasoara;
-se preocupa de aducerea la indeplinire a politicii si obiectivelor in domeniul calitatii; 



-respecta  instructiunile  proprii  de securitate  si  sanatate  in  munca si  de actiune  in  situatii  de
urgenta conform instruirii facute;
-respecta Regulamentul de Organizare si Functionare.
Autoritate:
- reprezinta si angajeaza institutia numai in limita atributiilor de serviciu si a mandatului care i s-
a incredintat de catre conducerea acesteia ;
- propune documente tipizate si proceduri de uz intern pentru activitatea institutiei ;
- semnaleaza conducerii institutiei orice problema deosebita legata de activitatea acesteia , despre
care ia cunostinta in timpul indeplinirii sarcinilor sau in afara acestora, chiar daca acestea nu
vizeaza direct domeniul in care are responsabilitati ;
- se ocupa permanent de perfectionarea pregatirii profesionale ;
-se  preocupa  de  ridicarea  continua  a  nivelului  de  instruire  profesionala  si  in  domeniul
managementului calitatii.
Identificarea functiei publice:
1.Denumire:-Polițist local;
2.Clasa-III;
3.Grad profesional-asistent;
Sfera relationala:
1.Sfera relationala interna:
a)relatii ierarhice:-subordonat fata de:-primar, sef serviciu ;
b)relatii functionale :-colaboreaza cu ceilalti functionari in realizarea atributiilor ce ii revin;
c)relatii de control:-
d)relatii de reprezentare:-reprezinta primaria si consiliul local in relatiile cu alte institutii;
2.Sfera relationala externa:
a)cu  autoritati  si  institutii  publice:-Consiliul  Judetean,  Institutia  Prefectului-judetul
Ialomita ;Politia Locala Amara ;Politia Locala Slobozia;
b)cu organizatii internationale-;
c)cu organisme juridice private:-societatile si institutiile de pe raza localitatii;
3.Limite de competenta:-executa atributiile stabilite prin fisa postului
4.Delegare de atributii:-in lipsa va fi inlocuit de unul din agentii locali ;
Intocmit de :
1.Numele si prenumele: 
2.Functia publica de executie :
 3.Semnatura 
4.Data intocmirii : 
Luat la cunostinta de catre ocupantul postului:
1.Numele si prenumele: 
2.Semnatura
3.Data
Avizat de :
 1.Numele si prenumele :
2.Functia publica de conducere : 
3.Semnatura
4.Data 


