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NOTĂ DE ANALIZA

privind acordarea valorii corespunzătoare a sporului pentru absolvirea instituției de învățământ superior pentru
agentul de poliție P.I. din cadrul Biroului Investigații Criminale-Secția XYZ Poliție

1. Gradul, numele și prenumele agentului de poliție
Agent de poliție: P.I.
2. Compartimentul în care lucrează și funcția deținută
Biroul Investigații Criminale-agent principal

3. Date privind studiile universitare absolvite
Agentul de poliție este absolvent al Facultății de Inginerie Medicală din cadrul Universității Politehnice din
București și a susținut examenul de licență în sesiunea Iulie 2017
Forma de învățământ: Zi/ Fără frecvență/La distanță

4. Date privind atribuțiile postului
În conformitate cu atribuțiile din fișa postului, agentul de poliție desfășoară următoarele activități în care
apreciez că studiile superioare absolvite îi sunt utile, având în vedere disciplinele de studiu menționate în
suplimentul diplomei de licență, după cum urmează:
a) Desfășoară cu celeritate activități de investigare și cercetare, în lucrările, cauzele și dosarele penale ce
i-au fost repartizate în vederea soluționării.
*Discipline studiate: Fizică, Chimie, Fiziologie și patologie, Anatomie topografică și funcțională,
Analizele probelor biologice
*Utilitatea privind îndeplinirea atribuției: Cunoștințele în aceste domenii dovedesc o abilitate
sporită în a înțelege mecanismul de producere a leziunilor fizice de suprafață sau interne (prin lovire,
tăiere, împungere, incendiere, otrăvire, etc.), stabilirea concretă a legăturii de cauzalitate dintre
obiectul folosit și rănile provocate, respectiv înțelegerea termenilor de specialitate din rapoartele de
expertiză medico-legală.
b) În procesul judiciar desfășoară activități de cercetare la fața locului, activități de manipulare, prelevare,
eșantionare și examinare a probelor judiciare, derulează activități într-un mediu/spațiu unde pot fi
inhalate, penetrate mucoase de factori alergeni.
*Discipline studiate: Fizică, Chimie, Fiziologie și patologie, Analiza probelor biologice,
Farmacologie, Biofizică, Biochimie, Imunologie, Boli infecțioase și microbiologie, Toxicitatea
mediilor agresive și antidot.

*Utilitatea privind îndeplinirea atribuției: În cadrul activității de cercetare a locului faptei, având în
vedere multitudinea de moduri de operare în comiterea infracțiunilor, precum și participarea la
autopsierea/exhumarea cadavrelor ori alte expertize medico-legale; cunoștințele acumulate asigură o
capacitate amplă pentru stabilirea mecanismelor de producere a faptei, legătura obiectelor sau
substanțelor folosite și leziunile suferite, prelevarea calitativă a probelor biologice (sânge, țesut,
lichide, substanțe medicamentoase, etc) Totodată, abilitățile dobândite creează o atenție sporită la
existența și identificarea unor factori patogeni ori substanțe inflamabile din câmpul infracțional care
pot periclita atât sănătatea/integritatea fizică a membrilor echipei de cercetare ori a altor persoane
prezente la activitatea procedurală, fie integritatea urmelor și mijloacelor materiale de probă, mai ales
în contextul unor epidemii.
c) Audiază persoanele care au diferite calități, cercetate în lucrările și dosarele repartizate, cu respectarea
prevederilor legale, propune expertize, comisii rogatorii, întocmește citații și aplică sancțiuni
contravenționale în baza actelor normative în vigoare.
*Discipline studiate: Științele comunicării, Psihologia educației, Educație fizică și sport,
Monitorizare inteligentă a stării de sănătate, Fizică, Chimie, Fiziologie și patologie, Boli infecțioase
și microbiologie, Farmacologie, Analiza probelor biologice.
*Utilitatea privind îndeplinirea atribuției: Capacitate optimă în ceea ce privește relaționarea cu
persoanele audiate/sancționate și folosirea mecanismelor psihologice pentru obținerea cât mai exactă a
informațiilor necesare pentru stabilirea împrejurărilor de comitere a faptei. Cunoștințele din aceste
domenii permit înțelegerea fină a modului de operare, a mecanismului de producere a
daunelor/leziunilor, a urmărilor faptei, legătura de cauzalitate, conducând la întocmirea clară și concisă
a actelor procedurale. În situația prinderilor în flagrant, a nesupunerilor la somații, precum și a
conducerilor forțate la sediul poliției, manifestă abilități sporite în aplicarea procedeelor de imobilizare
și autoapărare și la nevoie poate acorda primul ajutor victimelor.
d) Participă la efectuarea de percheziții domiciliare, conform legilor și procedurilor în vigoare.
*Discipline studiate: Chimie, Boli infecțioase și microbiologie, Farmacologie, Toxicitatea mediilor
agresive și antidot
*Utilitatea privind îndeplinirea atribuției: Abilități sporite în ceea ce privește identificarea unor
substanțe chimice interzise, otrăvuri, substanțe medicamentoase, folosite la comiterea faptei.
Identificarea rapidă a riscurilor existente în câmpul infracțional (agenți patogeni, substanțe
inflamabile) care pot periclita sănătatea/integritatea fizică a membrilor echipei de cercetare ori a
persoanelor participante.
e) Verifică în bazele de date și aplicațiile poliției, persoanele suspecte, legitimate, cercetate.
*Discipline studiate:-Instruire asistată pe calculator, Informatică
*Utilitatea privind îndeplinirea atribuției: Cunoștințe avansate privind utilizarea calculatoarelor
pentru redactarea rapidă a documentelor procedurale, a stațiilor de lucru și a aplicațiilor informatice,
respectiv bazelor de date existente la nivelul Poliției Române.
Agentul de poliție desfășoară activități pentru care studiile superioare prezintă utilitate, având aprofundarea
în carul instituției de învățământ superior a unor cunoștințe folosite în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu,
conform fișei postului.
Față de cele prezentate, constat faptul că sunt îndeplinite condițiile de acordare a valorii corespunzătoare
sporului pentru absolvirea instituțiilor de învățământ superior agentului de poliție P.I. din cadrul Biroului
Investigații Criminale-Secția XYZ Poliție și propun acordarea acestui drept invocat începând cu data
de................................. .
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