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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 Compartimentului Siguranță Publică și Patrulare 

 
 

1. Gradul, numele și prenumele agentului de poliție 
 
Agent de poliție: P.I. 

 
2. Compartimentul în care lucrează și funcția deținută 

 
Siguranță Publică și Patrulare-agent III 

 
3. Date privind studiile universitare absolvite  

 
Agentul de poliție este absolvent al Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Ecologice din 
București și a susținut examenul de licență în sesiunea Iulie 2015 

             Forma de învățământ: Zi/ Fără frecvență/La distanță 
 

4. Date privind atribuțiile postului (se enumeră sarcinile și atribuțiile din fișa 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) Întocmește acte de constatare în cazul infracțiunilor flagrante, după care îl predă pe făptuitor, împreună 

cu aceste documente, organului de poliție judiciară competent. 
*Discipline studiate: Drept 
*Utilitatea privind îndeplinirea atribuției: Cunoștințe juridice sporite în ceea ce privește gama de 

infracțiuni ce pot fi constatate în flagrant, aspect ce conduce la creșterea calității actelor de constatare 
întocmite. 
 
 
b) Execută primele măsuri prevăzute de cadrul legal intern referitoare la efectuarea cercetării la fața 

locului, iar după sosirea echipei de cercetare își continuă activitățile specifice în teren. 
*Discipline studiate: Drept 
*Utilitatea privind îndeplinirea atribuției: Deprinderile și cunoștințele dobândite în domeniul 

juridic îi asigură o viziune clară asupra modului de delimitare a câmpului infracțional, fixării și 
protejării urmelor și mijloacelor materiale de probă descoperite la fața locului, precum și a importanței 
acestora în cadrul procesului penal. 



 

 
 

c) Conduce la sediul poliției persoane suspecte identificate pe timpul patrulării, în vederea luării 
măsurilor ce se impun, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

*Discipline studiate: Drept, Engleză 
*Utilitatea privind îndeplinirea atribuției: Abilități sporite în ceea ce privește analiza sferei de 

prevederi legale ce pot fi încălcate în vederea dispunerii unei astfel de măsuri, precum și în privința 
capacității de a relaționa cu cetățenii străini care pot face obiectul unor astfel de situații. 

 
d) Efectuează acte de constatare și de sancționare a contravențiilor, potrivit competențelor. 

*Discipline studiate: Drept, Fiscalitate, Contabilitate financiară, Contabilitatea societăților 
comerciale 

*Utilitatea privind îndeplinirea funcției: Deține cunoștințe de specialitate, ceea ce-i asigură o 
documentare concretă și o individualizare aparte a  faptelor de natură contravențională în domeniul 
comerțului, și cel al ordinii și siguranței publice. 

 
e) Desfășoară activități specifice poliției rutiere, potrivit competențelor 

*Discipline studiate:-Drept, Engleză 
*Utilitatea privind îndeplinirea atribuției: Capacitate sporită în ceea ce privește controlul legalității 

deținerii documentelor/autovehiculelor, dispunerii măsurilor sancționatorii corespunzătoare, precum și 
verificarea documentelor emise de alte state și comunicarea cu cetățenii străini-participanți la traficul 
rutier. 

 
f) Efectuează verificări în bazele de date ale Poliției Române și accesează sisteme de evidență a datelor 

cu caracter personal și Implementează în aplicația SNRI persoanele legitimate, autovehiculele 
verificate, etc. 

*Discipline studiate: Informatică 
*Utilitatea îndeplinirii atribuției: Deprinderi sporite privind utilizarea calculatorului în vederea 

redactării documentelor de constatare, accesarea sistemelor de date și utilizarea rapidă a aplicațiilor 
informatice, precum și a 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 
Compartimentului Siguranță Publică și Patrulare și propun acordarea acestui drept invocat începând cu data 
de................................. . 

 
 

FUNCȚIA ȘEFULUI NEMIJLOCIT 
 

Gradul profesional 
 

NUME ȘI PRENUME 
                                                                                                  
 
                            

 

 


