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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 Serviciului Supraveghere Rutieră pentru sectoarele A-B-C- Biroul de poliție 

rutieră pentru sectorul X 
 

 
1. Gradul, numele și prenumele agentului de poliție 

 
Agent de poliție: P.I. 

 
2. Compartimentul în care lucrează și funcția deținută 

 
Biroul de poliție rutieră pentru sectorul X-agent I   

 
3. Date privind studiile universitare absolvite  

 
Agentul de poliție este absolvent al Facultății de Științe Economice din cadrul Universității „Valahia din 
București și a susținut examenul de licență în sesiunea Iulie 2009 

             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) Desfășoară activități de supraveghere și  asigurare a fluenței traficului rutier în zona în care își 

desfășoară activitatea, ia măsuri de respectare a normelor rutiere, a ordinii și liniștii publice și 
sancționare a abaterilor de la normele legale, depistarea autovehiculelor furate, a infracțiunilor la 
regimul circulației sau de altă natură, a persoanelor urmărite. 

*Discipline studiate: Dreptul Uniunii Europene, Limba franceză, Comunicare managerială 
*Utilitatea privind îndeplinirea atribuției: Cunoștințele în aceste domenii dovedesc o abilitate 

sporită în a înțelege modalitatea de aplicare a prevederilor în vigoare atât în planul legislației 
contravenționale cât și penale, întocmind acte de constatare calitative, precum și capacitate sporită de 
comunicare atât cu cetățenii români cât și cu cei străini participanți la traficul rutier.  

 
b) Întocmește documente specifice de serviciu(procese verbale de constatare a contravenției, dovezi de 

reținere documente, etc.), cu respectarea termenelor și condițiilor impuse de normele în vigoare, se 
deplasează la evenimentele semnalate prin SNUAU 112 ocazie cu care  ia măsurile care se impun, 
acționând prioritar pentru salvarea vicitmelor, verifică în bazele de date conducătorii auto-moto cât și 
celelalte persoane cu care intră în contact în timpul executării atribuțiilor de serviciu, precum și 
autovehiculele acestora. 



 

*Discipline studiate: Dreptul Uniunii Europene, Limba franceză, Comunicare Managerială, 
Managementul mediului, Baze de date, Informatică-economică, Baze de date, Tehnologie și inovație, 
Birotică, Contabilitate financiară, Finanțe publice. 

*Utilitatea privind îndeplinirea atribuției: Abilități sporite în identificarea elementelor constitutive 
ale faptelor constatate pentru aplicarea corectă și coerentă a sancțiunilor contravenționale, ori a 
instituțiilor abilitate pentru aplicarea sancțiunilor sau impactul asupra mediului și persoanelor în 
situația evenimentelor rutiere în care sunt implicate autovehicule care transportă substanțe periculoase 
sau inflamabile. Demonstrează un nivel ridicat de percepție a legalității actelor/avizelor de însoțire a 
unor mărfuri transportate în autovehicule, dispunând măsuri corespunzătoare de sancționare. 
Capacitate de utilizare a stațiilor de lucru, accesare a bazelor de date și a aplicațiilor informatice, 
precum și a calculatoarelor pentru redactarea documentelor de serviciu.  
 

c) Conduce la sediul Brigăzii Rutiere  persoanele suspecte care nu posedă documente de identitate asupra 
lor pentru stabilirea datelor de identificare, sau a celor care au comis contravenții sau infracțiuni, 
folosește forța și mijloacele de imobilizare din dotare în condițiile stabilite de normele în vigoare. 

*Discipline studiate: Dreptul Uniunii Europene, Limba franceză, Comunicare Managerială. 
*Utilitatea privind îndeplinirea atribuției: Capacitate optimă în ceea ce privește relaționarea cu 

persoanele interceptate/legitimate/sancționate și folosirea mecanismelor comunicării pentru obținerea 
cât mai exactă a informațiilor necesare pentru stabilirea împrejurărilor de comitere a faptei. Abilități 
sporite pentru analizarea sferei de prevederi legale ce pot fi încălcate în vederea dispunerii măsurii de 
conducere la sediu, precum și în privința capacității de a relaționa cu cetățenii străini care pot face 
obiectul unor astfel de situații. 

 
d) Însoțește sau asigură măsuri specifice pe timpul deplasării coloanelor oficiale, asigură măsuri specifice 

cu ocazia desfășurării manifestațiilor social-culturale sau sportive. 
*Discipline studiate: Comunicare managerială, Managementul mediului, Limba franceză, 

Modelarea fenomenului economic și social. 
*Utilitatea privind îndeplinirea atribuției: Cunoștințele în aceste domenii demonstrează calități 

sporite privind comunicarea corectă și pertinentă cu participanții la traficul rutier, grad ridicat din 
punct de vedere conversațional în ceea ce privește relaționarea cu reprezentanții delegațiilor oficiale 
străine. Capacitate de a identifica eventualele riscuri cu impact asupra persoanelor și mediului pe 
traseul de deplasare al acestora și posibilitatea de a identifica reacții comportamentale ale 
persoanelor/participanților la traficul rutier care se relevă cu ocazia manifestațiilor publice.  

 
e) Soluționează sesizări ale cetățenilor privind aspecte de circulație rutieră, verifică lucrările în carosabil 

cu privire la termenul de execuție și semnalizarea rutieră corespunzătoare din zona respectivă și 
desfășoară activități specifice în cadrul acțiunilor comune cu reprezentanți ai altor instituții. 

*Discipline studiate: Dreptul Uniunii Europene, Limba franceză, Comunicare managerială, 
Managementul mediului, Tehnologie și inovație.  

*Utilitatea privind îndeplinirea atribuției: Asigură abilități performante de cunoaștere a legislației 
europene, comunicare cu participanții la traficul rutier atât cetățeni români cât și străini, precum și cu 
reprezentanții instituțiilor alături de care acționează în comun. Cunoștințele în aceste domenii îi asigură 
o viziune coerentă și concludentă asupra amplasamentului indicatoarelor rutiere și a impactului avut de 
lucrările efectuate asupra mediului, dispunând măsuri de sancționare/ sesizare a instituțiilor abilitate, 
conform competențelor. 
 

f) Desfășoară activități  de educație rutieră în cadrul instituțiilor școlare repartizate, precum și activități 
specifice în condițiile instalării fenomenelor meteo extreme (ninsoare,abundentă, inundații, etc.). 

*Discipline studiate: Dreptul Uniunii Europene, Limba franceză, Comunicare managerială, 
Managementul mediului. 

*Utilitatea privind îndeplinirea atribuției: Abilități sporite privind comunicarea cu publicul larg și 
conștientizarea acestuia referitor la riscurile nerespectării normelor rutiere, precum și a impactului 
fenomenelor meteo asupra infrastructurii rutiere în ceea ce privește viabilitatea acesteia. 

 
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 de 
poliție rutieră pentru sectorul X și propun acordarea acestui drept invocat începând cu data 
de................................. . 

 
FUNCȚIA ȘEFULUI NEMIJLOCIT 

Gradul profesional 
NUME ȘI PRENUME 

                                                                                                  



 

 
                            

 

 


