
 

NESECRET 
 
                         MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
        INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE 
 
 
 
 
 
INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE POLȚIE.............................. 
 
                                                                                                                            APROB 
                                                                                                             EMITEREA ACTULUI ADMINISTRATIV 
                                                                                                                               INSPECTOR ȘEF 
                                                                                                                       Gradul, numele si prenumele  
                              AVIZAT 
        ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE 
              Gradul, numele si prenumele 
 
 
                                   APROB 
ȘEFUL IERARHIC AL SEFULUI NEMIJLOCIT 
               Gradul, numele si prenumele 
 
 

NOTĂ DE ANALIZĂ 
privind acordarea valorii corespunzătoare a sporului pentru absolvirea instituției de învățământ superior pentru 

agentul de poliție P.I. din cadrul Postului de Poliție XYZ 
 

 
1. Gradul, numele și prenumele agentului de poliție 

 
Agent de poliție: P.I. 

 
2. Compartimentul în care lucrează și funcția deținută 

 
Post de poliție comunal-ajutor șef post poliție 

 
3. Date privind studiile universitare absolvite  

 
Agentul de poliție este absolvent al Facultății de Horticultură din cadrul Universității de Științe 
Agronomice și Medicină Veterinară din București și a susținut examenul de licență în sesiunea Iulie 2016 

             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) Efectuează patrularea pe raza de responsabilitate a postului de poliție sau a secției de poliție rurală și 
urmărește respectarea prevederilor legale în domeniile date în competență și efectuează acte de constatare 
și de sancționare a contravențiilor. 

*Discipline studiate: Topografie, Ecologie și protecția mediului, Legumicultură generală, 
Pomicultură generală, Viticultură generală, Pomologie, Contabilitate 

*Utilitatea privind îndeplinirea atribuției: Îi asigură o capacitate sporită de orientare și stabilire a 
unor puncte de reper pe întregul itinerariu de patrulare. Cunoștințele dobândite în aceste domenii îi permit 
identificarea cu ușurință a eventualelor încălcări ale legislației și dispunerea celor mai adecvate măsuri, 
pentru soluționarea  sesizărilor privind faptele de natură contravențională în domeniul protecției mediului, 
comerțului, silviculturii, etc., având în vedere specificitatea mediului rural. 
 
b) Desfășoară activități de strângere a datelor în vederea începerii urmăririi penale și cercetare penală în 

dosarele penale cu autori cunoscuți, precum și în cele cu autori neidentificați, potrivit competenței. 
*Discipline studiate: Fiziologia plantelor, Botanică horticolă, Pomologie, Contabilitate, Ecologie 

și protecția mediului, Îmbunătățiri funciare 
*Utilitatea privind îndeplinirea atribuției: Deține cunoștințe de specialitate, utile pentru 

documentarea infracțiunilor de distrugere în domeniul agricol, legumicol ori a celor din domeniul silvic și 
respectiv economic, conform competențelor. 



 

 
c) Verifică sesizările și reclamațiile cetățenilor, repartizate de șeful secției de poliție rurală/postului de 

poliție comunal. 
*Discipline studiate: Topografie, Legumicultură generală, Legumicultură specială, Pomicultură 

generală, Viticultură generală, Pomologie, Arboricultură generală, Ecologie și protecția mediului   
 *Utilitatea privind îndeplinirea atribuției: Cunoștințele dobândite creează o capacitate sporită de 

analiză  în vederea identificării concrete a încălcării normelor legale din aceste domenii, crescând astfel 
calitatea soluționării lucrărilor repartizate. 
 
d) Execută măsurile prevăzute în instrucțiunile de linie privind efectuarea cercetării la fața locului. 

*Discipline studiate: Topografie, Îmbunătățiri funciare, Legumicultură generală, Pomicultură 
generală, Viticultură generală, Pomologie, Ampelografie, Managementul calității horticole, 
Agrometeorologie 

*Utilitatea privind îndeplinirea funcției: Deprinderile dobândite în cadrul studiului acestor domenii 
îi asigură o viziune amplă și de detaliu în cazul orientării la fața locului, fixării și ridicării urmelor și 
mijloacelor materiale de probă, inclusiv în cazul infracțiunilor contra patrimoniului, precum și în situația 
identificării unor bunuri ce fac obiectul cercetărilor. 
 
e) Participă la prinderea autorilor de infracțiuni prin declanșarea acțiunii NĂVODUL și REȚEAUA, 

deplasându-se în locurile prestabilite și acționează conform planurilor de acțiune. 
*Discipline studiate: Topografie 
*Utilitatea privind îndeplinirea atribuției: Capacitate sporită privind orientarea în teren și 

identificarea traseelor de deplasare ori a rutelor ce pot fi utilizate de către autori. 
 
f) Supravegheză, îndrumă și controlează, în condițiile legii, participanții la traficul rutier în zona de 

competență și soluționează lucrările privind accidentele de circulație produse pe raza dată în 
responsabilitate, din care au rezultat doar pagube materiale. 

*Discipline studiate: Topografie, Asigurări și reasigurări, Limba engleză 
*Utilitatea privind îndeplinirea atribuției: Abilități extinse în ceea ce privește stabilirea punctelor 

de reper, mecanismelor de despăgubire, verificarea documentelor emise de alte state și comunicarea cu 
cetățenii străini-participanți la traficul rutier. 
 
g) Participă împreună cu reprezentanții altor instituții, la luarea măsurilor ce se impun în caz de situații de 

urgență 
*Discipline studiate: Management 
*Utilitatea privind îndeplinirea atribuției: Capacitate optimă pentru gestionarea corectă a 

evenimentelor și sarcinilor ocazionate de calamități/catastrofe naturale, cum ar fi: cutremure, inundații, 
incendii. 

 
h) Participă la actualizarea evidențelor și bazelor de date constituite pentru cunoașterea situației operative 

din zona de responsabilitate, iar în exercitarea atribuțiunilor de serviciu, accesează bazele de date din 
sistemul informatic al MAI cu respectarea prevederilor  Legii nr. 363/2018, privind efectuarea de 
verificări în bazele de date necesare îndeplinirii sarcinilor profesionale conform competențelor.   
*Discipline studiate: Matematică și Informatică 
*Utilitatea privind îndeplinirea atribuției: Deprinderi sporite privind utilizarea sistemelor de date și 

utilizarea calculatorului/sistemului informatic 
 
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 Postului de 
Poliție XYZ și propun acordarea acestui drept invocat începând cu data de................................. . 

 
 

FUNCȚIA ȘEFULUI NEMIJLOCIT 
 

Gradul profesional 
 

NUME ȘI PRENUME 
                                                                                                  
 
                            

 

 


