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

agentul șef de poliție P.T.  din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A 1 București-Râmnicu Vâlcea-Brigada 
Autostrăzi 

 
 

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

 
2. Compartimentul în care lucrează și funcția deținută 

 
Biroul de Poliție Autostrada A1 București-Râmnicu-Vâlcea -agent II  

 
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) Execută activități de impunere a respectării legii pe toate liniile de muncă specifice poliției rutiere și 

utilizează autovehiculele din dotarea biroului, pentru îndeplinirea misiunilor, intervenția la evenimente, 
supravegherea/îndrumarea traficului și constatarea încălcării prevederilor legale, potrivit competenței 
materiale a unității la care este încadrat. Respectă și aplică întocmai dispozițiile actelor normative în 
vigoare, referitoare la exploatarea autovehiculelor și a mijloacelor tehnice din dotarea unității. 

*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 și de urmărire penală calitative, precum și 
capacitate sporită de comunicare atât cu cetățenii români cât și cu cei străini participanți la traficul 
rutier.  

 
b) Execută activități pe tronsonul de autostradă pe care a fost repartizat de către șefii ierarhici, de 

constatare a infracțiunilor și contravențiilor precum și de îndrumare, supraveghere și control al 
traficului rutier, aplicând prevederile dispozițiilor legale în vigoare. 

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

*Utilitatea privind îndeplinirea atribuției: Abilități sporite în identificarea elementelor constitutive 
ale faptelor constatate pentru aplicarea corectă și coerentă a sancțiunilor contravenționale, ori   



 

sesizarea  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. 
 

c) Execută cercetarea la fața locului în cazul accidentelor de circulație soldate cu victime și a celorlalte 
infracțiuni din competența biroului, întocmind documentele prevăzute de lege. 

*Discipline studiate: Dreptul Uniunii Europene, Limba franceză, Comunicare Managerială., 
Managementul mediului, Tehnologia inovației 

*Utilitatea privind îndeplinirea atribuției: Capacitate privind folosirea mecanismelor comunicării 
pentru obținerea cât mai exactă a informațiilor necesare pentru stabilirea împrejurărilor de comitere a 
faptei, precum și identificarea eventualelor riscuri asupra mediului înconjurător în cazul identificării 
unor substanțe inflamabile, stabilirea calitativă a anumitor puncte de reper. Oportunități de relaționare 
cu cetățenii străini-participanți la traficul rutier care pot face obiectul unor astfel de situații. 

 
d) Acționează pe tronsonul de autostradă pe care a fost repartizat de șefii ierarhici pentru prinderea 

persoanelor urmărite ori a imigranților ilegali care sunt transportați în vederea intrării/ieșiri în/din țară. 
*Discipline studiate: Dreptul Uniunii Europene, Comunicare managerială, 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/social și cultural în ceea ce privește relaționarea cu cetățenii străini, 
identificarea prevederilor legale încălcate. 

 
e) Desfășoară activități de verificare și soluționare a cererilor, reclamațiilor și sesizărilor persoanelor 
fizice și juridice, și desfășoară activități destinate soluționării accidentelor de circulație care s-au soldat 
numai cu pagube materiale. 

*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, capacitate de relaționare cu cetățenii străini care reclamă abateri comise la regimul 
circulației rutiere. 

 
e) Acționează pe tronsonul de autostradă pentru depistarea autovehiculelor furate, respectiv a celor date 

în urmărire de către executori judecătorești, precum și pentru prinderea autorilor furturilor de 
autovehicule. 

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

*Utilitatea privind îndeplinirea atribuției: Cunoștințe solide în domeniul dreptului european care-i 
permit verificarea legalității documentelor de proprietate prezentate de conducătorii auto, abilități de 
comunicare atât cu cetățenii români cât și cu cei străini. 

 
f) Acționează potrivit competenței materiale, împreună cu administratorul drumului public, pentru 

menținerea stării de viabilitate a tronsonului de autostradă pe care a fost repartizat și a semnalizării 
rutiere de pe acesta, precum și pentru prevenirea și combaterea degradării elementelor de dotare ale 
autostrăzii, care asigură securitatea traficului rutier. 

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

*Utilitatea privind îndeplinirea atribuției: Abilități sporite privind comunicarea cu publicul larg și 
conștientizarea acestuia referitor la riscurile nerespectării normelor rutiere, precum și grad ridicat de 
relaționare cu administratorul drumului public pentru implementarea metodelor de semnalizare/ 
respectiv de amplasare a indicatoarelor rutiere care să asigure viabilitatea drumurilor. 

 
g) Verifică legalitatea înmatriculării vehiculelor în alte state și după caz dispune măsuri conform 

prevederilor legale. 
*Discipline studiate: Dreptul Uniunii Europene, Limba franceză, Comunicare managerială, 

Managementul mediului. 
*Utilitatea privind îndeplinirea atribuției: Abilități sporite privind comunicarea cu publicul 

larg/cetățeni străini, precum și capacitate de identificare și înțelegere a conținutului documentelor 
emise de către state din spațiul UE și a dispunerii măsurilor sancționatorii corespunzătoare.    

 
h) Acționează pe tronsonul de autostradă în colaborare cu ISCTR ori ai CNAIR pentru verificarea 

respectării normelor în vigoare privind limitele maxime de greutate/gabarit, precum și pentru 
verificarea achitării tarifului de utilizare a rețelei naționale de drumuri și autostrăzi. Acționează 
împreună cu reprezentanți RAR pentru impunerea respectării normelor legale în domeniul 
transporturilor rutiere publice de mărfuri și persoane. 

*Discipline studiate: Dreptul Uniunii Europene, Limba franceză, Comunicare managerială, 
Managementul mediului, Finanțe publice, Bazele contabilității, Contabilitate financiară. 



 

*Utilitatea privind îndeplinirea atribuției: Abilități sporite privind comunicarea cu publicul larg și 
conștientizarea acestuia referitor la riscurile nerespectării normelor rutiere. Posibilități remarcabile 
privind identificarea încălcării prevederilor legale în domeniul comerțului, verificarea legalității 
documentelor de proveniență și de însoțire a mărfurilor. 

 
i) Efectuează verificări în bazele de date utilizate de Poliția Română privind autovehiculele și persoanele 

controlate, desfășoară activități de implementare în SNRI, participă la măsuri de menținere a ordinii și 
siguranței publice, pe tronsonul de autostradă pe care a fost repartizat. 

*Discipline studiate: Dreptul Uniunii Europene, Limba franceză, Comunicare managerială, 
Informatică economică, Birotică, Baze de date 

*Utilitatea privind îndeplinirea atribuției: 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. Posibilități de comunicare coerentă și de gestionare a situațiilor ce implică public numeros 
(accidente/ambuteiaje, etc.) 

 
j) Cooperează permanent cu structurile din cadrul inspectoratelor de poliție ale județelor traversate de 

autostrada dată în competența biroului, precum și cu unitățile de primire a urgențelor din cadrul 
spitalelor aflate în apropierea autostrăzii, cu structurile teritoriale competente ale IGSU, IGJR și 
CNAIR, în scopul soluționării cu operativitate a problemelor curente de serviciu. 

*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. Capacitate de 
a manageria o situație complexă, coordonarea echipelor de intervenție sosite la fața locului în caz de 
accident rutier sau pentru înlăturarea pericolelor/obstacolelor de pe partea carosabilă. 

 
k) Reține permise de conducere, certificate de înmatriculare, plăcuțe cu numere de înmatriculare, atestate 

profesionale, imobilizează vehicule, confiscă bunuri și valori, conform prevederilor legale, pentru care 
emite documente înlocuitoare. 

*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, identificarea normelor 
legale încălcate, înțelegerea conținutului documentelor emise de autoritățile străine. Posibilitatea de 
identificare și dispunere a măsurilor sancționatorii în cazul bunurilor sau substanțelor deținute în mod 
nelegal. 

 
l) Execută, când se dispune în zona de competență a brigăzii, însoțirea delegațiilor române și străine, 

precum și a unor transporturi de importanță deosebită/agabaritice, cooperând cu celelalte instituții 
abilitate din cadrul sistemului național de apărare ordine și siguranță publică ori cu diverse alte 
persoane juridice cu atribuții în domeniu. 

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

*Utilitatea privind îndeplinirea atribuției: Cunoștințe sporite privind legislația europeană, abilități 
de comunicare cu publicul larg, cu cetățenii străini/membri delegațiilor oficiale. Posibilitatea 
identificării unor potențiale pericole pe itinerariul de deplasare a unor obiecte/substanțe periculoase 
care pot aduce atingere mediului. Cooperare coerentă în situațiile de risc identificate, cu reprezentanții 
instituțiilor din sistemul național de apărare și ordine publică.  

 
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.T. din cadrul Biroul de 
Poliție Autostrada A1 București-Râmnicu-Vâlcea și propun acordarea acestui drept invocat începând cu 
data de................................. . 

 
FUNCȚIA ȘEFULUI NEMIJLOCIT 

Gradul profesional 
NUME ȘI PRENUME 

 
                                                                                                     

 

 


