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                                                                       NOTĂ DE PREZENTARE 

referitoare la acordarea valorii corespunzătoare a sporului pentru absolvirea instituției de învățământ superior 
pentru agentul de poliție POPESCU GEORGE  din cadrul SECTORULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ GIRIȘU DE 

CRIȘ 

 

1. Gradul, numele și prenumele agentului de poliție 
 
Agent de poliție POPESCU GEORGE 
 

2. Compartimentul în care lucrează și funcția deținută 
 
AGENT OPERATIV TURE SERVICIU SECTORUL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ GIRIȘU DE 
CRIȘ 

 

 



 

     

 

3. Date priviind studiile universitare absolvite 

         Ex. Studii:  FACULTATEA DE ȘTIINTE SOCIO-UMANE 

               Profil:   PSIHOLOGIE 

              Specializarea : PSIHOLOGIE 

              Instituția: Universitatea DIN ORADEA, Facultatea. DE STIINȚE SOCIO-UMANE, este 
acreditată. 

              Forma de învățământ: Zi 

 

 

4. Date privind atribuțiile postului 
 

      - Limba engleză -  pe timpul  misiunii de supraveghere a frontierei de stat, la controlul identității 
străinilor, verifică și modul în care aceștia au trecut frontiera; 

Această materie ajută polițistul de frontieră în buna comunicare cu cetățeanul străin pentru 
identificarea tuturor elementelor ce au dus la posibila trecere ilegală a frontierei de stat sau  a 
legalității trecerii frontierei; 

     - Psihologie judiciară, Psihologia cognitivă, Psihologia sănătății, Psihologia muncii și 
Neuropsihologie – aceste materii  ajută polițistul de frontieră în activitatea zilnică, ținând cont că 
acesta comunică cu participanții la trafic, psihologia fiind de altfel știința care studiază 
comportamentele. Mai mult decât atât, aceste cunoștințe acumulate ajută la o mai bună gestionare 
a unei situații ivite ca urmare a cunoașterii unor elemente ce țin de modul în care o persoană 
acționează. 

      - Sociologia - această materie ajută polițistul de frontieră în activitatea zilnică având în vedere 
că studiază regulile sociale și procesele care leagă și separă oamenii, nu numai ca indivizi, dar și ca 
membri ai asociațiilor, grupurilor și instituțiilor. Polițistul de frontieră trăiește la serviciu într-o 
comunitate, iar prin natura activităților desfășurate zilnic de relaționare cu persoanele care trec 
frontiera sau care locuiesc în zona de frontieră, acesta poate face conexiuni și identifica anumite 
reguli sociale din zona de frontieră, aducând un aport sporit modului de executare a sarcinilor de 
serviciu. 

Activitățile efectuate conform atribuțiile din fișa postului se desfășoară zilnic/săptămânal/ anual, 
fiind importante pentru buna desfășurare a activității compartimentului ture serviciu, iar materiile pe care 
le-a studiat  cadrul facultății: Limba engleză, Psihologie judiciară, Psihologia muncii, Psihologia sănătăți, 
Psihologia cognitivă si Sociologie îl  ajută în exercitarea atribuțiilor de serviciu. 

           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 
POPESCU GEORGE din cadrul SPF GIRIȘU DE CRIȘ și propun acordarea acestui drept invocat începând 
cu 31.01.2017,întrucât cunostintele acumulate prezintă utlitate  pentru buna desfășurare a activitășilor în 
cadrul Compartimentului Ture Serviciu 
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