NESECRET
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ TIMISOARA
SECTORUL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ DROBETA TURNU SEVERIN

APROB/NU APROB
EMITEREA ACTULUI ADMINISTRATIV
INSPECTOR ȘEF
Comisar-șef GEORGESCU ION

AVIZAT
ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE
Comisar POPA ION

APROB
ȘEFUL IERARHIC AL SEFULUI NEMIJLOCIT
Inspector IONESCU ION

NOTĂ DE PREZENTARE
referitoare la acordarea valorii corespunzătoare a sporului pentru absolvirea instituției de învățământ superior
pentru agentul de poliție POPESCU ION . din cadrul SECTORULUI POLIȚIEI DE FRONTIERĂ DR. TR.
SEVERIN

1. Gradul, numele și prenumele agentului de poliție
Agent de poliție POPESCU ION
2. Compartimentul în care lucrează și funcția deținută
AGENT OPERATIV TURE SERVICIU SECTORUL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ DR. TR. SEVERIN

3. Date priviind studiile universitare absolvite
Ex. Studii: FACULTATEA DE ISTORIE, RELATII INTERNATIONALE ȘI STUDII DE SECURITATE”

Profil: STUDII DE SECURITATE
Specializarea : STUDII DE SECURITATE
Instituția: Universitatea TITU MAIORESCU, Facultatea de Istorie, Relatii Internationale si Studii de
Securitate, este acreditată.
Forma de învățământ: Zi
4. Date privind atribuțiile postului
- Comunicarea în limba engleză - polițistul de frontieră asigură controlul trecerii frontierei de stat în
condițiile legii a persoanelor, munițiilor, armelor, acesta comunicând cu aceștia și în limba engleză;
- Informatica - polițistul de frontieră efectuează verficări în bazele de date ale Poliției de Frontieră;
- Studii de intelligence - această materie ajută polițistul de frontieră în crearea unui profiling a
participantului la trafic;
- Securitate Europeană - este o materie care ajută polițistul de frontieră în activitatea zilnică, având în
vedere că România reprezintă frontiera externă a Uniunii Europene, având ca rol, nu doar
supravegherea frontierei române, ci și a frontierei de sud a UE.
Activitățile efectuate conform atribuțiilor din fișa postului se desfășoară zilnic/săptămânal/ anual, fiind
importante pentru buna desfășurare a activității compartimentului ture serviciu, iar materiile studiate în facultate:
Securitate europeană, Studii de intelligence, Informatică, Comunicare în limba engleză, ajută pe agentul de poliție
Popescu Ion în activitatea 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 Ion din cadrul SPF DR.
TR. SEVERIN și propun acordarea acestui drept invocat începând cu 31.01.2017 întrucât cunostintele acumulate
prezintă utlitate pentru buna desfășurare a activităților în cadrul Compartimentului Ture Serviciu.
.

SEFUL SPF GALATI
Comisar de politie
GHEORGHE ION

