
 
NESECRET 

 
                     MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
        INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE 
 
 
 
 
 
     INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE POLȚIE.............................. 

       STRUCTURA/SUBUNITATEA....................................................... 

                                                                             
 

 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

privind promovarea în funcție a domnului/doamnei ofițer/agent de poliție................ 
 
 

ASPECTE INTRODUCTIVE 
 
Domnul/doamna ofițer/agent de poliție a fost încadrat/ă în data de ..................... , în urma concursului 
organizat la data de ...........................pentru ocuparea posturilor vacante/ ca urmare a absolvirii(unității de 
învățământ din subordinea MAI) în funcția de ofițer/ agent de siguranță publică/ajutor șef post la 
Serviciul.............../Biroul................../Postul de Poliție Comunal............din cadrul IPJ..................../ 
prin recrutare din sursa internă/ externă. 
 
În prezent își desfășoară activitatea în funcția de ofițer/agent IV/III(etc.), în cadrul Serviciului.................../ 
Biroului................/Postul de Poliție Comunal..................., având o vechime de ..................., îndeplinind 
atribuții specifice funcției de ofițer specialist/ agent de siguranță publică/ ajutor șef post(etc.) 
 
 
MODUL DE INTEGRARE ȘI COMPORTARE 
 
 
Încă de  la încadrare,ofițerul/ agentul a manifestat interes și preocupare pentru funcția aleasă, a studiat și 
însușit actele normative ce reglementează activitatea profesională specifică, punând accent pe legislația 
nou apărută. 
 
Prin eforturile depuse a reușit să se integreze în condiții bune în activitatea practică și în colectivul de 
lucru, având o bună relaționare atât cu celelalte structuri ale poliției, cât și cu cetățenii cu care 
interacționează cât și cu reprezentanții autorităților publice locale, ONG-urilor sau unităților de învățământ 
de pe raza de competență. 
 
CALITĂȚI DEMONSTRATE 
 
Ofițerul/agentul are o foarte bună pregătire de specialitate, manifestă conștiinciozitate și răspundere în 
executarea sarcinilor de serviciu și este preocupat de cunoașterea situației operative de pe raza de 
competență pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional și contravențional.  
 
Folosește mijloace și metode adecvate pentru obținerea unor date și informații referitoare la persoanele 
care au comis infracțiuni sau alte fapte de încălcare a prevederilor legale în vigoare. 
 
Manifestă obiectivism, modestie și disciplină și receptivitate, dând dovadă de respect conform normelor de 
etică și deontologie în relațiile cu șefii ierarhici și colegii din cadrul colectivului în care își desfășoară 
activitatea, ducând la îndeplinire, conform standardelor, dispozițiile primite, iar în ceea ce privește 
îndeplinirea acestora a dovedit  tact și discreție în funcție de specificitatea activităților desfășurate. 
 
REZULTATE PROFESIONALE 
 
Din punct de vedere al rezultatelor profesionale a contribuit în mod pozitiv la atingerea și îmbunătățirea 
indicatorilor de performanță, remarcându-se în perioada de referință, începând cu anul............ când a fost 
definitivat în profesie, până în prezent, astfel:  
 
- dosare penale cu autor cunoscut soluționate................;  

 
- dosare penale cu autori necunoscuți soluționate..........; 

 
- activități de urmărire penală efectuate într-un număr de ........cauze penale, conform ordonanțelor de 

delegare a competenței emise de unitatea de parchet; 
 



 
- a desfășurat activități solicitate de către alte unități din cadrul Poliției Române într-un număr.......cauze 

în care a fost dispusă audierea prin Comisie Rogatorie; 
(se va menționa data/perioada aproximativă dobândirii calității de organ de cercetare penală al poliției 
judiciare) 

 
- a soluționat un număr de ........petiții ce i-au fost repartizate, cu respectarea termenelor și prevederilor, 

conform OMAI 33/2020 și OG 27/2002; 
 

- a aplicat un număr de.........sancțiuni contravenționale(putând fi exemplificate actele normative); 
 

- a organizat/participat la un număr de........acțiuni proactive și preventiv-reactive pe mai multe linii de 
activitate, în urma cărora au fost obținute rezultate deosebite constând în constatarea de contravenții și 
infracțiuni(putând fi exemplificate); 

 
- a participat la razii și acțiuni organizate de alte structuri ierarhice din cadrul Poliției Române, obținând 

rezultate deosebite materializate în constatarea de contravenții/infracțiuni(putând fi exemplificate); 
 

- a introdus în aplicațiile de profil un număr de.........materiale de interes specific ce au fost exploatate în 
cadrul dosarelor penale repartizate spre soluționare și/sau existente la nivelul unității, contribuind astfel 
în mod pozitiv la soluționarea cu celeritate a acestora; 

 
- a soluționat un număr de.......lucrări privind accidentele rutiere din care au rezultat doar pagube 

materiale, iar în urma acțiunilor și filtrelor rutiere organizate a reținut un număr de.......permise de 
conducere și un număr de.....certificate de înmatriculare; 

 
- a legitimat și introdus în aplicația SNRI un număr de........persoane, a implementat un număr 

de.......autovehicule verificate, precum și un număr de.......semnalări primite prin SNUAU 112; 
 

- a desfășurat activități de verificare a unui număr de.........persoane ce au solicitat autorizarea în vederea 
deținerii de arme letale și neletale; 

 
- a pus în executare un număr de........mandate de aducere emise de instanțele de judecată sau alte organe 

de urmărire penală, cu respectarea procedurilor de sistem elaborate în acest sens; 
 

- a făcut parte din grupul de lucru constituit la nivelul unității cu ocazia prinderii în flagrant/punerii în 
executare a autorizațiilor de percheziție domiciliară/mandatelor de supraveghere prevăzute în Codul de 
procedură penală(cauzele penale putând fi exemplificate); 
 

- a procedat la întocmirea documentelor specifice și a emis un număr de..........Ordine de Protecție 
Provizorii, conform prevederilor Legii nr. 217/2003 și a OMAI nr. 146/2018. 

 
ASPECTE PRIVIND EVALUAREA PROFESIONALĂ 

 
Ofițerul/agentul de poliție a fost evaluat cu calificativul profesional („Bine”/Foarte bine”) pentru 
activitatea desfășurată și nu a fost sancționat disciplinar până în prezent.  
 
       PROPUNERI 
 
Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art.22, alin.4, ind.3 din Legea nr.360/2002 privind Statutul 
polițistului  și în baza  art.7-8 din Anexa nr.6 a OMAI nr.140/2016 privind activitatea de management 
resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne; 
 

PROPUN: 
  

Promovarea domnului/doamnei ofițer/agent de poliție........................din funcția de ofițer/agent IV/III(etc.) 
în funcția de ofițer specialist/agent principal/ajutor șef post la Serviciul................/Biroul................/Postul de 
Poliție Comunal.................,corespunzătoare poziției cu nr.........din statul de funcții al IPJ...............pe care 
acesta/aceasta îl ocupă în prezent. 

 
FUNCȚIA ȘEFULUI NEMIJLOCIT 

 
Gradul profesional 

 
NUME ȘI PRENUME 

                                                                                                  
 
                            

 

 


