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  ANUNŢ 
 
 

a) denumirea autorității sau instituției publice organizatoare a concursului: 
ORAȘUL TÂRGU FRUMOS, strada Cuza Vodă, nr. 67, orașul Târgu 

Frumos, județul Iași 
b) funcțiile publice pentru care se organizează concursul, identificate prin 

denumire, categorie, clasă și grad profesional, precum și biroul: 
Cinci funcții publice de execuție specifice din cadrul Biroului Poliția 

Locală: 
1. polițist local, clasa III, grad profesional superior – 2 posturi; 
2. polițist local, clasa III, grad profesional debutant - 1 post; 
3. Polițist local, clasa III, grad profesional, principal – 1 post; 
4. polițist local, clasa III, grad profesional, asistent - 1 post. 

c) precizarea expresă a duratei timpului de muncă, respectiv durata 
normală a timpului de muncă sau durată redusă a timpului de muncă la jumătate 
de normă:  durată nedeterminată, normă întreagă  

d) data, ora și locul sau locația desfășurării probei suplimentare: 
- testarea se va desfășura în data de 12 noiembrie 2020, ora 10,00 sediu 

Primăriei oraș Târgu Frumos, județul Iași, str. Cuza Vodă, nr. 67; 
e) data, ora și locul sau locația desfășurării probei scrise: 

Proba scrisă se va desfăşura în data de 16 noiembrie 2020, ora 10,00, la 
sediul administraţiei publice locale oraş Târgu Frumos, str. Cuza Voda, nr. 67, 
judeţul Iaşi. 

 f) condițiile de participare cuprinzând condițiile de studii, condițiile de 
vechime în specialitate și alte condiții specifice; 

Condiţiile de participare la concurs: 
 Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale 

prevăzute de art. 465, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 
 Condiții specifice precum și cerințe specifice pentru două funcții publice 
specifice de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior în cadrul 
Biroului Poliția Locală: 

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat; 

- vechime în specialitate studiilor absolvite: 7 ani: 
- permis de conducere categoria B; 
- aviz psihologic pentru permis port armă; 
- aptitudini fizice testate în cadrul probei suplimentare – proba sportivă;  
- rezistență la efort fizic pentru patrularea pedestră; disponibilitate pentru: 

delegări, pentru lucru în program prelungit sau, după caz, de noapte, 
program de lucru în ture. 

 Condiții specifice precum și cerințe specifice pentru funcția publică specifice 
de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional principal în cadrul Biroului 
Poliția Locală: 

 studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat; 

 vechime în specialitate studiilor absolvite: 5 ani: 
 permis de conducere categoria B; 
 aviz psihologic pentru permis port armă; 
 aptitudini fizice testate în cadrul probei suplimentare – proba sportivă;  



2 
 

 rezistență la efort fizic pentru patrularea pedestră; disponibilitate pentru: 
delegări, pentru lucru în program prelungit sau, după caz, de noapte, 
program de lucru în ture; 

 Condiții specifice precum și cerințe specifice pentru funcția publică specifică 
de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional asistent în cadrul Biroului 
Poliția Locală: 

 studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat; 

 vechime în specialitate studiilor absolvite: 1 an: 
 aviz psihologic pentru permis port armă; 
 permis de conducere categoria B; 
 aptitudini fizice testate în cadrul probei suplimentare – proba sportivă;  
 rezistență la efort fizic pentru patrularea pedestră; disponibilitate pentru: 

delegări, pentru lucru în program prelungit sau, după caz, de noapte, 
program de lucru în ture; 

 Condiții specifice precum și cerințe specifice pentru funcția publică specifice 
de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional debutant în cadrul Biroului 
Poliția Locală: 

 studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat; 

 aviz psihologic pentru permis port armă; 
 permis de conducere categoria B; 
 aptitudini fizice testate în cadrul probei suplimentare – proba sportivă;  
 rezistență la efort fizic pentru patrularea pedestră; disponibilitate pentru: 

delegări, pentru lucru în program prelungit sau, după caz, de noapte, 
program de lucru în ture; 
g) perioada de depunere a dosarelor 

Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului, respectiv în perioada 14 octombrie 2020 – 02 noiembrie 
2020,  la secretariatul comisiei de concurs și vor conține în mod obligatoriu: 

a) formularul de înscriere afișat pe site www.primariatgfrumos.ro  la 
secțiunea CONCURSURI; 

b) curriculum vitae, modelul comun european; 
c) copia actului de identitate; 
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă 

efectuarea unor specializări şi perfecţionări; 
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru 

perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea 
studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru 
exercitarea profesiei; Modelul orientativ al adeverinţei este afișat pe site 
www.primariatgfrumos.ro  la secțiunea CONCURSURI; Adeverinţele care 

au un alt format decât cel prevăzut pe site trebuie să cuprindă cel puţin 
următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul 
studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al 
desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi 
vechimea în specialitatea studiilor; 

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului; 

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru 
efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este 

http://www.primariatgfrumos.ro/
http://www.primariatgfrumos.ro/
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necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se 
testează prin probă suplimentară; 

h) cazierul judiciar; 
i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii 

corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să 
ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, 
în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 

j) aviz psihologic pentru permis port armă. 
 Copiile de pe  actele mai sus menţionate se prezintă însoţite de 
documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de 
către secretarul comisie de concurs;  

 
h) coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând 

adresa de corespondență, telefon/fax, email, persoana de contract și funcția 
publică deținută: 

Dosarele se depun la dna. Ivanov Adriana – consilier in cadrul 
Compartimentului Resurse Umane si Salarizare, telefon 0232710906, interior 
105, email resurseumane@primariatgfrumos.ro . 

 
Concursul constă în 4 etape succesive: 

 Selecția dosarelor;  

 Probă suplimentară sportivă; 

 Proba scrisă; 

 Interviul; 
 

BIBLIOGRAFIE 
Polițist local, clasa III, grad profesional debutant 

în cadrul Biroului Poliția Locală 
 

1. Constituția României –republicată;  
2. Titlul I și II ale părții a VI a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificări și completări ulterioare; 

3. OG nr. 137/2002privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată cu modificări și completări ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între 
femei şi bărbați, republicată, cu modificări și completări ulterioare; 

5. Legea nr. 155/2010  a poliţiei locale – republicată – cu modificări şi 
completări ulterioare; 

6. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor, 

actualizată; 
7. Legea nr. 333/2003 –privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 

protecția persoanelor, republicată, cu completări și modificări ulterioare – 
Capitolul II, Secțiunea 2 – Paza cu polițiști locali și paza proprie. 
Actele normative propuse vor fi actualizate la data publicării anunțului de 

organizare a concursului de recrutare 
 

Atribuţiile pentru polițist local III debutant 
      1. În domeniul ordinii şi liniştii publice:   

-  acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă 
publică al unităţii/subdiviziunii administrative teritoriale pentru prevenirea şi 
combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii 
publice sau curăţeniei localităţii;       -  intervine la solicitările dispeceratului la 

mailto:resurseumane@primariatgfrumos.ro
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evenimentele semnalate prin Serviciul de Urgenţă 112,  în funcţie de specificul 
atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;  
-  participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;  
-  în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, ia 
măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează 
imediat organele competente şi predă făptuitorul structurii Poliţiei Romane 
competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării 
cercetărilor;  
- conduce la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Romane competente 
persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării 
măsurilor ce se impun;  
- verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor 
unităţilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale, legate de problemele 
specifice compartimentului;  
- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege; 
- constata contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale 
privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale 
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate 
în raza teritorială de competenţă;  
-  execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de 
urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează 
unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care 
locuiesc pe raza de competenţă; 
-  să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia şi 
legile ţării, jurământul, angajamentul de serviciu, prevederile normelor interne 
şi să îndeplinească dispoziţiile legale ale superiorilor ierarhici privind activitatea 
sa profesională; 
- să se prezinte la serviciu în condiţii corespunzătoare pentru îndeplinirea 
îndatoririlor ce le revin şi să nu consume băuturi alcoolice pe timpul executării 
sarcinilor de serviciu; 
-  să verifice obiectivul încredinţat spre paza, cu privire la existenţa unor surse 
care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în 
care acestea s-au produs, să ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a 
bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sa 
sesizeze organele competente; 
- să nu părăsească postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute 
în consemnul postului; 
- îi este interzis să întreprindă acţiuni care nu au legătură cu îndeplinirea 
îndatoririlor de serviciu; 
- nu are voie să încredinţeze fără aprobarea superiorului ierarhic paza postului 
unei alte persoane; 
- nu poate să părăsească postul înainte de ora stabilită prin consemn sau 
înainte de a fi schimbat, atunci când serviciul de paza se executa pe mai multe 
schimburi; 
- să facă uz de armă în caz de legitimă apărare, stare de necesitate potrivit legii 
ori pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; 

În legătură cu activitatea de conducere a autoturismului Dacia Duster 
IS-12-WKW din dotarea Poliției locale: 
 Respectă cu stricteţe actele normative care reglementează circulaţia pe 

drumurile publice; 
 înainte de a pleca în cursă are obligaţia să verifice starea tehnică a 

mijlocului de transport pe care îl conduce;  
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 Conduce numai autovehiculele pentru care are permis valabil de conducere, 
pentru categoria din care acestea fac parte; 

 nu pleacă în cursă dacă constată defecţiuni / nereguli ale autovehiculului şi 
îşi anunţă imediat superiorul pentru a se remedia defecţiunile;  

 preia foaia de parcurs pentru ziua respectivă şi predă foaia din ziua 
precedentă completată la toate rubricile (după cum indică formularul); 

 parchează autovehiculul la locul stabilit prin foaia de parcurs, respectând 
regulile de parcare; 

 păstrează certificatul de înmatriculare şi actele maşinii în condiţii 
corespunzătoare, le prezintă la cerere organelor de control;  

 se preocupă permanent de îmbunătăţirea cunoştinţelor sale profesionale şi 
legislative în domeniul circulaţiei rutiere; 

Legat de securitatea şi sănătatea la locul de muncă: 
 îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa,  

precum şi cu instrucţiuni primite de la şeful ierarhic, astfel încât să nu se 
expună la pericol de accidente sau îmbolnăvire profesională; 

 utilizează corect echipamentele, aparatura, uneltele; 
 comunică imediat angajatorului şi / sau lucrătorilor desemnaţi, orice 

situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un 
pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice 
deficienţă a sistemelor de protecţie; 

 aduce la cunoştinţa persoanei desemnate cu protecţia munci şi a 
angajatorului orice accident de muncă suferit de propria persoană; 

 cooperează cu şeful ierarhic superior şi cu persoana responsabilă cu 
protecţia muncii, atâta timp necesar, pentru a face posibilă realizarea 
oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi 
inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

 cooperează cu angajatorul sau cu persoana desemnată, pentru a permite 
angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt 
sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de 
activitate; 

 îşi însuşeşte şi să respecte procedurile legislaţiei din domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

 furnizează relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii 
sanitari; 

 participa, de câte ori este necesar, la instructajul asigurat de persoana 
desemnată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă specifice locului de 
muncă şi postului său. 

Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal: 
 Să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul datelor 

cu caracter personal; 
 Să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt 

colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la identitatea 
operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau 
categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor 
cu caracter personal solicitate şi consecinţele refuzului de a le pune la 
dispoziţie, drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecţia datelor cu 
caracter personal şi de Legea nr. 190/2018; 

 Să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii 
atribuţiilor de serviciu; 

 Să acorde sprijin Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal 
în vederea realizării activităţilor specifice; 
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 Să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, a 
contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice, 
bazelor de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal; 

 Să respecte măsurile de securitate precum şi celelalte reguli stabilite de 
Operator; 

 Să informeze de îndată conducerea Operatorului şi pe Responsabilul cu 
protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurările de natură a 
conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau 
despre situaţia în care au fost accesate/diseminate date cu caracter 
personal prin încălcarea normelor legale 

În legătură cu responsabilităţile în domeniul Sistem de Control Intern 
Managerial: 
 Asigura dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul 

structurii din care face parte; 
 Elaborează proceduri pentru activităţile ce sunt necesar a fi procedurate in 

vederea asigurării dezvoltării SCIM a nivelul structurii din care fac parte; 
 Identifica riscurile asociate activităţilor pe care le dezvolta in vederea 

realizării obiectivelor specifice structurii din care fac parte; 
 Evaluează gradul de risc pentru activităţile pe care le dezvolta in vederea 

realizării obiectivelor specifice. 
 Propun masuri pentru diminuarea riscurilor identificate si le înaintează 

conducerii spre avizare 
Alte atribuții: 
Respectă regulamentul de organizare și funcționare al instituției și a Poliției 

Locale; 
Respectă Regulamentul Intern; 
Participă la activități de control a activității de control a activităților comerciale; 

 
 

 
BIBLIOGRAFIE 

Polițist local, clasa III, grad profesional asistent  
în cadrul Biroului Poliția Locală 

 
1. Constituția României –republicată;  
2. Titlul I și II ale părții a VI a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificări și completări ulterioare; 

3. OG nr. 137/2002privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată cu modificări și completări ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între 
femei şi bărbați, republicată, cu modificări și completări ulterioare; 

5. Legea nr. 155/2010  a poliţiei locale – republicată – cu modificări şi 
completări ulterioare; 

6. Capitolul V – Sancțiuni din OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliu, 
reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificări și 

completări ulterioare; 
7. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor, 

actualizată; 
8. Legea nr. 333/2003 –privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 

protecția persoanelor, republicată, cu completări și modificări ulterioare – 
Capitolul II, Secțiunea 2 – Paza cu polițiști locali și paza proprie. 
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Actele normative propuse vor fi actualizate la data publicării anunțului de 
organizare a concursului de recrutare 

Atribuții polițist local III asistent 
 

Atribuţiile postului 
      1. În domeniul ordinii şi liniştii publice:   

-  acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă 
publică al unităţii/subdiviziunii administrative teritoriale pentru prevenirea şi 
combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii 
publice sau curăţeniei localităţii;       -  intervine la solicitările dispeceratului la 
evenimentele semnalate prin Serviciul de Urgenţă 112,  în funcţie de specificul 
atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;  
-  participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;  
-  în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, ia 
măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează 
imediat organele competente şi predă făptuitorul structurii Poliţiei Romane 
competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării 
cercetărilor;  
- conduce la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Romane competente 
persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării 
măsurilor ce se impun;  
- verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor 
unităţilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale, legate de problemele 
specifice compartimentului;  
- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege; 
- constata contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale 
privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale 
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate 
în raza teritorială de competenţă;  
-  execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de 
urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează 
unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care 
locuiesc pe raza de competenţă; 
-  să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia şi 
legile ţării, jurământul, angajamentul de serviciu, prevederile normelor interne 
şi să îndeplinească dispoziţiile legale ale superiorilor ierarhici privind activitatea 
sa profesională; 
- să se prezinte la serviciu în condiţii corespunzătoare pentru îndeplinirea 
îndatoririlor ce le revin şi să nu consume băuturi alcoolice pe timpul executării 
sarcinilor de serviciu; 
-  să verifice obiectivul încredinţat spre paza, cu privire la existenţa unor surse 
care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în 
care acestea s-au produs, să ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a 
bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sa 
sesizeze organele competente; 
- să nu părăsească postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute 
în consemnul postului; 
- îi este interzis să întreprindă acţiuni care nu au legătură cu îndeplinirea 
îndatoririlor de serviciu; 
- nu are voie să încredinţeze fără aprobarea superiorului ierarhic paza postului 
unei alte persoane; 
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- nu poate să părăsească postul înainte de ora stabilită prin consemn sau 
înainte de a fi schimbat, atunci când serviciul de paza se executa pe mai multe 
schimburi; 
- să facă uz de armă în caz de legitimă apărare, stare de necesitate potrivit legii 
ori pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; 

2. În domeniul evidenţei persoanelor,  
  a) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 

ani; 
  b) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la 

cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este 
justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu 
respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date; 

  c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea 
normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele 
prevăzute la art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor 
pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a 
minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate. 

e) oferă informații în activitatea de relații cu publicul cu privire la 
documente, program de lucru etc. 

Alte atribuții:  
Să ridice loturile de cărțile de identitate de la BJABDEP Iași 
În legătură cu activitatea de conducere a autoturismului Dacia Duster 

IS-12-WKW din dotarea Poliției locale: 
 Respectă cu stricteţe actele normative care reglementează circulaţia pe 

drumurile publice; 
 înainte de a pleca în cursă are obligaţia să verifice starea tehnică a 

mijlocului de transport pe care îl conduce;  
 Conduce numai autovehiculele pentru care are permis valabil de conducere, 

pentru categoria din care acestea fac parte; 
 nu pleacă în cursă dacă constată defecţiuni / nereguli ale autovehiculului şi 

îşi anunţă imediat superiorul pentru a se remedia defecţiunile;  
 preia foaia de parcurs pentru ziua respectivă şi predă foaia din ziua 

precedentă completată la toate rubricile (după cum indică formularul); 
 parchează autovehiculul la locul stabilit prin foaia de parcurs, respectând 

regulile de parcare; 
 păstrează certificatul de înmatriculare şi actele maşinii în condiţii 

corespunzătoare, le prezintă la cerere organelor de control;  
 se preocupă permanent de îmbunătăţirea cunoştinţelor sale profesionale şi 

legislative în domeniul circulaţiei rutiere; 
Legat de securitatea şi sănătatea la locul de muncă: 

 îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa,  
precum şi cu instrucţiuni primite de la şeful ierarhic, astfel încât să nu se 
expună la pericol de accidente sau îmbolnăvire profesională; 

 utilizează corect echipamentele, aparatura, uneltele; 
 comunică imediat angajatorului şi / sau lucrătorilor desemnaţi, orice 

situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un 
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pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice 
deficienţă a sistemelor de protecţie; 

 aduce la cunoştinţa persoanei desemnate cu protecţia munci şi a 
angajatorului orice accident de muncă suferit de propria persoană; 

 cooperează cu şeful ierarhic superior şi cu persoana responsabilă cu 
protecţia muncii, atâta timp necesar, pentru a face posibilă realizarea 
oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi 
inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

 cooperează cu angajatorul sau cu persoana desemnată, pentru a permite 
angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt 
sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de 
activitate; 

 îşi însuşeşte şi să respecte procedurile legislaţiei din domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

 furnizează relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii 
sanitari; 

 participa, de câte ori este necesar, la instructajul asigurat de persoana 
desemnată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă specifice locului de 
muncă şi postului său. 

Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal: 
 Să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul datelor 

cu caracter personal; 
 Să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt 

colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la identitatea 
operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau 
categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor 
cu caracter personal solicitate şi consecinţele refuzului de a le pune la 
dispoziţie, drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecţia datelor cu 
caracter personal şi de Legea nr. 190/2018; 

 Să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii 
atribuţiilor de serviciu; 

 Să acorde sprijin Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal 
în vederea realizării activităţilor specifice; 

 Să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, a 
contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice, 
bazelor de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal; 

 Să respecte măsurile de securitate precum şi celelalte reguli stabilite de 
Operator; 

 Să informeze de îndată conducerea Operatorului şi pe Responsabilul cu 
protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurările de natură a 
conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau 
despre situaţia în care au fost accesate/diseminate date cu caracter 
personal prin încălcarea normelor legale 

În legătură cu responsabilităţile în domeniul Sistem de Control Intern 
Managerial: 
 Asigura dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul 

structurii din care face parte; 
 Elaborează proceduri pentru activităţile ce sunt necesar a fi procedurate in 

vederea asigurării dezvoltării SCIM a nivelul structurii din care fac parte; 
 Identifica riscurile asociate activităţilor pe care le dezvolta in vederea 

realizării obiectivelor specifice structurii din care fac parte; 
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 Evaluează gradul de risc pentru activităţile pe care le dezvolta in vederea 
realizării obiectivelor specifice. 

 Propun masuri pentru diminuarea riscurilor identificate si le înaintează 
conducerii spre avizare 

 
BIBLIOGRAFIE 

Polițist local, clasa III, grad profesional principal 
în cadrul Biroului Poliția Locală 

 
1. Constituția României –republicată;  
2. Titlul I și II ale părții a VI a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificări și completări ulterioare; 

3. OG nr. 137/2002privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată cu modificări și completări ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între 
femei şi bărbați, republicată, cu modificări și completări ulterioare; 

5. Legea nr. 155/2010  a poliţiei locale – republicată – cu modificări şi 
completări ulterioare; 

6. HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de 
organizare și funcționare a poliției locale. 

7. OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificări și 
completări ulterioare; 

8. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor, 
actualizată; 

9. Legea nr. 333/2003 –privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 
protecția persoanelor, republicată, cu completări și modificări ulterioare – 
Capitolul II, Secțiunea 2 – Paza cu polițiști locali și paza proprie. 
Actele normative propuse vor fi actualizate la data publicării anunțului de 

organizare a concursului de recrutare 
 

Atribuții polițist local III principal 
 

      1. În domeniul ordinii şi liniştii publice:   
-  acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă 
publică al unităţii/subdiviziunii administrative teritoriale pentru prevenirea şi 
combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii 
publice sau curăţeniei localităţii;       -  intervine la solicitările dispeceratului la 
evenimentele semnalate prin Serviciul de Urgenţă 112,  în funcţie de specificul 
atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;  
-  participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;  
-  în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, ia 
măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează 
imediat organele competente şi predă făptuitorul structurii Poliţiei Romane 
competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării 
cercetărilor;  
- conduce la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Romane competente 
persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării 
măsurilor ce se impun;  
- verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor 
unităţilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale, legate de problemele 
specifice compartimentului;  
- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege; 
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- constata contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale 
privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale 
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate 
în raza teritorială de competenţă;  
-  execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de 
urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează 
unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care 
locuiesc pe raza de competenţă; 
-  să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia şi 
legile ţării, jurământul, angajamentul de serviciu, prevederile normelor interne 
şi să îndeplinească dispoziţiile legale ale superiorilor ierarhici privind activitatea 
sa profesională; 
- să se prezinte la serviciu în condiţii corespunzătoare pentru îndeplinirea 
îndatoririlor ce le revin şi să nu consume băuturi alcoolice pe timpul executării 
sarcinilor de serviciu; 
-  să verifice obiectivul încredinţat spre paza, cu privire la existenţa unor surse 
care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în 
care acestea s-au produs, să ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a 
bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sa 
sesizeze organele competente; 
- să nu părăsească postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute 
în consemnul postului; 
- îi este interzis să întreprindă acţiuni care nu au legătură cu îndeplinirea 
îndatoririlor de serviciu; 
- nu are voie să încredinţeze fără aprobarea superiorului ierarhic paza postului 
unei alte persoane; 
- nu poate să părăsească postul înainte de ora stabilită prin consemn sau 
înainte de a fi schimbat, atunci când serviciul de paza se executa pe mai multe 
schimburi; 
- să facă uz de armă în caz de legitimă apărare, stare de necesitate potrivit legii 
ori pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; 

2. În domeniul activităţii comerciale:  
-  acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea 
comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a 
locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;  
- verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de 
operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători 
particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea 
prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;  
- verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a 
autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a 
buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor 
documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi locale;  
- verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu 
caracter religios;  
- verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor 
publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a 
băuturilor alcoolice;  
- identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al 
unităţii administrativ-teritoriale şi pe raza  sau pe spaţii aflate în administrarea 
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autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes 
local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;  
- verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii 
stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice 
locale;  
- cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de 
protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice 
domeniului de activitate al acestora;  
- verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la 
afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează 
autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;  
-  verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele 
şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;  
- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale 
specifice realizării atribuţiilor prevăzute şi stabilite în sarcina autorităţilor 
administraţiei publice locale.  

  3. In domeniul protecţiei mediului: 
- controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, 
transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;  
-  participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a 
epizootiilor;  
-  identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în 
administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor 
instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru 
ridicarea acestora;  
-  verifică igienizarea surselor de apa, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor 
acestora;  
-  verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a 
rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi 
deratizarea imobilelor;  
-  verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice 
sau juridice, potrivit legii;  
- verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor 
administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea 
normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor 
de gospodărire a localităţilor;  
- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale 
specifice realizării atribuţiilor prevăzute şi stabilite în sarcina autorităţilor 
administraţiei publice locale.  

În legătură cu activitatea de conducere a autoturismului Dacia Duster 
IS-12-WKW din dotarea Poliției locale: 
 Respectă cu stricteţe actele normative care reglementează circulaţia pe 

drumurile publice; 
 înainte de a pleca în cursă are obligaţia să verifice starea tehnică a 

mijlocului de transport pe care îl conduce;  
 Conduce numai autovehiculele pentru care are permis valabil de conducere, 

pentru categoria din care acestea fac parte; 
 nu pleacă în cursă dacă constată defecţiuni / nereguli ale autovehiculului şi 

îşi anunţă imediat superiorul pentru a se remedia defecţiunile;  
 preia foaia de parcurs pentru ziua respectivă şi predă foaia din ziua 

precedentă completată la toate rubricile (după cum indică formularul); 
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 parchează autovehiculul la locul stabilit prin foaia de parcurs, respectând 
regulile de parcare; 

 păstrează certificatul de înmatriculare şi actele maşinii în condiţii 
corespunzătoare, le prezintă la cerere organelor de control;  

 se preocupă permanent de îmbunătăţirea cunoştinţelor sale profesionale şi 
legislative în domeniul circulaţiei rutiere; 

Legat de securitatea şi sănătatea la locul de muncă: 
 îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa,  

precum şi cu instrucţiuni primite de la şeful ierarhic, astfel încât să nu se 
expună la pericol de accidente sau îmbolnăvire profesională; 

 utilizează corect echipamentele, aparatura, uneltele; 
 comunică imediat angajatorului şi / sau lucrătorilor desemnaţi, orice 

situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un 
pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice 
deficienţă a sistemelor de protecţie; 

 aduce la cunoştinţa persoanei desemnate cu protecţia munci şi a 
angajatorului orice accident de muncă suferit de propria persoană; 

 cooperează cu şeful ierarhic superior şi cu persoana responsabilă cu 
protecţia muncii, atâta timp necesar, pentru a face posibilă realizarea 
oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi 
inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

 cooperează cu angajatorul sau cu persoana desemnată, pentru a permite 
angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt 
sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de 
activitate; 

 îşi însuşeşte şi să respecte procedurile legislaţiei din domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

 furnizează relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii 
sanitari; 

 participa, de câte ori este necesar, la instructajul asigurat de persoana 
desemnată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă specifice locului de 
muncă şi postului său. 

Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal: 
 Să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul datelor 

cu caracter personal; 
 Să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt 

colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la identitatea 
operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau 
categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor 
cu caracter personal solicitate şi consecinţele refuzului de a le pune la 
dispoziţie, drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecţia datelor cu 
caracter personal şi de Legea nr. 190/2018; 

 Să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii 
atribuţiilor de serviciu; 

 Să acorde sprijin Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal 
în vederea realizării activităţilor specifice; 

 Să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, a 
contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice, 
bazelor de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal; 

 Să respecte măsurile de securitate precum şi celelalte reguli stabilite de 
Operator; 
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 Să informeze de îndată conducerea Operatorului şi pe Responsabilul cu 
protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurările de natură a 
conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau 
despre situaţia în care au fost accesate/diseminate date cu caracter 
personal prin încălcarea normelor legale 

În legătură cu responsabilităţile în domeniul Sistem de Control Intern 
Managerial: 
 Asigura dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul 

structurii din care face parte; 
 Elaborează proceduri pentru activităţile ce sunt necesar a fi procedurate in 

vederea asigurării dezvoltării SCIM a nivelul structurii din care fac parte; 
 Identifica riscurile asociate activităţilor pe care le dezvolta in vederea 

realizării obiectivelor specifice structurii din care fac parte; 
 Evaluează gradul de risc pentru activităţile pe care le dezvolta in vederea 

realizării obiectivelor specifice. 
 Propun masuri pentru diminuarea riscurilor identificate si le înaintează 

conducerii spre avizare 
BIBLIOGRAFIE 

Polițist local, clasa III, grad profesional superior  
în cadrul Biroului Poliția Locală 

1. Constituția României –republicată;  
2. Titlul I și II ale părții a VI a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificări și completări ulterioare; 
3. OG nr. 137/2002privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată cu modificări și completări ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între 
femei şi bărbați, republicată, cu modificări și completări ulterioare; 

5. Legea nr. 155/2010  a poliţiei locale – republicată – cu modificări şi 
completări ulterioare; 

6. Legea nr. 12/1990 - republicată – actualizată privind protejarea 
populaţiei împotriva unor activităţi de producție, comerț sau prestări de 
servicii ilicite, cu modificări și completări ulterioare; 

7. HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de 
organizare și funcționare a poliției locale. 

8. OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificări și 

completări ulterioare; 
9. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor, 

actualizată; 
10. Legea nr. 333/2003 –privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 

protecția persoanelor, republicată, cu completări și modificări ulterioare – 
Capitolul II, Secțiunea 2 – Paza cu polițiști locali și paza proprie. 

11. Legea nr. 61/1991 – republicată – pentru sancționare faptelor de 
încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, 
republicată cu modificări și completări ulterioare; 

Actele normative propuse vor fi actualizate la data publicării anunțului de 

organizare a concursului de recrutare 
 

Atribuții polițist local III superior 
 

Atribuţiile postului 
      1. În domeniul ordinii şi liniştii publice:   
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-  acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă 
publică al unităţii/subdiviziunii administrative teritoriale pentru prevenirea şi 
combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii 
publice sau curăţeniei localităţii;       -  intervine la solicitările dispeceratului la 
evenimentele semnalate prin Serviciul de Urgenţă 112,  în funcţie de specificul 
atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;  
-  participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;  
-  în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, ia 
măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează 
imediat organele competente şi predă făptuitorul structurii Poliţiei Romane 
competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării 
cercetărilor;  
- conduce la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Romane competente 
persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării 
măsurilor ce se impun;  
- verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor 
unităţilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale, legate de problemele 
specifice compartimentului;  
- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege; 
- constata contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale 
privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale 
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate 
în raza teritorială de competenţă;  
-  execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de 
urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează 
unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care 
locuiesc pe raza de competenţă; 
-  să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia şi 
legile ţării, jurământul, angajamentul de serviciu, prevederile normelor interne 
şi să îndeplinească dispoziţiile legale ale superiorilor ierarhici privind activitatea 
sa profesională; 
- să se prezinte la serviciu în condiţii corespunzătoare pentru îndeplinirea 
îndatoririlor ce le revin şi să nu consume băuturi alcoolice pe timpul executării 
sarcinilor de serviciu; 
-  să verifice obiectivul încredinţat spre paza, cu privire la existenţa unor surse 
care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în 
care acestea s-au produs, să ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a 
bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sa 
sesizeze organele competente; 
- să nu părăsească postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute 
în consemnul postului; 
- îi este interzis să întreprindă acţiuni care nu au legătură cu îndeplinirea 
îndatoririlor de serviciu; 
- nu are voie să încredinţeze fără aprobarea superiorului ierarhic paza postului 
unei alte persoane; 
- nu poate să părăsească postul înainte de ora stabilită prin consemn sau 
înainte de a fi schimbat, atunci când serviciul de paza se executa pe mai multe 
schimburi; 
- să facă uz de armă în caz de legitimă apărare, stare de necesitate potrivit legii 
ori pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; 

2. În domeniul activităţii comerciale:  
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-  acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea 
comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a 
locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;  
- verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de 
operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători 
particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea 
prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;  
- verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a 
autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a 
buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor 
documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi locale;  
- verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu 
caracter religios;  
- verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor 
publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a 
băuturilor alcoolice;  
- identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al 
unităţii administrativ-teritoriale şi pe raza  sau pe spaţii aflate în administrarea 
autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes 
local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;  
- verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii 
stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice 
locale;  
- cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de 
protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice 
domeniului de activitate al acestora;  
- verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la 
afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează 
autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;  
-  verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele 
şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;  
- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale 
specifice realizării atribuţiilor prevăzute şi stabilite în sarcina autorităţilor 
administraţiei publice locale.  

        3. În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal:             
-  efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate 
fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor 
cu caracter provizoriu;  
-  efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respecta 
autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale parţii carosabile si 
pietonale;  
-  verifica respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul 
electoral si orice alta forma de afişaj/reclama, inclusiv cele referitoare la 
amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;  
-  participa la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor 
efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale;  
-  constata, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile 
privind disciplina in domeniul autorizării executării lucrărilor in construcţii si 
înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, in vederea aplicării 



17 
 

sancţiunii, sefului compartimentului de specialitate care coordonează 
activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism.  

           4. In domeniul protecţiei mediului: 
- controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, 
transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;  
-  participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a 
epizootiilor;  
-  identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în 
administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor 
instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru 
ridicarea acestora;  
-  verifică igienizarea surselor de apa, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor 
acestora;  
-  verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a 
rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi 
deratizarea imobilelor;  
-  verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice 
sau juridice, potrivit legii;  
- verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor 
administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea 
normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor 
de gospodărire a localităţilor;  
- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale 
specifice realizării atribuţiilor prevăzute şi stabilite în sarcina autorităţilor 
administraţiei publice locale.  

În legătură cu activitatea de conducere a autoturismului Dacia Duster 
IS-12-WKW din dotarea Poliției locale: 
 Respectă cu stricteţe actele normative care reglementează circulaţia pe 

drumurile publice; 
 înainte de a pleca în cursă are obligaţia să verifice starea tehnică a 

mijlocului de transport pe care îl conduce;  
 Conduce numai autovehiculele pentru care are permis valabil de conducere, 

pentru categoria din care acestea fac parte; 
 nu pleacă în cursă dacă constată defecţiuni / nereguli ale autovehiculului şi 

îşi anunţă imediat superiorul pentru a se remedia defecţiunile;  
 preia foaia de parcurs pentru ziua respectivă şi predă foaia din ziua 

precedentă completată la toate rubricile (după cum indică formularul); 
 parchează autovehiculul la locul stabilit prin foaia de parcurs, respectând 

regulile de parcare; 
 păstrează certificatul de înmatriculare şi actele maşinii în condiţii 

corespunzătoare, le prezintă la cerere organelor de control;  
 se preocupă permanent de îmbunătăţirea cunoştinţelor sale profesionale şi 

legislative în domeniul circulaţiei rutiere; 
Legat de securitatea şi sănătatea la locul de muncă: 

 îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa,  
precum şi cu instrucţiuni primite de la şeful ierarhic, astfel încât să nu se 
expună la pericol de accidente sau îmbolnăvire profesională; 

 utilizează corect echipamentele, aparatura, uneltele; 
 comunică imediat angajatorului şi / sau lucrătorilor desemnaţi, orice 

situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un 
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pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice 
deficienţă a sistemelor de protecţie; 

 aduce la cunoştinţa persoanei desemnate cu protecţia munci şi a 
angajatorului orice accident de muncă suferit de propria persoană; 

 cooperează cu şeful ierarhic superior şi cu persoana responsabilă cu 
protecţia muncii, atâta timp necesar, pentru a face posibilă realizarea 
oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi 
inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

 cooperează cu angajatorul sau cu persoana desemnată, pentru a permite 
angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt 
sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de 
activitate; 

 îşi însuşeşte şi să respecte procedurile legislaţiei din domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

 furnizează relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii 
sanitari; 

 participa, de câte ori este necesar, la instructajul asigurat de persoana 
desemnată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă specifice locului de 
muncă şi postului său. 

Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal: 
 Să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul datelor 

cu caracter personal; 
 Să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt 

colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la identitatea 
operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau 
categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor 
cu caracter personal solicitate şi consecinţele refuzului de a le pune la 
dispoziţie, drepturile prevăzute de Regulamentul privind protecţia datelor cu 
caracter personal şi de Legea nr. 190/2018; 

 Să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii 
atribuţiilor de serviciu; 

 Să acorde sprijin Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal 
în vederea realizării activităţilor specifice; 

 Să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, a 
contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice, 
bazelor de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal; 

 Să respecte măsurile de securitate precum şi celelalte reguli stabilite de 
Operator; 

 Să informeze de îndată conducerea Operatorului şi pe Responsabilul cu 
protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurările de natură a 
conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau 
despre situaţia în care au fost accesate/diseminate date cu caracter 
personal prin încălcarea normelor legale 

În legătură cu responsabilităţile în domeniul Sistem de Control Intern 
Managerial: 
 Asigura dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul 

structurii din care face parte; 
 Elaborează proceduri pentru activităţile ce sunt necesar a fi procedurate in 

vederea asigurării dezvoltării SCIM a nivelul structurii din care fac parte; 
 Identifica riscurile asociate activităţilor pe care le dezvolta in vederea 

realizării obiectivelor specifice structurii din care fac parte; 
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 Evaluează gradul de risc pentru activităţile pe care le dezvolta in vederea 
realizării obiectivelor specifice. 

 Propun masuri pentru diminuarea riscurilor identificate si le înaintează 
conducerii spre avizare 

 


