
Atribuții generale/cu caracter permanent prevăzute în fișa postului pentru funcțiile publice de 

execuție vacante de polițist local, clasa III, grad profesional debutant (id post – 544511; id  post – 

348231; id post – 455651),  în cadrul Serviciului Poliție Locală Călare:  

 

- Menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin Planul de ordine și siguranță 

publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile legii, previne și 

combate încălcarea normelor legale pentru curățenia orașului, precum și alte fapte stabilite prin 

hotărâri ale consiliului local; 

- Participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia 

mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor 

comerciale promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, 

după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică 

aglomerări de persoane; 

- Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea 

socială, stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale 

și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență; 

- Participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul 

integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale; 

- Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la 

circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement; 

- Acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor 

competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice; 

- Acționează în scopul cunoașterii aspectelor de ordin comunitar și creării unui parteneriat între 

Poliția Locală Iași și comunitate pentru rezolvarea operativă a problemelor cu impact direct asupra 

climatului de siguranță civică; 

- Mediază și intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetățenilor, pentru aplanarea 

stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situațiilor 

de fapt sesizate și rezolvarea acestora; 

- Transmite acte de constatare și după caz de sancționare în cazul infracțiunilor flagrante și 

contravențiilor; 

- Intervine la solicitările Dispeceratului Poliției Locale Iași pentru intervenția la evenimentele 

semnalate prin 112, pe principiul "cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine", 

indiferent de natura acestora și competența teritorială; 

- Comunică, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de 

încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competența sa, despre care a luat la cunoștință cu 

ocazia îndeplinirii misiunilor specifice; 

- Acționează, împreună cu Poliția Română, Jandarmeria, Pompierii, Protecția Civilă și alte 

autorități prevăzute de lege la activitățile de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor 

periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamități naturale și catastrofe, 

precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente; 

- Constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale, conform legii, pentru încălcarea 

prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii și liniștii publice, curățenia localităților, 

precum și pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului 

local sau dispoziții ale Primarului Municipiului Iași; 

- În cazul constatării infracțiunii flagrante, polițiștii locali vor întocmi documente de constatare, 

care vor fi înaintate organelor de poliție competente pentru continuarea cercetării; 

- Identifică riscurile asociate activităților pe care le dezvoltă în vederea realizării obiectivelor 

specifice structurii din care face parte. 


