
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 – 348384; id post – 

348268; id post – 476399),  în cadrul Serviciului Siguranța Circulației:  

 

- Asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul 

de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru 

îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice; 

- Participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor 

de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni 

de pichetare, acțiuni comerciale/promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase 

sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și 

implică aglomerări de persoane; 

- Sprijină unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în 

cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență; 

- Acordă sprijin unităților teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea 

fluenței și siguranței traficului;  

- Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele 

măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă 

se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară; 

- Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, 

staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsurile 

tehnico-administrative corespunzătoare; 

- Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă 

admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a 

conducătorilor acestor vehicule;  

- Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, 

bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;  

- Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind parcarea 

autovehiculelor în parcările cu plata și de reședință; 

- Propune șefului serviciului, în situații deosebite, luarea unor masuri de închidere, restricționare a 

circulației, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;  

- Răspunde conform legii pentru secretul și securitatea documentelor pe care le păstrează și 

manipulează; 

- Răspunde disciplinar pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de 

serviciu; 

- Manifestă conștiinciozitate vis-a-vis de sarcinile pe care le are de îndeplinit, și utilizează cu 

responsabilitate echipamentul din dotare; 

- Se prezintă la serviciu apt pentru misiune din punct de vedere fizic si psihic; 

- Participă la pregătirea fizică, teoretică și specifică serviciului și îndeplinește sarcinile stabilite în 

temele de pregătire;  

- Poartă și folosește numai în timpul serviciului, în condițiile legii, uniforma, armamentul și 

muniția, precum și celelalte mijloace de apărare și intervenție; 

- Aplică normele de protecție la intervenții, la folosirea mijloacelor de intervenție și creșterea 

nivelului de performanță în utilizarea acestora în raport cu prevederile Legii nr. 155/2010  și ale 

H.G. nr. 1332/2010; 

- Respectă normele de disciplină a muncii și R.O.I., normele de protecția muncii și normele P.S.I.; 

- Studiază legislația muncii în vigoare, pentru a se specializa continuu în tehnici de abordare 

interpersonală; 

- Verifică și soluționează, în limitele legii cererile, petițiile, reclamațiile persoanelor fizice/juridice 

privind săvârșirea unor acte sau fapte de natură contravențională conform competențelor stabilite 

prin lege. 

 

 

 


