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Având in vedere prevederile art. 618 aIm. (2) din Ordonanţa Urgenţă nr. 57 2019
privind Codul administrativ, cu modiňcările şi completările ulterioare, prevederile
articol unic aim. (1) lit. b) şi aIm. 2 lit. b) din OUG nr. 80 2022 privind privind
regiementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar
coroborat CU prevederile l-Iotărârii Guvernułui nr. 611 2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publiCi, CU
modificările şi completarile ulterioare:
Concursul de recrutare se va organiza la sediul din str. Oituz nr. 17, Municipiul
Oneşti, judeţul BaCăU, dupa cum urmează:
. In data de 28.11.2022, ora 10,00, proba s’zrisă;
. proba interviu în termen de maxim 5 zile luCrătoare de la data susţinerii
probei scrise, doar acei candidaţi care au obţinut minim 50 puncte Ia
proba scrisä.
Condiţiile specifice de participare Ia Concursul de recrutare pentru ocuparea
funCţiiilor publiCe vacante sunt cele prevăzute de fişa post, respectiv:
Poliţist local , clasa I, grad profesional asistent
.
.

Studii universitare de liCenţă absolvite cu diploma de licenţă san echivalentă
Ve~hime jn speCialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publiCe, aşa CUÎn
prevede legea: minim 1 an;

Poliţist local , clasa III, grad profesional asistent :
. Studii liceale, respectiv studii mcdii liceale, finalizate cu diploma de
bacalaureat
. Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, aşa cum
prevede legea: minim 1 an;
Poliţist local , clasa III, grad profesional debutant
:
•
Studii liceale, respectiv studii mcdii liceale, finalizate cu diploma de
bacalaureat
.
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,
aşa cum prevede legea: nu este cazul
Durata normală a timpului de lucru este 8 ore zi, respeCtiv 40 ore pe săptămână.
Depunerea documentelor se face Ia Registratura generală din cadrul Primăriei
Municipiului Oneşti, In termen de 20 zile de Ia data publicării anunţului
25.10.2022, respectiv în perioada cuprinsă între 25.10.2022-14.11.2022.

Bibliografia concursului de recrutare pentru fuucţiile de execuţie de poliţist
local, clasa I, grad profesional asistent, poliţist local, clasa III, grad preofesional
asistent, poliţist local, clasa III, grad profesional debutant
I
Constituţia Rornâniei republicată;
2
Łegea 202/2002 privind egalitatea de şanse ~i de tratarnent între fernei ~i
bărbaţi, republicată 3, cu rnodificările şi cornpletările ulterioare;
3
Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sanCţionarea tuturor
formelor de discrirninare, republicată 2, cu rnodiňcările şi cornpletările ulterioare;
4
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul adrninistrativ, cu
modificările şi cornpletările ulterioare,
5
Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, Cu rnodifkărilc şi completările
ulterioare,
6
J-lotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, Capitolul II
Organizarea poliţiei locale şi categorii de fbncţionari publici;
7
Legea ur. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de
convieţuire socială, a ordinii şi Iiniştii publice, republicată,
8
Legea nr. 17/1996 privind regirnul armelor de foe şi al rnuniţiilor, cm
modificările şi completările ulterioare;
9
Ordonanţa de urgenţă ur. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată, cu rnodificările şi cornpletările ulterioare;
10
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executärii lucrărilor de construcţii,
republicata 2, cu modificările şi cornpletările ulterioare
11
Legea ur. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de
publicitate, republicată;
12
Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind proteCţia mediului, cu rnodificările
şi cornpletările ulterioare;
13
Ordonanţa nr. 99/2000 privind cornercializarea produselor şi serviciilor de
piaţă, republicata, cu modiňcările şi cornpletările ulterioare;
14
Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi
actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu rnodificările şi cornpletările
ulterioare.
-

—

Tematica concursulni concursului de recrutare pentru funcţiile de execuţie
de poliţist local, clasa I, grad profesional asistent , poliţist local, clasa III,
grad preofesional asistent, poliţist local, clasa III, grad profesional debutant:

1 Constitutia Rornâniei republicată integral;
2 Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse ~i de tratament între femei ~i
bărbaţi, republicată 3, Cu modificările şi completările ulterioare integral;
3 Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, republicată 2, cu rnodificările şi cornpletările ulterioare
integral;
4 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/20 19 privind Codul administrativ, cu
rnoditicările şi completările ulterioare, Partea a VI-a, Titlul I Dispoziţii generale
~i Titlul II Statutul funcţionarilor publici;
5 Legea poliţiei locale nr. 155/20 10, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Capitolul 1 Dispozitii generale, Capitolul II Organizarea poliţiei
—

—

—

-

—

-

-

-

locale, Capitolul III Atribuţiile poliţiei locale, Capitolul IV Statutul personalului
poliţiei locale, Capitolul V Drepturile şi obligaţiile poliţistului local, Capitolul VI
Folosirea mijloacelor din dotare şi uzul de arrnă,
6 Hotărârea Guvernului României nr. 1332/20 10 privind aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi func;ionare a poliţiei locale, Capitolul II
Organizarea poliţiei locale şi categorii de funcţionari publici, Capitolul IV
Atribuţiile personalului poliţiei locale, Capitolul VI
Mijloacele din dotare,
Capitolul VII Drepturile şi recompensele care se pot acorda poliţiştilor locali,
7 Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea ĺ’aptelor de încălcare a unor norme de
conviąuire socială, a ordinii şi liniştü publice, republicată, Contravenţiile pentru
săvâr~irea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi
liniştii publice (art.2) ~i sancţionarea contravenţiilor (art.3);
8 Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, cu
rnodificările şi completările ulterioare, Capitolul III Uzul de arrnă;
9 Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul V Reguli de
circulaţie, Capitolul VII Răspunderea contravenţională ~i Capitolul VIII Căi de
atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei;
10 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată 2, cu rnodificările şi cornpletările ulterioare, Capitolul III Răspunderi
şi sancţiuni;
11 Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea rnijloacelor de
publicitate, republicată, Capitolul VI Sancţiuni;
12 Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu rnoditkările
şi completările ulterioare, Capitolul XV Sancţiuni;
13 Ordonanţa nr. 99/2000 privind cornercializarea produselor şi serviciilor de
piaţă, republicată, cu rnodifkările şi cornpletările ulterioare, Capitolul VII
Sancţiuni;
14 Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2005 privind evidenţa, dorniciliul, reşedinţa şi
actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu rnodifícările şi
completările ulterioare, Capitolul III
Actele de identitate, ~i Capitolul V
Sancţiuni.
-
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-

-
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Atribuţiile pentru poliţist local, clasa I, grad profesional asistent
3.1. Atributii specifice în domeniul circulaţiei pe drumurile publice :
3.1.1 asigură fluenţa circulaţiei pe drurnurile publice din raza teritorială de
cornpetenţă, având dreptul de a efectua semnale reglernentare de oprire a
conducătorilor de autovehicule, exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de
prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
3.1.2 veriťică integritatea mij loacelor de semnalizare rutieră şi sesizează
nereguli constatate privind hincţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a
marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
3.1.3 participă la acţiuni comune cu administratorul drurnului public ( S.C.
Domeniul Public ~i privat One$i S.A.) pentru înlăturarea efectelor fenomenelor
naturale, cum sunt: ninsoare abundenta, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială,
grindină, polei şi alte asemenea fenornene, pe drumurile publice;
3.1.4 participă, alături de Poliţia Municipiului One~ti, Ia asigurarea măsurilor
de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii,
procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-

artistice, sportive, religioase sau comernorative, đupă caz, precum şi de alte activităţi
care se desfăşoară pe drurnul public şi irnplică aglornerări de persoane;
3.1.5 sprijină Poliţia Municipiului One~ti în asigurarea măsurilor de circulaţie
în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de
competenţă;
3.1.6 acordă sprij in Poliţiei Municipiului One~ti în luarea rnăsurilor pentru
asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
3.1.7 asigură în cazul accidentelor soldate cu victime paza locului acestor
accidente şi ia prirnele rnăsuri care se impun pentru conservarea urmelor, identificarea
martorilor şi a f~ptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea rnai
apropiată unitate sanitară;
3.1.8 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor
legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având
dreptul de a dispune rnăsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregularnentar;
3.1.9 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor
legale privind masa maxirnă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având
dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
3.1.10 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor
rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune
anirnală;
3.1.11 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea
prevederilor legale referitoare Ia circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în
parcuri şi zone de agrenient, precurn şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi
seninalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
3.1.12 aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor tără
stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinânđ domeniului public sau privat al statului
on al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
3.1.13 cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Rornâne pentru
identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării
neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.
-

-

3.2. Obligaţiile poliţistului local.
In exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul local este obligat:
3.2.1. să respecte prevederile art.2 I alin.( 1) din Legea Poliţiei Locale nr.
155/2010, cu modificările ~i completările ulterioare;
3.2.2. să participe la ~edinţele de tragere cu armamentul din dotare, organizate
la nivelul instituţiei;
3.2.3. să participe la testările lunare, trimestriale, semestriale sau anuale,
organizate pe linia pregătirii profesionale ~i sportive, Ia ~edintele de tragere cu
armamentul din dotare
criterii care vor fi avute în vedere Ia evaluarea
performanţelor profesionale;
3.2.4. să manifeste disponibilitate Ia solicitările ~efi1or ierarhici ~i în afara
programului de lucru, cu ocazia activităţilor la care este considerată necesară prezenţa
sa;
3.2.5. să asigure un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin
participare activă la luarea deciziilor ~i Ia transpunerea br în practică;
3.2.6. să nu primească în mod direct cereri a căror rezolvare nu intră în
competenţă sau să discute direct cu petentii, cu excepţia celor cărora le sunt stabilite
asemenea atribuţii precum ~i să flu intervină pentru soluţionarea acestor cereri;
.

-

3.2.7. inforinează de îndată prin staţia radio emisie-recepţie sau telefon mobil,
la intrare ~i pe timpul serviciului, despre activităţile desf~urate sau evenimentele
apărute în exercitarea atribuţi.ilor de serviciu, comunicând despre acestea ofiţerului de
serviciu, ~efilor ierarhici sau conducerii instituţiei;
3.2.8. participă la ~edinţe1e de analiză ~i instruire stabilite de ~efîi ierarhici sau
conducerea instituţiei;
3.2.9. îndepline$e ~i alte atribuţii conform ordinelor sau dispoziţiilor primite,
note interne, decizii, etc.;
La intrarea în serviciu:
3.2.10.să se prezinte la serviciu la ora stabilită, în condiţii psiho-fizice
corespunzătoare pentru îndeplinirea mndatoririlor ce îi revin, având asupra sa
Iegitimaţia vizată la zi şi cartea de identitate;
3.2.11 .să semneze la intrarea în serviciu, în registrul de prezenţă pentru
poliţiştii beau;
3.2.12.să ia în primire de la ofiţerul de serviciu al instituţiei dotările necesare
executării serviciubui (armament, munitia aferentă, baston de cauciuc, cătu~e metalica,
staţie radio, telefonul din dotare, carneră foto);
3.2.13.să aibă asupra sa docurnentele necesare întocmirii actelor procedurale
(carnetul de procese verbale, carnetul postului, ordinul de serviciu, carnet invitaţii,
etc.);
3.2.14.să se prezinte în ţinutä regulamentară, curată, îngrijită, ajustată, ţinuta
civilă purtându-se numai cu aprobarea ~efi1or ierarhici;
3.2.15.să participc la ~edinţeIe de instruire organizate la intrarea în serviciu ~i
să ia la cuno$inţă despre activităţile ce urmează a fi desfă~urate ~i zona în care a fost
repartizat pentru executarea serviciului;
Pe timpul executării serviciului:
3.2.16.să respecte traseele de patrulare, intervalele orare stabilite în consemnele
posturilor sau prevăzute în buletinul posturilor;
3.2. 17.să poarte armamentul din dotare ~i muniţia aferentă numai în timpul
serviciului, în mod regularnentar ~i să-l fobosească cu respectarea prevederibor Legii
nr. 155/2010, Legii ru. 17/1996, H.G. rur. 1332/2010 ~i procedurile interne;
3.2.18.să urmărească realizarea obiectivelor generale, a celor specifice biroului
precum ~i să-~i îndeplinească indicatorii de performanţă, stabiliţi conform strategiei
aprobate la nivelul conducerii instituţiei;
3.2. 19.să acorde sprijin celorlalţi po1i;i~ti bocali în rezolvarea sesizăribor
primite;
3.2.20.săji îndeplinească cu profesionalism, imparţialitate ~i în conformitate
cu legea, îndatoririle de serviciu ~i să se abţină de Ia once faptă de natură a aduce
prejudicii persoanelor fizice sau juridice;
3.2.21. să se asigure că nu se află în poziţii incompatibile cu exercitarea
atribuţiunibor de serviciu (nu fbmează pe timpul deplasării, nu consumă seminţe,
îngheţată, gumă de mestecat, fructe sau alte alimente, etc.);
3.2.22.să execute prin dispoziţiile primite, misiuni de verificare a sesizăribor
privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale;
La ieşirea din serviciu:
3.2.23.să semneze Ia ieşirea din serviciu, în registrul de prezenţă pentru
poliţiştii beau;

3.2.24.să întocrnească ~i să predea raportul zilnic de activitate cu activităţile
desf~~urate, procesele verbale, fi~ele de interventie la eveniment ~i celelalte
documente procedurale întocmite;
3.2.25.să predea Ia ofiţerul de serviciu dotările avute în serviciu (armament,
muniţia aferentă, baston de cauciuc, cătuse metalice, statie radio, telefonul din dotare,
carneră foto);
3.2.26.să lase în f~etul metalic personal documentele necesare întocmirii
actelor procedurale (cametul de procese verbale, carnetul postului, ordinul de serviciu,
camet invitaţii, etc.);
3.2.27.să ia măsuri de descărcare/predare a camerelor foto sau video Conform
procedurii operaţionale inteme;
3.3. Drepturile poliţistului local
In exercitarea atribuţiilor ce Îi revin, potrivit legii, poliţistul local are
următoarele drepturi principale:
3.3.1 beneficiază de drepturile prevăzute de art.20 alin.(1) din Legea Poliţiei
Locale nr. 155/2010, cu modificările ~i completările ulterioare;
3.3.2 să poarte armamentul din dotare, muniţia aferentă ~i accesoriile din
dotare, numai în timpul serviciului;
3.3.3 să folosească în timpul intervenţiilor de urgenţă sistemele de alarmare
sonore şi luminoase ale autovehiculului numai cu respectarea prevederilor legale în
vigoare;
3.4. Interdicţiile poliţistului local
3.4.1 poliţistului îi este interzis să desfă~oare activităţile prevăzute de art.2 1
alin.(2) din Legea Poliţiei Locale nr. 155/20 10, cu modifkările ~i completările
ulterioare;
3.4.2 poliţistului îi este interzis să încredinţeze dotările pe care le are asupra sa
(armament, muniţie, baston de cauciuc, cătu~e metalice, spray iritant-lacrimogen,
staţie emisie-recepţie, etc.) altei persoane;
3.4.3 poliţistului îi este interzis să încalce prevederile Codului Rutier sau altor
acte normative conexe în cazul în care execută serviciul cu atribuţii de conducător
auto;
3.4.4 poliţistului îi este interzis să plece in cursă tară aprobarea şefblui direct
şi fără a deţine documentele necesare (permis de conducere, acte de identitate,
certilkat de înmatriculare, asigurare, rovignetă, etc.);
3.4.5 poliţistului îi este interzis să se prezinte la serviciu sub influenţa
băuturilor alcoolice, a substanţelor halucinogene sau cu efect psihoactiv, să introducă
sau să consume alcool în timpul serviciului;
3.4.6 poliţistului îi este interzis să întreprindă acţiuni care nu au legătură cu
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
3.4.7 poli;istului îi este interzis să încredinţeze postul altei persoane fără a
avea în prealabil aprobarea şefUor ierarhici;
3.4.8 poliţistului îi este interzis să părăsească postul sau zona dată în
responsabilitate, înainte de ora stabilită sau înainte de a Ii schimbat, atunci când
activitatea se execută pe mai multe schimburi;
3.4.9 poliţistului îi este interzis să adreseze injurii, expresii, cuvinte jignitoare
sau să aibă un comportament necivilizat in incinta sau în afara instituţiei, Ia adresa
colegilor, şefilor ierarhici sau altor persoane;

3.4.10 poliţistului îi este interzis să divulge altor persoane, date sau inĺ’orrnaţii
despre care ia la cunoştinţă cu ocazia exercitării atribuţiilor de serviciu (informaţii
clasificate secret de serviciu, confidential, uz intern, etc.);
3.4.11 poliţistului îi este interzis să folosească sisternele de alarmare sonore şi
lurninoase cu încălcarea prevederilor legale.
3.5. Responsabilităţi
Poliţistul local răspunde disciplinar pentru activitatea desf~şurată, in faţa şefilor
săi ierarhiei, atunci când:
3.5.1. înscrie în documentele întocrnite cu bună ~tiinţă, date şi fapte inexistente
sau neconforme cu realitatea;
3.5.2. refhză să depună raport la solicitarea abilitată a şeűlor ierarhici;
3.5.3. dispune măsuri care contravin prevederilor legale şi care Bunt de natură
a produce prejudicii persoanelor sau instituţiei;
3.5.4. nu se implică în activitatea de executare a atribuţiunilor de serviciu;
3.5.5. nu execută întoemai dispoziţiile date de şefii ierarhici precurn şi cele
prevăzute în prezenta Fişă a Postului, Note Interne, Regulamentul de Organizare ~i
Euncţionare, Regulamentul Intern, ordine sau legi care reglementează activitatea
funcţionarului public.
3.6. Atribuţii şi responsabilităţi în domeniul sistemului de control managerial
intern:
3.6.1. Elaborează proceduri documentate, în coordonarea Comisiei de
monitorizare, având la bază obligatoriu structura minimală prevăzută în Procedura
docurnentată;
3.6.2. Identifică şi evaluează riscurile aferente obiectivelor şi/sau activităţilor
la nivelul compartimentului, in conformitate cu elementele minimale din Registrul de
riscuri;
3.6.3. Intocmeste situaţii centralizatoare/raportările anuale privind etapele şi
paşii realizării unui proces sau unei activităţi în domeniul gestionării riscurilor ~i
elaborării Registrului riscurilor;
3.6.4. Răspunde la nivelul compartimentului de procesul de actualizare a
obiectivelor generale şi specifice, a activităţilor procedurale, a procesului de
gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanţelor, a situaţiei
procedurilor şi a sistemului de monitorizare şi de raportare, respectiv informare către
conducătorul entităţii publice.
3.6.5. Asigură, Participă ~i Răspunde pentru elaborareaJactualizarea
documentelor Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) în conformitate cu
legislaţia specifică, în vigoare, potrivit responsabilităţilor stabilite prin Dispoziţia de
constituire ~i Regulamentul de Organizare ~i Funcţionarea al Comisiei de
Monitorizare (CM), coordonare ~i îndrumare metodologică responsabilă cu
implementarea ~i dezvoltarea SCIM la nivelul Primăriei Municipiului One$i.
3.7. Atribuţii ~i responsabilită~i în domeniul managementului calităţii ~i
mediului
3.7.1. Să cunoscă şi să respecte cerinţele SR EN ISO 900 1:2008 şi SR EN ISO
14001:2005;
3.7.2. Să cunoască şi să respecte prevederile aplicabile postului cuprinse in
documentaţia sistemului de management integrat calitate şi mediu şi să acţioneze
pentru îmbunătăţirea continuă a füncţionării acestui sistem.

3.7.3. Să utilizeze corect echipamentele IT, aparatura, autoturismele şi alte
mijloace de producţie;
3.7.4. să conştientizeze irnportanţa conformităţü cu politica în domeniul
calitătii şi mediului şi cu cerinţele sistemului de management integrat calitate-mediu,
cerinţele legale, de reglementare ~i a altor părţi interesate;
3.7.5. să acţioneze într-un mod responsabil faţă de mediu ~i sănătatea ~i
securitatea ocupaţională;
3.7.6. să reduca impactul negativ asupra rnediului al activităţilor realizate;
3.7.7. să asigure Un consurn redus ~i previne risipa de materi.i prime, materiale,
resurse naturale ~i energie;
3.7.8. să asigure pe cât posibil reciclarea sau refolosirea materialelor;
3.7.9. să reducă impactul activităţilor ~i operaţiilor asupra florei, faunei,
relief’ului, esteticii ~i vecinăţăţilor;
3.7.10. să facă propuneri pentru a preveni đegradarea gravă sau ireversibilă a
mediului;
3.7.1 1.să prevină apariţia incidentelor/accidentelor ~i intervine în situaţii de
urgenţă pentru limitarea ~i rernedierea efectelor asupra mediului ~i sănătăţii ~i
securităţii ocupaţionale;
3.7.12.să separe de~eurile înainte de colectare, in vederea valoriťicării sau
eliminării acestora.
3.8. Atribuţii ~i responsabilităţi referitoare Ia securitatea ~i sănătatea în rnuncă
3.8.1. să î~i însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul
securităţii şi sănătăţii în munca specifice postului său;
3.8.2. să comunice imediat ~efu1ui ierarhic superior ~i lucrătorului desenmat
once situaţie de muncă despre Care au motive întemeiate să 0 considere un pericol
pentru securitatea ~i sănătatea personalului instituţiei, precum ~i once deficienţă a
sistemelor de protecţie.
Atribuţiile pentru poliţist local, clasa III, grad profesional asistent
3.1. Atribuţii specifice în domeniul circulaţiei pe drumurile publice:
3.1.1 asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de
competenţă, având dreptul de a efectua semnale reglementare de oprire a
conducătorilor de autovehicule, exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de
prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
3.1.2 veriücă integritatea rnijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează
nereguli constatate privind fbncţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a
marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
3.1.3 participă Ia acţiuni cornune CU administratorul drumului public ( s.c.
Domeniul Public ~i privat One~ti S.A.) pentru înlăturarea efectelor fenomenelor
naturale, cum sunt: ninsoare abundenta, viscol, vânt putemic, ploaie torenţială,
grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
3.1.4 participă, alături de Poliţia Municipiului One~ti, la asigurarea măsurilor
de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii,
procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural
artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi
care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;
3.1.5 sprijină Poliţia Municipiului One~ti in asigurarea măsurilor de circulaţie
în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de
competenţă;

3.1.6 acordă sprijin Poliţiei Municipiului One~ti în luarea măsurilor pentru
asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
3.1.7 asigură în cazul accidentelor soldate cu victime paza locului acestor
accidente şi ia prirnele rnăsuri care se impun pentru conservarea urmelor, identiEcarea
martorilor şi a f~ptuitori1or şi, dacă se impune, transportul victirnelor Ia cea rnai
apropiată unitate sanitară;
3.1.8 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor
legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având
dreptul de a dispune rnăsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregularnentar;
3.1.9 constată contravenţii şi aplica sancţiuni pentru încălcarea normelor
legale privind masa rnaximă adrnisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având
dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
3.1.10 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor
rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune
animală;
3.1.11 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea
prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în
parcuri şi zone de agrernent, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi
semnalizate prin senrnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
3.1.12 aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără
stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând dorneniului public sau privat al statului
on al unităţilon/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
3.1.13 cooperează cu unităţile/structunile teritoriale ale Poliţiei Române pentru
identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului nidicat ca urmare a staţionării
neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public;
-

-

3.2. Obligaţiile poliţistului local.
In exercitarea atnibuţiilor de serviciu, poliţistul local este obligat:
3.2.1. să respecte prevederile art.21 alin.(1) din Legea Poliţiei Locale nr.
155/2010, cu modificările ~i completările ultenioare;
3.2.2. să participe la ~edinţele de tragere cu armamentul din dotare, organizate
Ia nivelul instituţiei;
3.2.3. să participe Ia testările lunare, trimestriale, semestriale sau anuale,
organizate pe linia pregătirii profesionale ~i sportive, Ia ~edinţe1e de tragere cu
armamentul din dotare
criterii care vor 6 avute în vedere Ia evaluarea
performanţelor profesionale;
3.2.4. să manifeste disponibilitate Ia solicitările ~efilor ierarhici ~i în afara
programului de lucru, cu ocazia activităţilor la care este considerată necesară prezenţa
sa;
3.2.5. să asigure un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin
participare activă Ia luarea deciziilor ~i Ia transpunerea br în practică;
3.2.6. să nu primească în mod direct cereri a căror rezolvare nu intră în
competenţă sau să discute direct cu petenţii, cu excepţia cebor cărora le sunt stabilite
asemenea atnibuţii precum ~i să nu intenvină pentru soluţionarea acestor cereni;
3.2.7. informează de îndată prin staţia radio emisie-recepţie sau telefon mobil,
la intrare ~i pe timpul senviciului, despre activităţile desfă~urate sau evenimentele
apărute în exercitarea atnibuţiilor de serviciu, comunicând despre acestea oflţerului de
senviciu, ~eűbor ierarhici sau conducenii instituţiei;
-

3.2.8. participă Ia ~edinţe1e de analiză ~i instruire stabilite de ~efii ierarhici sau
conducerea instituţiei;
3.2.9. îndeplineste si alte atributii conform ordinelor sau dispoziţiilor primite,
note inteme, decizii, etc.;
La intrarea în serviciu:
3.2.1 0.să se prezinte Ia serviciu la ora stabilita, în condiţii psiho-üzice
corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin, având asupra sa
Iegitimaţia vizată la zi şi cartea de identitate;
3.2.11 .să semneze Ia intrarea în serviciu, în registrul de prezenţă pentru
poliţiştii locali;
3.2.12.să ia în primire de la ofiţerul de serviciu al instituţiei dotările necesare
executärii serviciului (armament, muniţia aferentă, baston de cauciuc, cătu~e metalica,
staţie radio, telefonul din dotare, cameră foto);
3.2.1 3.să aibă asupra sa documentele necesare întocmirii actelor procedurale
(cametul de procese verbale, carnetul postului, ordinul de serviciu, carnet invitaţii,
etc.);
3.2. 14.să se prezinte în ţinută regulamentară, curată, îngrijită, ajustată, ţinuta
civilă purtându-se numai cu aprobarea ~efiIor ierarhici;
3.2.15.să participe la ~edinteIe de instruire organizate Ia intrarea în serviciu ~i
să ia Ia cuno~tinţă despre activităţile ce urmează a fi desfă~urate ~i zona în care a fost
repartizat pentru executarea serviciului;
Pe timpul executării serviciului:
3.2.16.să respecte traseele de patrulare, intervalele orare stabilite în consemnele
posturilor sau prevăzute în buletinul posturilor;
3.2.17.să poarte armamentul din dotare ~i rnuniţia aferentă nurnai in timpul
serviciului, in mod regulamentar ~i să-1 folosească cu respectarea prevederilor Legii
nr. 155/2010, Legii nr. 17/1996, H.G. nr. 1332/2010 ~i procedurile interne;
3.2.1 8.să urmărească realizarea obiectivelor generale, a celor speciflce biroului
precum ~i să-~i îndeplinească indicatorii de performantă, stabiliţi conform strategiei
aprobate la nivelul conducerii instituţiei;
3.2.19. să acorde sprij in celorlalţi po1iţi~ti locali în rezolvarea sesizărilor
primite;
3.2.20.să-~i mndeplinească cu profesionalism, imparţialitate ~i în confonnitate
cu legea, mndatoririle de serviciu ~i să se abţină de Ia once faptă de natură a aduce
prejudicii persoanelor fizice saujuridice;
3.2.21. să se asigure că nu se află în poziţii incompatibile cu exercitarea
atribuţiunilor de serviciu (nu fumează pe timpul deplasării, nu consumă seminţe,
îngheţată, gumă de mestecat, fructe sau alte alimente, etc.);
3.2.22.să execute prin dispoziţiile primite, misiuni de verificare a sesizărilor
privind săvârşirea unor fapte prin care se mncalcă normele legale;
La ieşirea din serviciu:
3.2.23.să semneze Ia ieşirea din serviciu, în registrul de prezenţă pentru
poliţiştii beau;
3.2.24.să întocmească ~i să predea raportul zilnic de activitate cu activităţile
desĺă~urate, procesele verbale, fi~ele de interventie Ia eveniment ~i celelalte
documente procedurale întocmite;
3.2.25.să predea Ia ofiţerul de serviciu dotările avute in serviciu (armament,
muniţia aferentă, baston de cauciuc, cătuse metalice, statie radio, telefonul din dotare,
cameră foto);

3.2.26.să lase în ui~etu1 metalic personal documentele necesare întocmirii
actelor procedurale (carnetul de procese verbale, carnetul postului, ordinul de serviciu,
carnet invitaţii, etc.);
3.2.27.să ia măsuri de descărcare/predare a camercior foto sau video conform
procedurii operaţionale interne;
3.3. Drepturile poliţistului local
In exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul local are
urrnătoarele drepturi principale:
3.3.1 beneficiază de drepturile prevăzute de art.20 alin.( 1) din Legea Poliţiei
Locale nr. 155/20 10, cu modificările ~i completările ulterioare;
3.3.2 să poarte armamentul din dotare, muniţia aferentă ~i accesoriile din
dotare, numai in timpul serviciului;
3.3.3 să folosească în timpul intervenţiilor de urgenţă sistemele de alarmare
sonore şi luminoase ale autovehiculului numai cu respectarea prevederilor legale in
vigoare;
3.4. Jnterdicţiile poliţistului local
3.4.1 poli;istului îi este interzis să desfă~oare activităţile prevăzute de art.21
alin.(2) din Legea Poli;iei Locale nr. 155/2010, cu modificările ~i completările
ulterioare;
3.4.2 poliţistului îi este interzis să încredinţeze dotările pe care le are asupra sa
(armament, munitie, baston de cauciuc, cătu~e metalice, spray iritant-lacrimogen,
staţie emisie-recepţie, etc.) altei persoane;
3.4.3 poliţistului îi este interzis să incalce prevederile Codului Rutier sau altor
acte normative conexe în cazul în care execută serviciul cu atribuţii de conducător
auto;
3.4.4 poliţistului îi este interzis să plece în cursă fără aprobarea şefhlui direct
şi f&ă a deţine documentele necesare (permis de conducere, acte de identitate,
certificat de îm~atriculare, asigurare, rovignetă, etc.);
3.4.5 poliţistului îi este interzis să se prezinte Ia serviciu sub influenţa
băuturilor alcoolice, a substanţelor halucinogene sau cu efect psihoactiv, să introducă
sau să consume alcool în timpul serviciului;
3.4.6 poliţistului îi este interzis să întreprindă acţiuni care nu au legătură cu
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
3.4.7 politistului ii este interzis să încredinţeze postul altei persoane f~ră a
avea in prealabil aprobarea şefilor ierarhici;
.

3.4.8 poliţistului îi este interzis să părăsească postul sau zona dată în
responsabilitate, înainte de ora stabilită sau înainte de a 6 schimbat, atunci când
activitatea se execută pe mai multe schimburi;
3.4.9 poliţistului îi este interzis să adreseze injurii, expresii, cuvinte jignitoare
sau să aibă un comportament necivilizat în incinta sau in afara instituţiei, la adresa
colegilor, şefilor ierarhici sau altor persoane;
3.4.10 poliţistului ii este interzis să divulge altor persoane, date sau inforrnaţii
despre care ia la cunoştinţă cu ocazia exercitării atribuţiilor de serviciu (informaţii
clasificate secret de serviciu, confidenţial, uz intern, etc.);
3.4.11 poliţistului ii este interzis să folosească sistemele de alarmare sonore şi
luminoase cu încălcarea prevederilor legale.
3.5. Responsabilităti

Poliţistul local răspunde disciplinar pentru activitatea destaşurată, în faţa şefilor
săi icrarhici, atunci când:
3.5.1. înscrie în documentele întocrnite cu bună ~tiinţă, date şi fapte inexistente
sau neconforme cu realitatea;
3.5.2. refhză să depună raport la solicitarea abilitată a şefilor ierarhici;
3.5.3. dispune măsuri care contravin prevederilor legale şi care sunt de natură
a produce prejudicii persoanelor sau instituţiei;
3.5.4. flu se implică in activitatea de executare a atribuţiunilor de serviciu;
3.5.5. nu execută întocmai dispoziţiile date de şefii ierarhici precum şi cele
prevăzute În prezenta Fişă a Postului, Note Interne, Regularnentul de Organizare ~i
Funcţionare, Regularnentul Intern, ordine sau legi care reglementează activitatea
funcţionarului public.
3.6. Atribuţii şi responsabilităţi în domeniul sistemului de control managerial
intern:
3.6.1. Elaboreaza proceduri docurnentate, în coordonarea Comisiei de
monitorizare, având la bază obligatoriu structura minirnală prevăzută in Procedura
documentată;
3.6.2. Identifică şi evaluează riscurile aferente obiectivelor şi/sau activităţilor
la nivelul compartimentului, in conformitate cu elementele niinimale din Registrul de
riscuri;
3.6.3. Intocme~te situaţii centralizatoare/raportările anuale privind etapele şi
paşii realizării unui proces sau unei activităţi în domeniul gestionării riscurilor ~i
elaborării Registrului riscurilor;
3.6.4. Răspunde Ia nivelul cornpartimentului de procesul de actualizare a
obiectivelor generale şi specifice, a activităţilor procedurale, a procesului de
gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanţelor, a situaţiei
procedurilor şi a sistemului de rnonitorizare şi de raportare, respectiv informare către
conducătorul entităţii publice.
3.6.5. Asigură, Participă ~i Răspunde pentru elaborarea/actualizarea
documentelor Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) în conformitate cu
legislaţia specifică, în vigoare, potrivit responsabilităţilor stabilite prin Dispoziţia de
constituire ~i Regulamentul de Organizare ~i Funcţionarea a! Comisiei de
Monitorizare (CM), coordonare ~i îndrumare metodologică responsabilă cu
implementarea ~i dezvoltarea SCIM la nivelul Primăriei Municipiului One~ti.
3.7. Atribuţii ~i responsabilităţi in domeniul managementului calităţii ~i
mediului
3.7.1. Să cunoscă şi să respecte cerinţele SR EN ISO 900 1:2008 şi SR EN ISO
14001:2005;
3.7.2. Să cunoască şi să respecte prevederile aplicabile postului cuprinse in
documentaţia sistemului de management integrat calitate şi mediu şi să acţioneze
pentru îmbunătăţirea continuă a funcţionării acestui sistem.
3.7.3. Să utilizeze corect echipamentele IT, aparatura, autoturismele şi alte
mijloace de producţie;
3.7.4. să conştientizeze importanţa conformităţii cu politica în domeniul
calităţii şi mediului şi cu cerinţele sistemului de management integrat calitate-mediu,
cerinţele legale, de reglementare ~i a altor părţi interesate;
3.7.5. să acţioneze într-un mod responsabil faţă de mediu ~i sănătatea ~i
securitatea ocupaţională;
3.7.6. să reducă impactul negativ asupra mediului al activităţilor realizate;

3.7.7. să asigure un consurn redus ~i previne risipa de rnaterii prime, materiale,
resurse naturale ~i energie;
3.7.8. să asigure pe cât posibil reciclarea sau refolosirea materialelor;
3.7.9. să reducă impactul activităţilor ~i operaţiilor asupra florei, faunei,
reliefblui, esteticii ~i vecinăţăţilor;
3.7.1O.să faca propuneri pentru a preveni degradarea gravă sau ireversibilă a
mediului;
3.7.11.să prevină apariţia incidentelor/accidentelor ~i intervine în situaţii de
urgenţă pentru limitarea ~i remedierea efectelor asupra mediului ~i sănătăţii ~i
securităţii ocupaţionale;
3.7. 12.să separe de~eurile înainte de colectare, în vederea valoriflcării sau
eliminării acestora.
3.8. Atributii ~i responsabilitati referitoare Ia securitatea ~i sănătatea în muncă
3.8.1. să î~i însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul
securităţii şi sănătăţii în munca specifice postului său;
3.8.2. să cornunice imediat ~efului ierarhic superior ~i lucrătorului desemnat
once situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol
pentru securitatea ~i sănătatea personalului instituţiei, precum ~i once deňcienţă a
sistemelor de protecţie.
Atribuţiile pentru poliţist local, clasa III, grad profesional debutant
3.1. Atribuţii specifice în domeniul circulaţiei pe drumunile publice:
3.1.1 asigură fluenţa circulaţiei pe drumunile publice din raza teritonială de
competenţă, având dreptul de a efectua seinnale reglementare de opnire a
conducătorilor de autovehicule, exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de
prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drurnunile publice;
3.1.2 verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează
nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a
marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
3.1.3 participă la acţiuni comune cu administratorul drumului public ( s.c.
Domeniul Public ~i privat One~ti S.A.) pentru înlăturarea efectelor fenomenelor
naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială,
grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumunile publice;
3.1.4 participă, alături de Poliţia Municipiului One$i, la asigurarea măsurilor
de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii,
procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural
artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi
care se desfăşoară pe drumul public şi irnplică aglomerări de persoane;
3.1.5 sprijină Poliţia Municipiului One$i în asigurarea măsunilor de circulaţie
în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritoniala de
competenţă;
3.1.6 acordă sprijin Poliţiei Municipiului One~ti în luarea măsurilor pentru
asigurarea fluenţei şi siguranţei trafkului;
3.1.7 asigură în cazul accidentelor soldate cu victime paza locului acestor
accidente şi ia primele măsuri care se impun pentru conservarea urmelor, identiücarea
martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai
apropiată unitate sanitară;
-

-

3.1.8 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor
legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având
dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregularnentar;
3.1.9 constată contravcnţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea norinelor
legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având
dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
3.1.10 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor
rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune
animala;
3.1.11 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea
prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în
parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi
semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
3.1.12 aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără
stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului
on al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
3.1.13 cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Rornâne pentru
identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării
neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public;
3.2. Obligaţiile poliţistului local.
Jn exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul local este obligat:
3.2.1. să respecte prevederile art.2 1 alin.( 1) din Legea Poliţiei Locale nr.
155/2010, cu modificările ~i completările ulterioare;
3.2.2. să participe la ~edinţele de tragere cu armamentul din dotare, organizate
Ia nivelul instituţiei;
3.2.3. să participe la testările lunare, trimestriale, semestriale sau anuale,
organizate pe linia pregătirii profesionale ~i sportive, la ~edinţele de tragere cu
armarnentul din dotare
criterii care vor fi avute în vedere la evaluarea
performanţelor profesionale;
3.2.4. să manifeste disponibilitate la solicitările ~efilor ierarhici ~i în afara
programului de lucru, cu ocazia activităţilor la care este considerata necesară prezenţa
sa;
3.2.5. să asigure un serviciu public de calitate în benefîciul cetăţenilor, prin
participare activă la luarea deciziilor ~i la transpunerea br în practică;
3.2.6. să nu primească în mod direct cereri a căror rezolvare nu intră în
competenţă san să discute direct cu petenţii, cu excepţia celor cărora le sunt stabilite
asemenea atribuţii precum ~i să nu intervină pentru soluţionarea acestor cereri;
3.2.7. informează de îndată prin staţia radio emisie-recepţie sau telefon mobil,
Ia intrare ~i pe timpul serviciului, despre activităţile desta~urate san evenimentele
apărute în exercitarea atribuţiilor de serviciu, comunicând despre acestea ofiţerului de
serviciu, ~efilor ierarhici san conclucerii instituţiei;
3.2.8. participă Ia ~edinţele de analiză ~i instruire stabilite de ~efÎi ierarhici sau
conducerea instituţiei;
3.2.9. îndepline$e ~i alte atribuţii confonn ordinelor sau dispoziţiilor primite,
note interne, decizii, etc.;
La intrarea în serviciu:
3.2. 10.să se prezinte Ia serviciu Ia ora stabilită, în condiţii psiho-fizice
corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin, având asupra sa
legitimaţia vizată Ia zi şi cartea de identitate;
-

3.2.11. să semneze la intrarea în serviciu, în registrul de prezenţă pentru
poliţiştii locali;
3.2.12.să ia în primire de la ofiţerul de serviciu a! instituţiei dotările necesare
executării serviciului (armament, muniţia aferentă, baston de cauciuc, cătuse metalica,
staţie radio, telefonul din dotare, carneră foto);
3.2.13.să aibă asupra sa documentele necesare întocmirii actelor procedurale
(carnetul de procese verbale, carnetul postului, ordinul de serviciu, camet invitaţii,
etc.);
3.2. 14.să se prezinte în ţinută regularnentară, curată, îngrijită, ajustată, ţinuta
civilă purtându-se numai cu aprobarea ~e6lor ierarhici;
3.2.15.să participe Ia ~edinţeIe de instruire organizate Ia intrarea în serviciu ~i
să ia la cuno~tinţă despre activităţile ce urmează a fi desfă~urate ~i zona în care a fost
repartizat pentru executarea serviciului;
Pe timpul executării serviciului:
3.2.16.să respecte traseele de patrulare, intervalele orare stabilite în consemnele
posturilor sau prevăzute în buletinul posturilor;
3.2.1 7.să poarte armarnentul din dotare ~i muniţia aferentă nurnai în timpul
serviciului, în mod regulamentar ~i să-1 folosească cu respectarea prevederilor Legii
nr. 155/2010, Legii nr. 17/1996, H.G. nr. 1332/2010 ~i procedurile inteme;
3.2.18.să urmărească realizarea obiectivelor generale, a celor specifke biroului
precum ~i să-~i îndeplinească indicatorii de performanţă, stabiliţi conform strategiei
aprobate la nivelul conducerii instituţiei;
3.2.19.să acorde sprijin celorlalţi poliţi~ti locali în rezolvarea sesizărilor
primite;
3.2.2O.să-~i îndeplinească cu profesionalism, imparţialitate ~i în conformitate
cu legea, îndatoririle de serviciu ~i să se abţină de Ia once faptă de natură a aduce
prejudicii persoanelor fizice sau juridice;
3.2.21. să se asigure că nu se află în poziţii incompatibile cu exercitarea
atnibuţiunilor de serviciu (nu furnează pe timpul deplasănii, nu consumă seminţe,
îngheţată, gumă de mestecat, fructe sau alte alimente, etc.);
3.2.22.să execute prin dispoziţiile primite, misiuni de verilkare a sesizărilor
privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale;
La ieşirea din serviciu:
3.2.23.să senmeze la ieşirea din serviciu, în registrul de prezenţă pentru
poliţiştii locali;
3.2.24.să întocmească ~i să predea raportul zilnic de activitate cu activităţile
desfă~urate, procesele verbale, ti~ele de intervenţie Ia eveniment ~i celelalte
documente procedurale întocmite;
3.2.25.să predea la ofiţerul de serviciu dotarile avute în serviciu (armament,
muniţia aferentă, baston de cauciuc, cătuse metalice, statie radio, telefonul din dotare,
cameră foto);
3.2.26.să lase în flşetul metalic personal documentele necesare întocmirii
actelor procedurale (carnetul de procese verbale, carnetul postu!ui, ordinul de serviciu,
carnet invitaţii, etc.);
3.2.27.să ia măsuni de descărcare/predare a camere!or foto sau video conform
procedurii operaţiona!e inteme;
3.3. Drepturile poliţistului local
In exercitarea atnibuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul !oca! are
următoare!e dreptuni principa!e:

3.3.1 beneficiază de drepturile prevăzute de art.20 alin.(1) din Legea Poliţiei
Locale ui. 155/2010, cu modificările ~i cornpletările ulterioare;
3.3.2 să poarte armamentul din dotare, muniţia aferentă ~i accesoriile din
dotare, numai în timpul serviciului;
3.3.3 să f’olosească in timpul intervenţiilor de urgenţă sistemele de alarmare
sonore şi lurninoase ale autovehjcululuj numai cu respectarea prevederilor legale in
vigoare;
3.4. Interdicţiile poliţistului local
3.4.1 poliţistului îi este interzis să desfă~oare activităţile prevăzute de art.21
alin.(2) din Legea Poliţiei Locale nr. 155/20 10, cu modifkările ~i completările
ulterioare;
3.4.2 poliţistului îi este interzis să încredinţeze dotările pe care le are asupra sa
(armament, munitie, baston de cauciuc, cătuse metalice, spray iritant-lacrimogen,
sta;ie emisie-receptie, etc.) altei persoane;
3.4.3 poliţistului îi este interzis să încalce prevederile Codului Rutier sau altor
acte normative conexe în cazul în care execută serviciul cu atribuţii de conducător
auto;
3.4.4 politistului îi este interzis să piece în cursă tară aprobarea şefúlui direct
şi tară a deţine documentele necesare (permis de conducere, acte do identitate,
certificat de înmatricuiare, asigurare, rovignetă, etc.);
3.4.5 poliţistului îi este interzis să se prezinte Ia serviciu sub influenţa
băuturilor aicooiice, a substantelor halucinogene sau cu efect psihoactiv, să introducă
sau să consume aicool în timpul serviciului;
3.4.6 poliţistului îi este interzis să întreprindă acţiuni care nu au iegătură cu
îndephnirea atribuţiilor de serviciu;
3.4.7 poliţistuiui îi este interzis să încredinţeze postui altei persoane fără a
avea in prealabil aprobarea şefilor ierarhici;
3.4.8 poliţistului îi este interzis să părăsească postul sau zona dată în
responsabihtate, înainte do ora stabilită sau înainte de a § schimbat, atunci când
activitatea so execută pe mai multe schimburi;
3.4.9 poliţistuiui îi este interzis să adreseze injurii, expresii, cuvinte jignitoare
sau să aiba un comportarnent necivihzat in incinta sau in afara instituţiei, la adresa
colegilor, şefilor ierarhici sau altor persoane;
3.4.10 politistului îi este interzis să divulge aitor persoane, date sau informaţii
despre care ia Ia cunoştinţă cu ocazia exercitării atribuţiilor de serviciu (informatii
clasifícate secret de serviciu, confidential, uz intern, etc.);
3.4.11 poliţistuiui îi este interzis să foiosească sistemele do alarmare sonore şi
luminoase cu mncăicarea prevederilor legale.
3.5. Responsabilităţi
Poliüstul local răspunde disciplinar pentru activitatea desfăşurată, în faţa şefulor
săi ierarhici, atunci când:
3.5.1. înscrie în documentele mntocmite cu bună ~tiinţă, date şi fapte inexistente
sau neconforme cu realitatea;
3.5.2. refbză să depuna raport la solicitarea abihtată a şefilor ierarhici;
3.5.3. dispune măsuri care contravin prevederilor legale şi care sunt de natură
a produce prejudicii persoanelor sau instituţiei;
3.5.4. nu se implică în activitatea de executare a atribuţiunilor do serviciu;

3.5.5. flu execută întocrnai dispoziţiile date de şefii ierarliici precurn şi cole
prevăzute Îfl prezenta Fişă a Postului, Note Inteme, Regularnentul do Organizare ~i
Functionare, Regulamentul Intern, ordine sau legi care reglernenteaza activitatea
funcţionarului public.
3.6. Atribuţii şi respQnsabilităţi în domeniul sistemului de control managerial
intern:
3.6.1. Elaborează proceduri docurnentate, În coordonarea Comisiei do
monitorizare, avâncl la bază obligatoriu structura minimală provăzută în Procedura
documontată;
3.6.2. Jdentifică şi ovaluează riscurile aforente obiectivelor şi/sau activităţilor
la nivelul compartimentului, în conformitate cu elementele minimale din Registrul do
riscuri;
3.6.3. Intocmeste situaţii centralizatoare/raportarile anuale privind etapele şi
paşii realizării unui procos san unoi activităţi în domeniul gostionării riscurilor ~i
elaborării Registrului riscurilor;
3.6.4. Răspunde Ia nivolul compartirnentuluj de procesul do actualizaro a
obiectivelor generale şi spocilke, a activităţilor procodurale, a procesului do
gestionare a riscurilor, a sisternului do monitorizare a performan;elor, a situaţiei
procedurilor şi a sistemului de monitorizare şi do raportare, respectiv informare către
conducătorul entitäţii publice.
3.6.5. Asigură, Par(icipă ~i Răspunde pentru elaborarea!actualizaroa
documentelor Sistemului do Control Intern Managerial (SCIM) în conformitate cu
legislaţia specitică, în vigoare, potrivit responsabilităţilor stabilite prin Dispozi~ia de
constituire ~i Regularnentul de Organizare ~i Funcţionarea al Comisiei de
Monitorizare (CM), coordonare ~i îndrumare metodologică responsabilă cu
implementarea ~i dozvoltarea SCIM Ia nivelul Primăriei Municipiului One~ti.
3.7. Atributii ~i responsabilităti in domeniul managementului calităţii ~i
mediului
3.7.1. Să cunoscă şi să respecte cerinţole SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO
14001:2005;
3.7.2. Să cunoască şi să respecte prevederile aplicabile postului cuprinse in
documentatia sistemului do management integrat calitate şi mediu şi să acţioneze
pentru îmbunătăţirea continuă a funcţionării acestui sistern.
3.7.3. Să utilizeze corect echiparnontele IT, aparatura, autoturismele şi alto
rnijloace do producţie;
3.7.4. să conştientizoze importanta conformităţii cu politica în domeniul
calitătii şi mediului şi cu cerinţole sistemului do management intograt calitato-modiu,
cerinţolo logalo, do reglomontaro ~i a altor părţi intorosato;
3.7.5. să acţionezo într-un mod responsabil faţă do mediu ~i sănătatea ~i
socuritatea ocupaţională;
3.7.6. să reducă impactul nogativ asupra mediului al activităţilor realizate;
3.7.7. să asigure un consum rodus ~i previne risipa do matorii prime, materiale,
resurso naturale ~i onergie;
3.7.8. să asigure p0 cât posibil rociclarea sau refolosirea materialolor;
3.7.9. să roduca irnpactul activităţilor ~i oporaţiilor asupra Noroi, faunoi,
rolief’ului, esteticii ~i vecinătăţilor;
3.7.10.să facă propuneri pentru a proveni dogradarea gravă sau iroversibilă a
mediului;

3.7.11 .să prevină apariţia incidentelor accidentelor ~i intervine în situaţii de
urgenţă pentru limitarea şi remedierea efectelor asupra mediului şi sănătăţii şi
securităţii ocupaţionale;
3.7.12.să separe deşeurile înainte de colectare în vederea valoriflcării sau
eliminärii acestora.
3.8. Atribuţii şi responsabilităţi referitoare Ia securitatea ~i sănătatea în muncă
3.8.1. să î~i însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul
securităţii şi sănătăţii în munca specifice postului său;
3.8.2. să comunice imediat şefului ierarhic superior ~i Iucrătorului desemnat
once situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol
pentru securitatea ~i sănătatea personalului instituţiei, precum ~i once deficienţă a
sistemelor de protecţie.
Bibliografta, tematica, atribuţiile prevăzute în fi~a postului, precum ~i alte date
necesare desfăşurării concursului se aftşează pe pagina de internet a Primăriei
municipiului Oneşti, www.onesti.ro.
Persoanele de contact în vederea
pnimirii dosarelor de concurs sunt:
Dochiţescu Manuela ~ef birou Birou resurse umane sau Boţu Vasilica ~ef serviciu Ia
Serviciul
resurse
umane,
relaţii
cu
publicul
et.5,
cam.503 501, nr.de telefon 0234 324243 216 224;
adrese de mail ;manuela dochitescu onesti.ro, vasilica.botu onesti.ro.
—

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care va
conţine în mod obligatoniu:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
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 specializari şi perfecţionări, dacă este cazul;
e) copia cannetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada
Iucrată, care sA ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate
pentru ocuparea postului funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, acolo unde este
cazul;
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) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din
formularul de inscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al
Secunităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
tCazierul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat
admis Ia selecţia dosarelor are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul documentului
pe tot parcursul deďaşurării concursului,dar flu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub
sanc;iunea neemiterii actului administrativ de numire.
ttAdeverinţa care atestă starea de sănătate con;ine, in clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

(12) Adeverintele care au un alt format decât eel prevăzut în Fl.G. nr.61 1 2008 cu modificările
şi completările ulterioare, trebuie să cuprindă elemente similare prevăzute în anexa nr.2D şi din care să
rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţiaifuncţiile ocupatăiocupate,nivelul studiilor solicitate
pentru ocuparea acesteia/acestora,temeiul legal al desfăşurării activităţii,vechimea în muncă acumulată,
precum şi vechimea în specialitatea studilor
***

