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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 

DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE 

Număr operator de date cu caracter personal: 5082 

Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311 

Tel./Fax: +40-256-246112;  E-mail : contact@politialoctm.ro  

                              Web : www.polcomtim.ro  
 

 

 

 

Atribuțiile postului pentru funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa I, 

gradul profesional superior, la Biroul Ordine Publică și Intervenție Rapidă 
 

 

 Atribuții specifice: 

- menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă 

publică al municipiului Timişoara, aprobat în condiţiile legii; 

- menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor 

sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara, 

în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri 

publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea municipiului Timişoara sau a altor 

instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică; 

- participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la 

activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori 

catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente; 

- acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea 

părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea 

acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în 

condiţiile legii; 

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei 

privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de 

gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile 

specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin 

personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost; 

- asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau 

serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice; 

- participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia 

mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor 

comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, 

după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică 

aglomerări de persoane; 

- constată 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; 

- participă, alături de unități teritoriale din Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce 

compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea 

infracţionalităţii stradale; 

- cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare 

şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale; 
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- asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite; 

- acordă, pe teritoriul municipiului Timişoara, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în 

domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice; 

- intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgență 112, 

pe principiul ”cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine”, in funcție de specificul 

atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competenței teritoriale; 

- acționează pentru depistarea persoanelor și bunurilor urmărite în temeiul legii; 

- imobilizarea făptuitorului, conservarea locului faptei, identificarea martorilor oculari, sesizarea 

imediată a organelor competente și predarea făptuitorului unității teritoriale a Poliției Romîne, pe 

bază de proces verbal, în vederea continuării cercetărilor în cazul constatării în flagrant a unei 

fapte penale; 

- conduce la sediul Poliției Locale/ structurii teritoriale ale Poliției Române persoanele suspecte a 

căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun; 

- redactează documentele și situațiile rezultate ca urmare a unor acțiuni punctuale; 

- verifică și soluționează lucrări cu un grad ridicat de complexitate; 

- mediază și rezolvă neînțelegerile de mică amploare atunci când constată astfel de fapte pe timpul 

executării serviciului; 

- constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea normelor 

legale prevăzute în Legi, Ordonanțe (O.U.G.),  Hotărâri de Guvern, Hotărâri ale Consiliului Local  

sau alte acte normative ale administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate pe 

raza municipiului Timișoara; 

- acționează în zona de patrulare pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale; 

- intervine la evenimentele semnalate; 

- execută activitățile stabilite prin planurile de acțiune; 

- relaționează cu cetățenii în vederea asigurării unui climat corespunzător de ordine și siguranță 

publică; 

- să cunoască, să respecte și să pună în practică măsurile prevăzute în actele normative care 

reglementează măsurile și activitățile care trebuie urmate în cazul declarării stării de urgență sau 

de alertă; 

- constată și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor Legii 55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- asigură ordinea publică în spaţiile special desemnate de autorităţi pentru carantină, precum şi în 

unităţile sanitare sau în locaţiile alternative ataşate acestora stabilite pentru izolare, în 

conformitate cu prevederile Legii 136/2020, referitoare la instituirea unor măsuri în domeniul 

sănătății publice de risc epidemiologic și biologic; 

- conduce și coordonează activitatea atunci când execută serviciul în patrulă pedestră, auto, moto, 

velo sau segway; 

- răspunde de exactitatea datelor consemnate și comunicate ca urmare a unor verificări, acțiuni sau 

evenimente; 

- se preocupă de soluționarea în termen a lucrărilor repartizate spre verificare și rezolvare; 

- răspunde de modul de folosire al mijloacelor din dotare și se preocupă de păstrarea în condiții 

optime a acestora; 

- analizează șituația operativă cu ocazia executării serviciului și face propuneri pentru îmbunătățirea 

activității ; 

- conduce și coordonează acțiuni punctuale cu caracter preventiv; 

- redactarea documentelor și situațiilor rezultate ca urmare a unor acțiuni de amploare medie; 

- coordonează, respectiv îndrumă polițiștii locali cu ocazia unor acțiuni cu efective mărite; 

- îndrumă activitatea polițiștilor locali debutanți, de aceeași clasă, pe durata stagiului acestora; 

- coordonează activitatea funcționarului public debutant pe parcursul perioadei de stagiu; 



Anexa nr. 3 

3 

 

- sprijină funcționarul public debutant în identificarea celor mai bune modalități de rezolvare a 

lucrărilor repartizate acestuia; supraveghează modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu de 

către funcționarul public debutant;  

- propune conducătorului compartimentului cursurile de perfecționare profesională la care trebuie 

să participe funcționarul public debutant; 

- întocmește un referat în vederea evaluării funcționarului public debutant, la finalizarea perioadei 

de stagiu. 

 

Atribuții generale: 

- înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani; 

- 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; 

- 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. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 

privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

- coopereaza cu serviciile publice comunitare  de evidenta a persoanelor pentru punerea in legalitate 

a persoanelor cu acte de identitate expirate si a minorilor cu varsta peste 14 ani, care nu au acte de 

identitate; 

- la producerea unor situaţii deosebite: instituirea stării de urgenţă ori de asediu, declararea 

mobilizării sau stării de război, producerea unor dezastre, catastrofe, calamități ori tulburări de 

amploare de natură să afecteze ordinea și liniștea publică, funcţionarea normală a instituţiilor de 

interes public sau privat despre care ia la cunoştinţă, direct sau prin mijloace de informare din 

media, funcţionarul public este obligat să se prezinte în cel mai scurt timp în locurile dinainte 

stabilite, fără a aştepta altă înştiinţare (chiar dacă se află în concediu de odihnă, învoiri, recuperări 

sau alte situaţii); 

- în cazul alarmei de exerciţiu sau intervenţie este obligat să se prezinte în timpul şi la locul 

destinat, prevăzut în planul de alarmare al Poliţiei Locale;  

- participă în situații deosebite din dispoziția conducerii instituției la acțiuni și măsuri de ordine și 

siguranță publică cu ocazia unor activități care se desfășoară în spațiul public și care implică 

aglomerări de persoane (acțiuni în cartiere, piețe,  zone cu risc criminogen, etc.) ; 

- asigura masuri de ordine la sedintele de plen ale Consiliului Local din cadrul Primariei 

Municipiului Timisoara; 

- verifică şi soluţionează, în limitele legii, sesizările asociaţiilor de proprietari sau locatari privind 

săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale, altele decât cele cu caracter penal; 

- se prezintă la serviciu în condiţii corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin și 

este interzis să consume băuturi alcoolice pe timpul executării sarcinilor de serviciu; 

- face uz de armamentul şi mijloacele de autoapărare din dotare numai cu respectarea strictă a 

prevederilor legale şi răspunde de întreţinerea, păstrarea şi portul armamentului, muniţiei şi 

mijloacelor de autoapărare; 

- este obligat sa cunoască permanent legislaţia în vigoare referitoare la specificul activității 

desfășurate, să cunoască și să respecte Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara; 

- respectarea Jurământului de credință depus în fața conducătorului instituției, consemnat în scris; 

- răspunde de întreţinerea şi păstrarea corespunzătoare a uniformei de serviciu şi a echipamentului 

din dotare; 

- răspunde în mod personal de corectitudinea şi operativitatea raportărilor suportând măsurile 

disciplinare care se impun în caz de dezinformare; 
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- răspunde în fata conducerii instituţiei de modul de rezolvare a sarcinilor profesionale care îi revin, 

a realizării indicatorilor de performanţă stabiliţi la nivelul Direcţiei Poliţiei Locale Timișoara şi 

colaborează permanent în vederea soluţionării în termenul legal a lucrărilor ce intră în competenţa 

sa, precum şi a altor sarcini potrivit nevoilor instituţiei; 

- îi este interzis să absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil şeful ierarhic; 

- respectă întocmai consemnul general şi particular al postului încredinţat;        

- este obligat să acorde semnele exterioare de respect şi să salute şefii ierarhici superiori ; 

- are obligaţia să păstreze secretul de serviciu precum şi confidenţialitatea datelor şi informaţiilor de 

care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de 

interes public ; 

- are îndatorirea să-și perfecționeze pregătirea profesională teorectică și să își însușească 

deprinderile practice necesrea exercitării unei funcții publice; 

- respectarea regimului juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor stabilite potrivit 

legii ; 

- respectarea normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege ; 

- respectarea regimului juridic al îndatoririlor, obligațiilor și interdicțiilor prevăzute de lege; 

- preocuparea permanentă pentru creșterea prestigiului instituției din care face parte; 

- să cunoască și să respecte prevederile Codului de Etică și Integritate al instituției din care face 

parte; 

- însușirea, respectarea și aplicarea prevederilor Codului Administrativ. 

 

Atribuții pe linie de securitate și sănătate în muncă: 

− însuşirea şi respectarea prevederilor legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi 

măsurile de aplicare a acestora; 

− să utilizeze corect mijloacele auto, aparatura, şi alte echipamente de muncă din dotare; 

− utilizarea corectă a echipamentului individual de protecţie acordat; 

− respectarea regulilor şi măsurilor de siguranţă pe timpul executarii şedinţelor de tragere în poligon 

cu armamentul din dotare; 

− respectarea dispoziţiilor legale privind uzul de armă; 

− cunoaşterea riscurilor de accidentare şi îmbolnăviri profesionale specifice instituţiei; 

− să comunice imediat conducătorului locului de muncă orice situaţie de muncă care constituie 

pericol pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor; 

− să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă accidente suferite de propria persoană; 

− să coopereze cu lucrătorul desemnat, în vederea realizării măsurilor de securitate și sănătate în 

muncă; 

− să oprească lucrul la apariția unei stări de pericol grav și iminent de accidentare și să informeze de 

îndată conducătorul locului de muncă; 

− să își însușească și să aplice în mod corespunzător măsurile stabilite de către conducere, în planul 

de evacuare în caz de apariție a unei stări de pericol grav și iminent de accidentare și să informeze 

de îndată conducătorul locului de muncă; 

− să nu conducă autovehicule după ce au consumat bauturi alcoolice sau alte substanțe care 

afectează reflexele normale și nivelul de concentrare necesar pentru această activitate, precum și 

în stare de oboseală;  

− să nu execute lucrări (la înălțime, etc.) și să nu exploateze echipamente de muncă (mașini, 

instalații, etc.) pentru care nu sunt pregătiți profesional, nu posedă autorizațiile prevăzute de 

reglementările în vigoare, nu posedă avizele medicale necesare și nu sunt instruiți pe linie de 

securitate a muncii; 

− să nu parasească locul de muncă fără aprobarea șefului ierarhic superior și să mențină permanent 

locul de muncă și echipamentele cu care lucrează în perfectă ordine și curațenie;  
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− să nu efectueze manevre sau intervenții la instalații sau echipamente (mecanice, electronice, 

electrice, etc.);  

− să utilizeze instalaţiile, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, 

precum şi celor date de conducătorul instituţiei; 

− să participe la instruirile și sesiunile de informare cu privire la măsurile de prevenție ce urmează a    

             fi  implementate necesare prevenirii sau răspândirii bolilor infecto-contagioase; 

− în caz de contact cu persoane infectate sau care prezintă simptome de infectare este obligat să 

      anunțe telefonic șeful ierarhic și Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă; 

− este obligat să respecte instrucțiunile generale privind măsurile de igienă adoptate la nivelul 

       Direcției Poliției Locale Timișoara (dezinfectarea mâinilor, purtarea măștii de protecție, triajul 

       epidemiologic etc.); 

− să respecte și să pună în aplicare regulile, instrucțiunile proprii, planurile de acțiune și măsurile de 

     prevenire a infectării și răspândirii bolilor infectocontagioase dispuse de către angajator, în cazul 

     unor situații de risc epidemiologic și biologic. 

Atribuții generale în domeniul PSI: 

- cunoaşterea măsurilor la nivelul instituţiei privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor 

şi evacuarea lucrătorilor; 

- să respecte interdicțiile privind fumatul; 

- să participe, în mod obligatoriu, la ședințele de instruire pe linie de securitate și sănătat în muncă, 

precum și in domeniul PSI, să-și însușească tematica prelucrată și să susțină testele prevăzute de 

legislația în vigoare; 

- să își însușească și să aplice în mod corespunzător măsurile stabilite de către conducere, în planul 

de evacuare în caz de apariție a unei stări de pericol grav și iminent de accidentare și să informeze 

de îndată conducătorul locului de muncă; 

- să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor aduse la cunoştinţă sub orice formă 

de către conducătorul instituţiei; 

- să acţioneze în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă în cazul apariţiei oricărui 

pericol iminent de incendiu; 

- să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă orice defecțiune tehnică ori de altă situație 

care constituie pericol de incendiu; 

- să furnizeze persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunoștință, referitoare la 

producerea incendiilor; 

- să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de 

apărare împotriva incendiilor;  

- să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor 

de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de 

incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva 

incendiilor. 

 

Atribuții pe linie de control intern managerial: 

- colaborează cu secretarul Comisiei de Monitorizare pe linia Controlului Intern Managerial, 

respectiv in domeniul Managementului riscului;  

- răspunde prompt solicitărilor privind informațiile referitoare la modul de implementare a 

procedurilor elaborate si difuzate; 

- evaluează și revizuiește riscurile, la solicitarea conducătorului structurii funcționale din care face 

parte. 

 

Atribuții pe linie de management al calității: 

- cunoaște, aplică și respectă prevederile documentației sistemului de management al calității; 
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- cunoaște, aplică și respectă prevederile legale și de reglementare în vigoare aplicabile domeniului 

SMC; 

- se autoinstruiește și participă la toate cursurile de instruire la care este propus în vederea creșterii 

permanente a competenței sale profesionale 

- dovedește spirit de echipă, participând cu experiența si cunoștințele personale la desfășurarea 

activităților specifice și cînd este cazul în cadrul echipelor de lucru din care face parte. 

 

Atribuții pe linie de anticorupție: 

- respectă prevederile Planului de integritate al Direcției Poliției Locale Timișoara pentru 

implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2026; 

- participă la activitățile de instruire anticorupție; 

- identifică  riscuri de corupție pe care le transmite șefului ierarhic superior; 

- îndeplineşte/execută orice alte atribuţii stabilite conform legislației în vigoare, dispoziţii şi decizii  

ale conducătorului instituției. 
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Atribuțiile postului pentru funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa 

III, gradul profesional superior, la Biroul Reclamații Sesizări și Evenimente 
 

 

 Atribuții specifice: 

- verificarea sesizărilor şi a reclamaţiilor adresate Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara de către 

Asociaţiile de Proprietari /Locatari, persoanele fizice sau juridice cu domiciliul ori sediul social pe 

raza municipiului Timişoara sau instituţiile publice, referitoare la săvârşirea unor fapte prin care 

sunt încălcate normele de convieţuire socială, ordinea şi liniştea publică sau alte asemenea fapte de 

natură contravenţională, prevăzute şi sancţionate prin legi ori acte administrative emise de 

autorităţile locale; 

- verificarea în teren a aspectelor sesizate, audierea persoanelor care deţin date sau informaţii legate 

de cele semnalate, întocmirea de adrese către alte instituţii publice sau compartimente din cadrul 

Primăriei Municipiului Timişoara şi verificările efectuate în baza de date a SPCLEP Timişoara, 

pentru a se putea stabili cu exactitate situaţia de fapt şi identitatea persoanelor responsabile, în 

vederea luării măsurilor legale, constând în aplicarea de sancţiuni contravenţionale, conform 

prevederilor OG 2/2001 actualizată sau redirecţionarea sesizărilor către organele abilitate să 

soluţioneze astfel de reclamaţii; 

- 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, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală; 

-    îndeplinirea procedurii legale a mandatelor de executare a sancțiunii  obligării la prestarea unei 

activități in folosul comunității, emise de Instanțele de judecata; 

- înmânează  citațiile emise de organele de urmărire penală si de  Instanțele Judecătorești. 

- afişarea proceselor verbale de sancţionare contravenţională, care nu au fost comunicate persoanelor 

sancţionate, pe  bază de semnătură sau prin Poşta Română, la domiciliul sau sediul 

contravenienţilor, de pe raza municipiului Timişoara; 

- verifică și soluționează sesizările si reclamațiile primite din partea cetățenilor în ordinea 

cronologică a transmiterii acestora; 

- acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale Politiei Române în luarea măsurilor pentru 

asigurarea fluenței și siguranței traficului; 

- participă împreună cu reprezentanții altor instituții, la luarea măsurilor ce se impun în caz de 

situații de urgență, calamități, catastrofe, inundații sau pe timpul stării de mobilizare (de război); 

- acordă sprijin operativ celorlalte forțe de ordine publică în gestionarea situațiilor de urgență ce 

necesită intervenția operativă a forțelor de ordine publică, pentru identificarea și prinderea 

infractorilor periculoși, urmăriților și a altor infractori sau suspecți ce se sustrag urmăririi penale; 

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

cazul transporturilor speciale si a celor agabaritice pe raza teritoriala de competenta; 

- 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 legea in domeniul circulației rutiere; 

- 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 daca se 

impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară; 

- îndeplineşte/execută orice alte atribuţii stabilite conform legislației în vigoare, de conducătorul 

ierarhic superior; 

- verifică sesizările și plângerile cetățenilor cu un grad sporit de complexitate; 

- întocmește referatele de clasare la lucrările repartizate, precum și răspunsul către petenți și asigură 

corespondența; 

- să participe la manifestări ştiinţifice şi profesionale, în vederea completării pregătirii profesionale;  
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- să îşi organizeze o evidenţă proprie a pregătirii profesionale pe care o efectuează potrivit planului 

de pregătire profesionala. 

- întocmește arhiva și documentația specifică pentru Biroul Reclamații – Sesizări și Evenimente; 

- întocmește sintezele zilnice, săptămânale, lunare ale activităților desfășurate; 

- coordonează acțiuni punctuale cu efective reduse și centralizează rezultatele acțiunilor și 

întocmește sintezele activităților desfășurate; 

- conduce și coordonează acţiuni cu efective în teren şi întocmeşte sinteza cu rezultatele acestora; 

- întocmește planurile de măsuri și de acțiune în conformitate cu situația operativă, centralizează 

rezultatul acțiunilor și întocmește sinteza planurilor; 

- redactarea documentelor și situațiilor rezultate ca urmare a unor acțiuni de mică amploare; 

- coordonează, respectiv îndrumă polițiștii locali cu ocazia unor acțiuni cu efective restrânse; 

- îndrumă activitatea polițiștilor locali debutanți pe durata stagiului acestora: coordonează activitatea 

funcționarului public debutant pe parcursul perioadei de stagiu; întocmește un referat în vederea 

evaluării funcționarului public debutant, la finalizarea perioadei de stagiu; 

- sprijină politistii locali debutanti, politistii locali asistenti clasa a III-a si politistii locali principali 

clasa a III-a în identificarea celor mai bune modalități de rezolvare a lucrărilor repartizate acestora; 

supraveghează modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu de către funcționarul public debutant, 

politistii locali asistenti clasa a III-a si politistii locali principali clasa a III –a si propune 

conducătorului compartimentului/biroului/serviciului cursurile de perfecționare profesională la 

care trebuie să participe polițiștii locali aflați sub îndrumare;  

- participă la acțiuni de informare a cetățenilor în școli, cartiere, asociații de proprietari,  etc. 

- participă la şedinţele consiliilor consultative de cartiere;  

- intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de Urgenta 112, pe 

principiul, “cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine”, in funcție de specificul 

atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competentei teritoriale; 

- în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru 

conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente si 

predă făptuitorul structurii Poliției Române competente teritorial, pe bază de proces – verbal, în 

vederea continuării cercetărilor; 

- conduce la sediul poliției locale /structurii Poliției Române persoanele suspecte, identificate pe 

timpul intervenției, în vederea luării măsurilor care se impun; 

- acționează în zona de competenta conform Planului de Ordine si Siguranță Publică a unității 

administrativ-teritoriale pentru   prevenirea si combaterea faptelor antisociale, precum si pentru 

menținerea ordinii si liniștii publice sau curățeniei zonei; 

- acționează, în condițiile art. 6, lit. k din Legea 155/2010 pentru depistarea persoanelor si a 

bunurilor urmărite in temeiul legii; 
 

 

Atribuții generale: 

- înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani; 

- 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; 

- 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. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind 

evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 



Anexa nr. 3 

9 

 

- cooperează cu serviciile publice comunitare  de evidenta a persoanelor pentru punerea in legalitate 

a persoanelor cu acte de identitate expirate si a minorilor cu vârsta peste 14 ani, care nu au acte de 

identitate; 

- la producerea unor situaţii deosebite: instituirea stării de urgenţă ori de asediu, declararea 

mobilizării sau stării de război, producerea unor dezastre, catastrofe, calamități ori tulburări de 

amploare de natură să afecteze ordinea și liniștea publică, funcţionarea normală a instituţiilor de 

interes public sau privat despre care ia la cunoştinţă, direct sau prin mijloace de informare din 

media, funcţionarul public este obligat să se prezinte în cel mai scurt timp în locurile dinainte 

stabilite, fără a aştepta altă înştiinţare (chiar dacă se află în concediu de odihnă, învoiri, recuperări 

sau alte situaţii); 

- în cazul alarmei de exerciţiu sau intervenţie este obligat să se prezinte în timpul şi la locul destinat, 

prevăzut în planul de alarmare al Poliţiei Locale;  

- participă în situații deosebite din dispoziția conducerii instituției la acțiuni și măsuri de ordine și 

siguranță publică cu ocazia unor activități care se desfășoară în spațiul public și care implică 

aglomerări de persoane (acțiuni în cartiere, piețe,  zone cu risc criminogen, etc.) ; 

- asigura măsuri de ordine la ședințele de plen ale Consiliului Local din cadrul Primăriei 

Municipiului Timișoara; 

- verifică şi soluţionează, în limitele legii, sesizările asociaţiilor de proprietari sau locatari privind 

săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale, altele decât cele cu caracter penal; 

- se prezintă la serviciu în condiţii corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin și este 

interzis să consume băuturi alcoolice pe timpul executării sarcinilor de serviciu; 

- face uz de armamentul şi mijloacele de autoapărare din dotare numai cu respectarea strictă a 

prevederilor legale şi răspunde de întreţinerea, păstrarea şi portul armamentului, muniţiei şi 

mijloacelor de autoapărare; 

- este obligat sa cunoască permanent legislaţia în vigoare referitoare la specificul activității 

desfășurate, să cunoască și să respecte Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara; 

- respectarea Jurământului de credință depus în fața conducătorului instituției, consemnat în scris; 

- răspunde de întreţinerea şi păstrarea corespunzătoare a uniformei de serviciu şi a echipamentului 

din dotare ; 

- răspunde în mod personal de corectitudinea şi operativitatea raportărilor suportând măsurile 

disciplinare care se impun în caz de dezinformare; 

- răspunde în fata conducerii instituţiei de modul de rezolvare a sarcinilor profesionale care îi revin, 

a realizării indicatorilor de performanţă stabiliţi la nivelul Direcţiei Poliţiei Locale Timișoara şi 

colaborează permanent în vederea soluţionării în termenul legal a lucrărilor ce intră în competenţa 

sa, precum şi a altor sarcini potrivit nevoilor instituţiei; 

- îi este interzis să absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil şeful ierarhic; 

- respectă întocmai consemnul general şi particular al postului încredinţat;        

- este obligat să acorde semnele exterioare de respect şi să salute şefii ierarhici superiori ; 

- respectă prevederile planului sectorial de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale 

Anticorupţie; 

- are obligaţia să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor de care ia cunoştinţă în 

exercitarea funcţiei publice în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public ; 

- are îndatorirea să-și perfecționeze pregătirea profesională teoretică și să își însușească deprinderile 

practice necesare exercitării unei funcții publice; 

- respectarea regimului juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor stabilite potrivit 

legii ; 

- respectarea normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege ; 

- preocuparea permanentă pentru creșterea prestigiului instituției din care face parte; 

- respectarea regimului juridic al îndatoririlor, obligațiilor și interdicțiilor prevăzute de lege; 
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Atribuții pe linie de securitate și sănătate în muncă:  

- însuşirea şi respectarea prevederilor legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi 

măsurile de aplicare a acestora; 

- să utilizeze corect mijloacele auto, aparatura, şi alte echipamente de muncă din dotare; 

- utilizarea corectă a echipamentului individual de protecţie acordat; 

- respectarea regulilor şi măsurilor de siguranţă pe timpul executarii şedinţelor de tragere în poligon 

cu armamentul din dotare; 

- respectarea dispoziţiilor legale privind uzul de armă; 

- cunoașterea măsurilor la nivelul instituției privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor 

și evacuarea lucrătorilor; 

- cunoaşterea riscurilor de accidentare şi îmbolnăviri profesionale specifice instituţiei; 

- să comunice imediat conducătorului locului de muncă orice situaţie de muncă care constituie 

pericol pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor; 

- să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă accidente suferite de propria persoană; 

- să respecte interdicțiile privind fumatul; 

- să coopereze cu lucrătorul desemnat, în vederea realizării măsurilor de securitate și sănătate în 

muncă; 

- să oprească lucrul la apariția unei stări de pericol grav și iminent de accidentare și să informeze de 

îndată conducătorul locului de muncă; 

- să participe în mod obligatoriu la ședințele de instruire pe linie de securitate și sănătate în muncă 

precum și în domeniul PSI, să-și însușească tematica prelucrată și să susțină testele prevăzute de 

legislația în vigoare; 

- să își însușească și să aplice în mod corespunzător măsurile stabilite de către conducere, în planul 

de evacuare în caz de apariție a unei stări de pericol grav și iminent de accidentare și să informeze 

de îndată conducătorul locului de muncă; 

- să nu conducă autovehicule după ce au consumat bauturi alcoolice sau alte substanțe care afectează 

reflexele normale și nivelul de concentrare necesar pentru această activitate, precum și în stare de 

oboseală;  

- să nu execute lucrări (la înălțime, etc.) și să nu exploateze echipamente de muncă (mașini, 

instalații, etc.) pentru care nu sunt pregătiți profesional, nu posedă autorizațiile prevăzute de 

reglementările în vigoare, nu posedă avizele medicale necesare și nu sunt instruiți pe linie de 

securitate a muncii; 

- să nu parasească locul de muncă fără aprobarea șefului ierarhic superior și să mențină permanent 

locul de muncă și echipamentele cu care lucrează în perfectă ordine și curațenie;  

- să nu efectueze manevre sau intervenții la instalații sau echipamente (mecanice, electronice, 

electrice, etc.);  

 

Atribuții generale în domeniul  PSI: 

- să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor aduse la cunoştinţă sub orice formă 

de către conducătorul instituţiei; 

- să acţioneze în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă în cazul apariţiei oricărui 

pericol iminent de incendiu; 

- să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă orice defecțiune tehnică ori de altă situație 

care constituie pericol de incendiu; 

- să furnizeze persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunoștință, referitoare la 

producerea incendiilor; 

- să utilizeze instalaţiile, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, 

precum şi celor date de conducătorul instituţiei; 
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- să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de 

apărare împotriva incendiilor;  

- să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor 

de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de 

incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva 

incendiilor; 

 

            Atribuții pe linie de control intern managerial: 

- colaborează cu secretarul Comisiei de Monitorizare pe linia Controlului Intern Managerial, 

respectiv in domeniul Managementului riscului;  

- răspunde prompt solicitărilor privind informațiile referitoare la modul de implementare a 

procedurilor elaborate si difuzate; 

- evaluează și revizuiește riscurile, la solicitarea conducătorului structurii funcționale din care face 

parte; 

 

Atribuții pe linie de management al calității: 

- cunoaște, aplică și respectă prevederile documentației sistemului de management al calității; 

- cunoaște, aplică și respectă prevederile legale și de reglementare în vigoare aplicabile domeniului 

SMC; 

- se autoinstruiește și participă la toate cursurile de instruire la care este propus în vederea creșterii 

permanente a competenței sale profesionale 

- dovedește spirit de echipă, participând cu experiența si cunoștințele personale la desfășurarea 

activităților specifice și când este cazul în cadrul echipelor de lucru din care face parte; 

 

 Atribuții pe linie de anticorupție: 

- participă la activitățile de instruire anticorupție; 

- identifică  riscuri de corupție pe care le transmite șefului ierarhic superior; 

- îndeplineşte/execută orice alte atribuţii stabilite conform legislației în vigoare, dispoziţii şi decizii  

ale conducătorului instituției; 
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Atribuțiile postului pentru funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa 

III, gradul profesional principal, la Biroul Reclamații Sesizări și Evenimente 
 

 

          Atribuții specifice: 

- verificarea sesizărilor şi a reclamaţiilor adresate Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara de către 

Asociaţiile de Proprietari /Locatari, persoanele fizice sau juridice cu domiciliul ori sediul social pe 

raza municipiului Timişoara sau instituţiile publice, referitoare la săvârşirea unor fapte prin care 

sunt încălcate normele de convieţuire socială, ordinea şi liniştea publică sau alte asemenea fapte de 

natură contravenţională, prevăzute şi sancţionate prin legi ori acte administrative emise de 

autorităţile locale; 

- verificarea în teren a aspectelor sesizate, audierea persoanelor care deţin date sau informaţii legate 

de cele semnalate, întocmirea de adrese către alte instituţii publice sau compartimente din cadrul 

Primăriei Municipiului Timişoara şi verificările efectuate în baza de date a SPCLEP Timişoara, 

pentru a se putea stabili cu exactitate situaţia de fapt şi identitatea persoanelor responsabile, în 

vederea luării măsurilor legale, constând în aplicarea de sancţiuni contravenţionale, conform 

prevederilor OG 2/2001 actualizată sau redirecţionarea sesizărilor către organele abilitate să 

soluţioneze astfel de reclamaţii; 

- 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, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală; 

-     îndeplinirea procedurii legale a mandatelor de executare a sancțiunii  obligării la prestarea unei 

activități in folosul comunității, emise de Instanțele de judecata; 

- înmânează  citațiile emise de organele de urmărire penală si de  Instanțele Judecătorești. 

- afişarea proceselor verbale de sancţionare contravenţională, care nu au fost comunicate persoanelor 

sancţionate, pe  bază de semnătură sau prin Poşta Română, la domiciliul sau sediul 

contravenienţilor, de pe raza municipiului Timişoara; 

- verifică și soluționează sesizările si reclamațiile primite din partea cetățenilor în ordinea 

cronologică a transmiterii acestora; 

- acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru 

asigurarea fluenței și siguranței traficului; 

- participă împreună cu reprezentanții altor instituții, la luarea măsurilor ce se impun în caz de 

situații de urgență, calamități, catastrofe, inundații sau pe timpul stării de mobilizare (de război);: 

- acordă sprijin operativ celorlalte forțe de ordine publică în gestionarea situațiilor de urgență ce 

necesită intervenția operativă a forțelor de ordine publică, pentru identificarea și prinderea 

infractorilor periculoși, urmăriților și a altor infractori sau suspecți ce se sustrag urmăririi penale; 

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

cazul transporturilor speciale si a celor agabaritice pe raza teritoriala de competenta; 

- 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 legea in domeniul circulației rutiere; 

- 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 daca se 

impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară; 

- îndeplineşte/execută orice alte atribuţii stabilite conform legislației în vigoare, de conducătorul 

ierarhic superior; 

- întocmește referatele de clasare la lucrările repartizate, precum și răspunsul către petenți și asigură 

corespondența; 

- să participe la manifestări ştiinţifice şi profesionale, în vederea completării pregătirii profesionale;  
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- să îşi organizeze o evidenţă proprie a pregătirii profesionale pe care o efectuează potrivit planului 

de pregătire profesionala. 

- întocmește arhiva și documentația specifică pentru Biroul Reclamații – Sesizări și Evenimente; 

- întocmește sintezele zilnice, săptămânale, lunare ale activităților desfășurate; 

- coordonează acțiuni punctuale cu efective reduse și centralizează rezultatele acțiunilor și 

întocmește sintezele activităților desfășurate; 

- participă la acțiuni de informare a cetățenilor în școli, cartiere, asociații de proprietari,  etc. 

- participă la şedinţele consiliilor consultative de cartiere;  

- relaționează cu cetățenii în vederea asigurării unui climat corespunzător de ordine și siguranță 

publică; 

- să cunoască, să respecte și să pună în practică măsurile prevăzute în actele normative care 

reglementează măsurile și activitățile care trebuie urmate în cazul declarării stării de urgență sau de 

alertă; 

- constată și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor Legii 55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- asigură ordinea publică în spaţiile special desemnate de autorităţi pentru carantină, precum şi în 

unităţile sanitare sau în locaţiile alternative ataşate acestora stabilite pentru izolare, în conformitate 

cu prevederile Legii 136/2020, referitoare la instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice 

de risc epidemiologic și biologic; 

- conduce și coordonează activitatea atunci când execută serviciul în patrulă pedestră, auto, moto, 

velo sau segway iar colegul împreună cu care desfășoară activitățile este polițist local clasa a III a  

asistent sau debutant;      

- intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de Urgență 112, pe 

principiul, “cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine”, in funcție de specificul 

atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competentei teritoriale; 

- în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru 

conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente si 

predă făptuitorul structurii Poliției Române competente teritorial, pe bază de proces – verbal, în 

vederea continuării cercetărilor; 

- conduce la sediul poliției locale /structurii Poliției Române persoanele suspecte, identificate pe 

timpul intervenției, în vederea luării măsurilor care se impun; 

- acționează în zona de competenta conform Planului de Ordine si Siguranță Publică a unității 

administrativ-teritoriale pentru   prevenirea si combaterea faptelor antisociale, precum si pentru 

menținerea ordinii si liniștii publice sau curățeniei zonei; 

- acționează, în condițiile art.6, lit. k din Legea 155/2010 pentru depistarea persoanelor si a bunurilor 

urmărite in temeiul legii; 
 

 

Atribuții generale: 

- înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani; 

- 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; 

- 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. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind 

evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- cooperează cu serviciile publice comunitare  de evidenta a persoanelor pentru punerea in legalitate 

a persoanelor cu acte de identitate expirate si a minorilor cu vârsta peste 14 ani, care nu au acte de 

identitate; 

- la producerea unor situaţii deosebite: instituirea stării de urgenţă ori de asediu, declararea 

mobilizării sau stării de război, producerea unor dezastre, catastrofe, calamități ori tulburări de 

amploare de natură să afecteze ordinea și liniștea publică, funcţionarea normală a instituţiilor de 

interes public sau privat despre care ia la cunoştinţă, direct sau prin mijloace de informare din 

media, funcţionarul public este obligat să se prezinte în cel mai scurt timp în locurile dinainte 

stabilite, fără a aştepta altă înştiinţare (chiar dacă se află în concediu de odihnă, învoiri, recuperări 

sau alte situaţii); 

- în cazul alarmei de exerciţiu sau intervenţie este obligat să se prezinte în timpul şi la locul destinat, 

prevăzut în planul de alarmare al Poliţiei Locale;  

- participă în situații deosebite din dispoziția conducerii instituției la acțiuni și măsuri de ordine și 

siguranță publică cu ocazia unor activități care se desfășoară în spațiul public și care implică 

aglomerări de persoane (acțiuni în cartiere, piețe,  zone cu risc criminogen, etc.) ; 

- asigura măsuri de ordine la ședințele de plen ale Consiliului Local din cadrul Primăriei 

Municipiului Timișoara; 

- verifică şi soluţionează, în limitele legii, sesizările asociaţiilor de proprietari sau locatari privind 

săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale, altele decât cele cu caracter penal; 

- se prezintă la serviciu în condiţii corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin și este 

interzis să consume băuturi alcoolice pe timpul executării sarcinilor de serviciu; 

- face uz de armamentul şi mijloacele de autoapărare din dotare numai cu respectarea strictă a 

prevederilor legale şi răspunde de întreţinerea, păstrarea şi portul armamentului, muniţiei şi 

mijloacelor de autoapărare; 

- este obligat sa cunoască permanent legislaţia în vigoare referitoare la specificul activității 

desfășurate si să respecte Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara; 

- respectarea Jurământului de credință depus în fața conducătorului instituției, consemnat în scris; 

- răspunde de întreţinerea şi păstrarea corespunzătoare a uniformei de serviciu şi a echipamentului 

din dotare ; 

- răspunde în mod personal de corectitudinea şi operativitatea raportărilor suportând măsurile 

disciplinare care se impun în caz de dezinformare; 

- răspunde în fata conducerii instituţiei de modul de rezolvare a sarcinilor profesionale care îi revin, 

a realizării indicatorilor de performanţă stabiliţi la nivelul Direcţiei Poliţiei Locale Timișoara şi 

colaborează permanent în vederea soluţionării în termenul legal a lucrărilor ce intră în competenţa 

sa, precum şi a altor sarcini potrivit nevoilor instituţiei; 

- îi este interzis să absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil şeful ierarhic; 

- respectă întocmai consemnul general şi particular al postului încredinţat;        

- este obligat să acorde semnele exterioare de respect şi să salute şefii ierarhici superiori ; 

- respectă prevederile planului sectorial de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale 

Anticorupţie; 

- are obligaţia să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor de care ia cunoştinţă în 

exercitarea funcţiei publice în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public ; 

- are îndatorirea să-și perfecționeze pregătirea profesională teoretică și să își însușească deprinderile 

practice necesare exercitării unei funcții publice; 

- respectarea regimului juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor stabilite potrivit 

legii ; 

- respectarea normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege ; 

- respectarea regimului juridic al îndatoririlor, obligațiilor și interdicțiilor prevăzute de lege; 

- preocuparea permanentă pentru creșterea prestigiului instituției din care face parte; 
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- să cunoască și să respecte prevederile Codului de Etică și Integritate al instituției din care face 

parte; 

- însușirea, respectarea și aplicarea prevederilor Codului Administrativ. 
 

Atribuții pe linie de securitate și sănătate în muncă:  

- însuşirea şi respectarea prevederilor legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi 

măsurile de aplicare a acestora; 

- să utilizeze corect mijloacele auto, aparatura, şi alte echipamente de muncă din dotare; 

- utilizarea corectă a echipamentului individual de protecţie acordat; 

- respectarea regulilor şi măsurilor de siguranţă pe timpul executarii şedinţelor de tragere în poligon 

cu armamentul din dotare; 

- respectarea dispoziţiilor legale privind uzul de armă; 

- cunoaşterea riscurilor de accidentare şi îmbolnăviri profesionale specifice instituţiei; 

- să comunice imediat conducătorului locului de muncă orice situaţie de muncă care constituie 

pericol pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor; 

- să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă accidente suferite de propria persoană; 

- să coopereze cu lucrătorul desemnat, în vederea realizării măsurilor de securitate și sănătate în 

muncă; 

- să oprească lucrul la apariția unei stări de pericol grav și iminent de accidentare și să informeze de 

îndată conducătorul locului de muncă; 

- să nu conducă autovehicule după ce au consumat bauturi alcoolice sau alte substanțe care afectează 

reflexele normale și nivelul de concentrare necesar pentru această activitate, precum și în stare de 

oboseală;  

- să nu execute lucrări (la înălțime, etc.) și să nu exploateze echipamente de muncă (mașini, 

instalații, etc.) pentru care nu sunt pregătiți profesional, nu posedă autorizațiile prevăzute de 

reglementările în vigoare, nu posedă avizele medicale necesare și nu sunt instruiți pe linie de 

securitate a muncii; 

- să nu parasească locul de muncă fără aprobarea șefului ierarhic superior și să mențină permanent 

locul de muncă și echipamentele cu care lucrează în perfectă ordine și curațenie;  

- să nu efectueze manevre sau intervenții la instalații sau echipamente (mecanice, electronice, 

electrice, etc.);  

- să utilizeze instalaţiile, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, 

precum şi celor date de conducătorul instituţiei;  

- să participe la instruirile și sesiunile de informare cu privire la măsurile de prevenție ce urmează a 

fi implementate necesare prevenirii sau răspândirii bolilor infecto-contagioase;   

- în caz de contact cu persoane infectate sau care prezintă simptome de infectare este obligat să 

anunțe telefonic șeful ierarhic și Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă; 

- este obligat să respecte instrucțiunile generale privind măsurile de igienă adoptate la nivelul 

Direcției Poliției Locale Timișoara (dezinfectarea mâinilor, purtarea măștii de protecție, triajul  

epidemiologic etc.). 

- să respecte și să pună în aplicare regulile, instrucțiunile proprii, planurile de acțiune și măsurile de 

prevenire a infectării și răspândirii bolilor infectocontagioase dispuse de către angajator, în cazul 

unor situații de risc epidemiologic și biologic. 

 

             Atribuții generale în domeniul  PSI: 

- să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor aduse la cunoştinţă sub orice formă 

de către conducătorul instituţiei; 

- să acţioneze în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă în cazul apariţiei oricărui 

pericol iminent de incendiu; 



Anexa nr. 3 

16 

 

- să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă orice defecțiune tehnică ori de altă situație 

care constituie pericol de incendiu; 

- să furnizeze persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunoștință, referitoare la 

producerea incendiilor; 

- să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de 

apărare împotriva incendiilor;  

- să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor 

de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de 

incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva 

incendiilor; 

- cunoașterea măsurilor la nivelul instituției privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor 

și evacuarea lucrătorilor; 

- să respecte interdicțiile privind fumatul; 

- să participe în mod obligatoriu la ședințele de instruire pe linie de securitate și sănătate în muncă 

precum și în domeniul PSI, să-și însușească tematica prelucrată și să susțină testele prevăzute de 

legislația în vigoare; 

- să își însușească și să aplice în mod corespunzător măsurile stabilite de către conducere, în planul 

de evacuare în caz de apariție a unei stări de pericol grav și iminent de accidentare și să informeze 

de îndată conducătorul locului de muncă; 
 

            Atribuții pe linie de control intern managerial: 

- colaborează cu secretarul Comisiei de Monitorizare pe linia Controlului Intern Managerial, 

respectiv in domeniul Managementului riscului;  

- răspunde prompt solicitărilor privind informațiile referitoare la modul de implementare a 

procedurilor elaborate si difuzate; 

- evaluează și revizuiește riscurile, la solicitarea conducătorului structurii funcționale din care face 

parte; 
 

Atribuții pe linie de management al calității: 

- cunoaște, aplică și respectă prevederile documentației sistemului de management al calității; 

- cunoaște, aplică și respectă prevederile legale și de reglementare în vigoare aplicabile domeniului 

SMC; 

- se autoinstruiește și participă la toate cursurile de instruire la care este propus în vederea creșterii 

permanente a competenței sale profesionale 

- dovedește spirit de echipă, participând cu experiența si cunoștințele personale la desfășurarea 

activităților specifice și când este cazul în cadrul echipelor de lucru din care face parte; 

 

 Atribuții pe linie de anticorupție: 

- participă la activitățile de instruire anticorupție; 

- identifică  riscuri de corupție pe care le transmite șefului ierarhic superior; 

- îndeplineşte/execută orice alte atribuţii stabilite conform legislației în vigoare, dispoziţii şi decizii  

ale conducătorului instituției; 
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Atribuțiile postului pentru funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa 

III, gradul profesional superior, la Biroul Circulație 
 

   

    Atribuţii specifice: 

    - asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a 

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

atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice; 

    - 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; 

    - participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor 

naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte 

asemenea fenomene, pe drumurile publice; 

    - participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, 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; 

    - sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în 

cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă; 

    - acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru 

asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului; 

    - asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri 

ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, 

transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară; 

    - constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă 

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

conducătorilor acestor vehicule; 

    - constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, 

conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală; 

- 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 neregulamentar; 

- 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; 

- cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea 

deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al 

autovehiculelor abandonate pe domeniul public. 

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor actelor normative (Legi, 

Ordonanţe ale Guvernului, Hotărâri ale Cosiliului Local Timişoara) care intră în atribuţiile Direcţiei Poliţiei 

Locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;  

- aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 

aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al municipiului Timişoara, desfasurand urmatoarele 

activitati: verificarea sesizărilor persoanelor fizice/juridice în termen, stabilind realitatea sesizării; 

verificarea vehiculului dacă vehiculul se încadrează în categoria celor abandonate sau fără stăpân pe 

terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unitaţilor administrativ-teritoriale; 
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solicitarea și consemnarea de declarații de la persoanele care pot da relaţii despre vehicul; efectuarea de 

fotografii la fața locului; încheierea procesului verbal tip de constatare a abandonului; afișarea somației 

conform legii pe caroseria vehiculului, cu termen de 10 zile pentru ridicarea vehiculului; reverificarea în 

teren, după expirarea termenelor somațiilor, în cel mult 5 zile, dacă proprietarul și-a ridicat vehiculului sau 

dacă a clarificat situația acestuia; întocmirea documentelor legale legale necesare în vederea emiterii de 

către Primar a Dispoziţiilor referitoare la ridicare vehiculelor, conform prevederilor Legii nr. 421/2002, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- afișarea la domiciliul persoanelor fizice sau la sediul societăţilor invitaţii, somaţii sau dispoziţii ale 

primarului care fac obiectul lucrărilor înregistrate la Direcţia Poliţieie Locale; 

- efectuarea de verificări în baza de date a Direcţiei Poliţia Locală; 

- întocmirea și trimiterea de invitaţii cu/fără confirmare de primire către persoane fizice; 

- audierea personelor invitate (cu sau fără declaraţii date de aceştia) pe linie de colante sau lucrări cu 

număr general; 

- participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi 

de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi 

de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;  

- intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgență 112, pe 

principiul ”cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine”, in funcție de specificul atribuțiilor 

de serviciu stabilite prin lege și în limita competenței teritoriale; 

- imobilizarea făptuitorului, conservarea locului faptei, identificarea martorilor oculari, sesizarea 

imediată a organelor competente și predarea făptuitorului unității teritoriale a Poliției Romîne, pe bază de 

proces verbal, în vederea continuării cercetărilor în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale; 

- conduce la sediul Poliției Locale/ structurii teritoriale ale Poliției Române persoanele suspecte a căror 

identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun; 

- centralizează rezultatele acțiunilor și întocmește sinteza pentru acţiuni punctuale cu dificultate 

medie; 

- îndrumă activitatea poliţiştilor locali debutanţi, de aceiaşi clasă pe durata stagiului acestora; 

- coordonează activitatea funcţionarului public debutant pe parcursul perioadei de stagiu; sprijină 

funcţionarul public debutant în identificarea celor mai bune modalităţi de rezolvare a lucrărilor repartizate 

acestuia; supraveghează modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu de către funcţionarul public 

debutant; propune conducătorului compartimentului, cursurile de perfecţionare profesională la care trebuie 

să participe funcţionarul public debutant; întocmeşte un referat în vederea evaluării funcţionarului public 

debutant la finalizarea de stagiu; 

- respectă prevederile planului sectorial de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale 

Anticorupţie;  

     - participa la actiuni de informare a cetatenilor in cartiere, scoli, a asociatiilor de propritari/locatari; 

     - redacteaza raspunsuri catre petenti la lucrari; 

     - raspunde de actiunile desfasurate in care sunt implicati politisti locali cu grad inferior; 

     - verifica si solutioneaza lucrari cu grad ridicat de complexitate; 

     - mediaza si rezolva conflicte atunci cand sunt constatate pe timpul executarii serviciului. 

- respecta regulile de circulatie si conduita pe drumurile publice, stabilite de ligislatia in vigoare; 

- intretine curatenia vehiculului pe care il are in exploatare; 

- controleaza starea tehnica a vehiculului inainte de fiecare plecare cu acesta si sesizeaza despre 

defectiunile aparute persoana responsabila de parcul auto; 

- conducatori auto vor fi direct raspunzatori de toate evenimentele rutiere produse din vina acestora 

(amenzi, accidente, etc.), iar acestea trebuie raportate de urgenta sefului ierarhic ; 

- este total interzis folosirea vehiculului repartizat in exploatare, in interes personal; 
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      Aplică măsurile legale în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 (privind unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19); 

      Acționează pentru punerea în aplicare a Legii nr.136/2020 (privind instituirea unor măsuri în 

domeniul sănătății publice, în situații de risc epidemiologic și biologic), conform competențelor; 

      Pe timpul instituirii stării de alertă, stării de urgență sau în alte situații prevăzute de lege, acționează 

împreună cu structurile Poliției Române sau alte instituții ale statului, conform legislatiei. 

 

Atribuţii generale: 

- asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile 

publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;  

- acordă, pe teritoriul municipiului Timişoara, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în 

domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.  

- aplică prevederile HCL nr. 371/2007, cu modificările și completările ulterioare, privind oprirea, 

staţionarea şi parcarea autovehiculelor pe raza municipiului Timişoara si OUG nr. 195/2002 conform 

competentelor; 

- colaborează cu S.C. SDM S.A. Timișoara, Direcţia Edilitara din cadrul Primăriei Timişoara, 

Serviciul Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Autovehiculelor, Inspectoratul 

Judeţean de Poliţie Timiş, în vederea identificării proprietarilor de autovehicule pentru dispunerea 

măsurilor prevăzute de lege; 

- asigură respectarea regulilor de circulație, conform competenței, în imediata apropiere a unităţilor de 

învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al 

municipiului Timişoara, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte 

asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea municipiului Timişoara sau a altor 

instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;  

- la producerea unor situaţii deosebite: instituirea stării de urgenţă ori de asediu, declararea mobilizării 

sau stării de război, producerea unor dezastre, catastrofe, calamități ori tulburări de amploare de natură să 

afecteze ordinea și liniștea publică, funcţionarea normală a instituţiilor de interes public sau privat despre 

care ia la cunoştinţă, direct sau prin mijloace de informare din media, funcţionarul public este obligat să se 

prezinte în cel mai scurt timp în locurile dinainte stabilite, fără a aştepta altă înştiinţare (chiar dacă se află 

în concediu de odihnă, învoiri, recuperări sau alte situaţii); 

- în cazul alarmei de exerciţiu sau intervenţie este obligat să se prezinte în timpul şi la locul destinat, 

prevăzut în planul de alarmare al Poliţiei Locale;  

- participă în situații deosebite din dispoziția conducerii instituției la acțiuni și măsuri de ordine și 
siguranță publică, conform competențelor, cu ocazia unor activități care se desfășoară în spațiul public și 
care implică aglomerări de persoane (acțiuni în cartiere, piețe,  zone cu risc criminogen, etc.); 

- respectarea și executarea dispozițiilor/deciziilor legale ale șefilor ierarhici; 

- se prezintă la serviciu în condiţii corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin și este 

interzis să consume băuturi alcoolice pe timpul executării sarcinilor de serviciu; 

- face uz de armamentul şi mijloacele de autoapărare din dotare numai cu respectarea strictă a 

prevederilor legale şi răspunde de întreţinerea, păstrarea şi portul armamentului, muniţiei şi mijloacelor de 

autoapărare; 

- este obligat sa cunoască permanent legislaţia în vigoare referitoare la specificul activității desfășurate 

si să respecte Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Poliţiei Locale 

Timişoara; 

- respectarea Jurământului de credință depus în fața conducătorului instituției, consemnat în scris; 

- răspunde de întreţinerea şi păstrarea corespunzătoare a uniformei de serviciu şi a echipamentului din 

dotare ; 

- răspunde în mod personal de corectitudinea şi operativitatea raportărilor suportând măsurile 

disciplinare care se impun în caz de dezinformare; 

- răspunde în fata conducerii instituţiei de modul de rezolvare a sarcinilor profesionale care îi revin, a 

realizării indicatorilor de performanţă stabiliţi la nivelul Direcţiei Poliţiei Locale Timișoara şi colaborează 
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permanent în vederea soluţionării în termenul legal a lucrărilor ce intră în competenţa sa, precum şi a altor 

sarcini potrivit nevoilor instituţiei; 

- îi este interzis să absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil şeful ierarhic; 

- respectă întocmai consemnul general şi particular al postului încredinţat;        

- este obligat să acorde semnele exterioare de respect şi să salute şefii ierarhici superiori ; 

- are obligaţia să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor de care ia cunoştinţă în exercitarea 

funcţiei publice în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public ; 

- are îndatorirea să-și perfecționeze pregătirea profesională teoretică și să își însușească deprinderile 

practice necesare exercitării unei funcții publice; 

- respectarea regimului juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor stabilite potrivit legii; 

- respectarea normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege ; 

- respectarea regimului juridic al îndatoririlor, obligațiilor și interdicțiilor prevăzute de lege; 

     -cunoașterea și respectarea Codului de etică și integritate 

     -însușirea, aplicarea și respectarea Codului administrativ. 

  

  Atribuții pe linie de securitate și sănătate în muncă: 

- însuşirea şi respectarea prevederilor legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi 

măsurile de aplicare a acestora; 

- să utilizeze corect mijloacele auto, aparatura, şi alte echipamente de muncă din dotare; 

- utilizarea corectă a echipamentului individual de protecţie acordat; 

- respectarea regulilor şi măsurilor de siguranţă pe timpul executarii şedinţelor de tragere în poligon 

cu armamentul din dotare; 

- respectarea dispoziţiilor legale privind uzul de armă; 

- cunoaşterea măsurilor la nivelul instituţiei privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor 

şi evacuarea lucrătorilor; 

- cunoaşterea riscurilor de accidentare şi îmbolnăviri profesionale specifice instituţiei; 

- să comunice imediat conducătorului locului de muncă orice situaţie de muncă care constituie 

pericol pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor; 

- să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă accidente suferite de propria persoană; 

- să respecte interdicțiile privind fumatul; 

- să coopereze cu lucrătorul desemnat, în vederea realizării măsurilor de securitate și sănătate în 

muncă; 

- să oprească lucrul la apariția unei stări de pericol grav și iminent de accidentare și să informeze de 

îndată conducătorul locului de muncă; 

- să participe, în mod obligatoriu, la ședințele de instruire pe linie de securitate și sănătate în 

muncă, precum și in domeniul PSI, să-și însușească tematica prelucrată și să susțină testele 

prevăzute de legislația în vigoare; 

- să își însușească și să aplice în mod corespunzător măsurile stabilite de către conducere, în planul 

de evacuare în caz de apariție a unei stări de pericol grav și iminent de accidentare și să informeze 

de îndată conducătorul locului de muncă; 

- să nu conducă autovehicule după ce au consumat bauturi alcoolice sau alte substanțe care 

afectează reflexele normale și nivelul de concentrare necesar pentru această activitate, precum și 
în stare de oboseală;  

- să nu execute lucrări (la înălțime, etc.) și să nu exploateze echipamente de muncă (mașini, 

instalații, etc.) pentru care nu sunt pregătiți profesional, nu posedă autorizațiile prevăzute de 

reglementările în vigoare, nu posedă avizele medicale necesare și nu sunt instruiți pe linie de 

securitate a muncii; 

- să nu parasească locul de muncă fără aprobarea șefului ierarhic superior și să mențină permanent 

locul de muncă și echipamentele cu care lucrează în perfectă ordine și curațenie;  
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- să nu efectueze manevre sau intervenții la instalații sau echipamente (mecanice, electronice, 

electrice, etc.);  

- să participe la instruirile și sesiunile de informare cu privire la măsurile de prevenție ce urmează a 

fi implementate necesare prevenirii sau răspândirii bolilor infectocontagioase; 

- în caz de contact cu persoane infectate sau care prezintă simptome de infectare este obligat să 

anunțe telefonic șeful ierarhic și Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă. 

- este obligat să respecte instrucțiunile generale privind măsurile de igienă adoptate la nivelul 

Direcției Poliției Locale Timișoara (dezinfectarea mâinilor, purtarea măștii de protecție, triajul 

epidemiologic etc.). 

- să respecte și să pună în aplicare regulile, instrucțiunile proprii, planurile de acțiune și măsurile de 

prevenire a infectării și răspândirii bolilor infectocontagioase dispuse de către angajator, în cazul 

unor situații de risc epidemiologic și biologic. 

   

  Atribuții  în domeniul  PSI: 

- să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor aduse la cunoştinţă sub orice 

formă de către conducătorul instituţiei; 

- să acţioneze în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă în cazul apariţiei oricărui 

pericol iminent de incendiu; 

- să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă orice defecțiune tehnică ori de altă 

situație care constituie pericol de incendiu; 

- să furnizeze persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunoștință, referitoare la 

producerea incendiilor; 

- să utilizeze instalaţiile, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, 

precum şi celor date de conducătorul instituţiei;  

- să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de 

apărare împotriva incendiilor;  

- să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor 

de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de 

incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva 

incendiilor. 

 

  Atribuții pe linie de control intern managerial: 

- colaborează cu secretarul Comisiei de Monitorizare pe linia Controlului Intern Managerial, 

respectiv in domeniul Managementului riscului;  

- răspunde prompt solicitărilor privind informațiile referitoare la modul de implementare a 

procedurilor elaborate si difuzate; 

- evaluează și revizuiește riscurile, la solicitarea conducătorului structurii funcționale din care face 

parte. 

 

  Atribuții pe linie de management al calității: 
- cunoaște, aplică și respectă prevederile documentației sistemului de management al calității; 

- cunoaște, aplică și respectă prevederile legale și de reglementare în vigoare aplicabile domeniului 

SMC; 

- se autoinstruiește și participă la toate cursurile de instruire la care este propus în vederea creșterii 

permanente a competenței sale profesionale; 

- dovedește spirit de echipă, participând cu experiența si cunoștințele personale la desfășurarea 

activităților specifice și cînd este cazul în cadrul echipelor de lucru din care face parte. 
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  Atribuții pe linie de anticorupție: 

- participă la activitățile de instruire anticorupție; 

- identifică  riscuri de corupție pe care le transmite șefului ierarhic superior; 

- îndeplineşte/execută orice alte atribuţii stabilite conform legislației în vigoare, dispoziţii şi decizii  

ale conducătorului instituției; 

- indeplineste/executa orice alte atributii stabilite conform legislatiei in vigoare, dispozitii si decizii 

ale conducatorului institutiei. 
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Atribuțiile postului pentru funcția publică specifică de execuție de polițist local, clasa 

III, gradul profesional superior, la Serviciul Inspecție Comercială 
 

 

        Atribuţiile specifice: 

- actioneaza pentru respectarea normelor legale privind desfasurarea comertului stradal si a 

activitatilor comerciale, respectiv a conditiilor si a locurilor stabilite de autoritatile administratiei 

publice locale; 

- verifica legalitatea activitatilor de comercializare a produselor desfasurate de operatorii economici 

,persoane fizice si juridice autorizate si producatori particulari in pietele agroalimentare, targuri si 

oboare, precum si respectarea prevederilor legale de catre administratorii pietelor agroalimentare; 

- verifică existenţa la locul de desfaşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobarilor, a 

documentelor de provenienta a marfurilor, a buletinelor de verificare metrologica pentru cantare, a 

avizelor si a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritatilor administratiei 

publice centrale si locale; 

- verifica respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios 

- verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare si a locurilor de 

comercializare a produselor din tutun si a bauturilor alcoolice; 

- verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor 

economici; 

- identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara 

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 cu un grad scazut de complexitate  primite în 

legătură cu activități de producție, comert sau prestări servicii 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. 

- Interzice comercializarea și consumul de alcool în locurile și în vecinătatea locului de desfășurărare 

a adunărilor populare, a manifestărilor sportive, etc. , conform prevederilor legale 

- Cunoaște, respectă și pune în practică măsurile prevăzute în actele normative care reglementează 

măsurile și activitățile care trebuie urmate în cazul declarării stării de urgență sau de alertă; 

- asigură evidența, circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora 

- Colaborează cu alte instituţii abilitate în domeniul controlului comercial, sanitar, sanitar veterinar, 

protecţia consumatorului, etc. 

 

Atribuții generale: 

- intervine conform competenței la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul 

de urgență 112, pe principiul ”cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine”, in funcție 

de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competenței teritoriale; 

- în funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competenței teritoriale 

participă la imobilizarea făptuitorului, conservarea locului faptei, identificarea martorilor oculari, 

sesizarea imediată a organelor competente și predarea făptuitorului unității teritoriale a Poliției 

Romîne, pe bază de proces verbal, în vederea continuării cercetărilor în cazul constatării în flagrant a 

unei fapte penale; 
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- conduce la sediul Poliției Locale/ structurii teritoriale ale Poliției Române persoanele suspecte a 

căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun; 

- la producerea unor situaţii deosebite: instituirea stării de urgenţă ori de asediu, declararea mobilizării 

sau stării de război, producerea unor dezastre, catastrofe, calamități ori tulburări de amploare de 

natură să afecteze ordinea și liniștea publică, funcţionarea normală a instituţiilor de interes public 

sau privat despre care ia la cunoştinţă, direct sau prin mijloace de informare din media, funcţionarul 

public este obligat să se prezinte în cel mai scurt timp în locurile dinainte stabilite, fără a aştepta altă 

înştiinţare (chiar dacă se află în concediu de odihnă, învoiri, recuperări sau alte situaţii); 

- în cazul alarmei de exerciţiu sau intervenţie este obligat să se prezinte în timpul şi la locul destinat, 

prevăzut în planul de alarmare al Poliţiei Locale;  

- participă în situații deosebite din dispoziția conducerii instituției la acțiuni și măsuri de ordine și 

siguranță publică, conform competențelor, cu ocazia unor activități care se desfășoară în spațiul 

public și care implică aglomerări de persoane (acțiuni în cartiere, piețe, manifestări sportive,  zone 

cu risc criminogen, etc.); 

- se prezintă la serviciu în condiţii corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin și este 

interzis să consume băuturi alcoolice pe timpul executării sarcinilor de serviciu; 

- face uz de armamentul şi mijloacele de autoapărare din dotare numai cu respectarea strictă a 

prevederilor legale şi răspunde de întreţinerea, păstrarea şi portul armamentului, muniţiei şi 

mijloacelor de autoapărare; 

- este obligat sa cunoască permanent legislaţia în vigoare referitoare la specificul activității 

desfășurate si să respecte Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara; 

- respectarea Jurământului de credință depus în fața conducătorului instituției, consemnat în scris; 

- răspunde de întreţinerea şi păstrarea corespunzătoare a uniformei de serviciu şi a echipamentului din 

dotare ; 

- răspunde în mod personal de corectitudinea şi operativitatea raportărilor suportând măsurile 

disciplinare care se impun în caz de dezinformare; 

- răspunde în fata conducerii instituţiei de modul de rezolvare a sarcinilor profesionale care îi revin, a 

realizării indicatorilor de performanţă stabiliţi la nivelul Direcţiei Poliţiei Locale Timișoara şi 

colaborează permanent în vederea soluţionării în termenul legal a lucrărilor ce intră în competenţa 

sa, precum şi a altor sarcini potrivit nevoilor instituţiei; 

- îi este interzis să absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil şeful ierarhic; 

- este obligat să acorde semnele exterioare de respect şi să salute şefii ierarhici superiori ; 

- respectă prevederile planului sectorial de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale 

Anticorupţie; 

- are obligaţia să păstreze şi confidenţialitatea datelor şi informaţiilor de care ia cunoştinţă în 

exercitarea funcţiei publice în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public ; 

- are îndatorirea să-și perfecționeze pregătirea profesională teoretică și să își însușească deprinderile 

practice necesare exercitării unei funcții publice; 

- respectarea regimului juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor stabilite potrivit 

legii; 

- respectarea normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege ; 

- respectarea regimului juridic al îndatoririlor, obligațiilor și interdicțiilor prevăzute de lege; 

- îndeplineşte/execută orice alte atribuţii stabilite conform legislației în vigoare, dispoziţii şi decizii  

ale conducătorului instituției; 

- să cunoască și să respecte Codul de etică și integritate 

- să-și însușească, să aplice și să respecte Codul administrativ. 

 

Atribuții privind securitatea și sănătate în muncă: 

- însuşirea şi respectarea prevederilor legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi 

măsurile de aplicare a acestora; 

- să utilizeze corect mijloacele auto, aparatura, şi alte echipamente de muncă din dotare; 

- utilizarea corectă a echipamentului individual de protecţie acordat; 
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- respectarea regulilor şi măsurilor de siguranţă pe timpul executarii şedinţelor de tragere în poligon cu 

armamentul din dotare; 

- respectare dispoziţiilor legale privind uzul de armă; 

- cunoaşterea măsurilor la nivelul instituţiei privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi 

evacuarea lucrătorilor; 

- cunoaşterea riscurilor de accidentare şi îmbolnăviri profesionale specifice instituţiei; 

- să comunice imediat conducătorului locului de muncă orice situaţie de muncă care constituie pericol 

pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor; 

- să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă accidente suferite de propria persoană; 

- să respecte interdicțiile privind fumatul; 

- să coopereze cu lucrătorul desemnat, în vederea realizării măsurilor de securitate și sănătate în muncă; 

- să oprească lucrul la apariția unei stări de pericol grav și iminent de accidentare și să informeze de 

îndată conducătorul locului de muncă; 

- să participe, în mod obligatoriu, la ședințele de instruire pe linie de securitate și sănătat în muncă, 

precum și in domeniul PSI, să-și însușească tematica prelucrată și să susțină testele prevăzute de 

legislația în vigoare; 

- să își însușească și să aplice în mod corespunzător măsurile   stabilite de către conducere, în planul de 

evacuare în caz de apariție a unei stări de pericol grav și iminent de accidentare și să informeze de 

îndată conducătorul locului de muncă; 

- să nu conducă autovehicule după ce au consumat bauturi alcoolice sau alte substanțe care afectează 

reflexele normale și nivelul de concentrare necesar pentru această activitate, precum și în stare de 

oboseală;  

- să nu execute lucrări (la înălțime, etc.) și să nu exploateze echipamente de muncă (mașini, instalații, 

etc.) pentru care nu sunt pregătiți profesional, nu posedă autorizațiile prevăzute de reglementările în 

vigoare, nu posedă avizele medicale necesare și nu sunt instruiți pe linie de securitate a muncii; 

- să nu parasească locul de muncă fără aprobarea șefului ierarhic superior și să mențină permanent locul 

de muncă și echipamentele cu care lucrează în perfectă ordine și curațenie;  

- să nu efectueze manevre sau intervenții la instalații sau echipamente (mecanice, electronice, electrice, 

etc.);  

- să participe la instruirile și sesiunile de informare cu privire la măsurile de prevenție ce urmează a fi 

implementate necesare prevenirii sau răspândirii bolilor infectocontagioase; 

- în caz de contact cu persoane infectate sau care prezintă simptome de infectare este obligat să anunțe 

telefonic șeful ierarhic și Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă. 

- este obligat să respecte instrucțiunile generale privind măsurile de igienă adoptate la nivelul Direcției 

Poliției Locale Timișoara (dezinfectarea mâinilor, purtarea măștii de protecție, triajul epidemiologic 

etc.). 

- să respecte și să pună în aplicare regulile, instrucțiunile proprii, planurile de acțiune și măsurile de 

prevenire a infectării și răspândirii bolilor infectocontagioase dispuse de către angajator, în cazul unor 

situații de risc epidemiologic și biologic. 

 

Atribuții  în domeniul PSI: 

- să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor aduse la cunoştinţă sub orice formă de 

către conducătorul instituţiei; 

- să acţioneze în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă în cazul apariţiei oricărui 

pericol iminent de incendiu; 

- să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă orice defecțiune tehnică ori de altă situație 

care constituie pericol de incendiu; 

- să furnizeze persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunoștință, referitoare la 

producerea incendiilor; 

- să utilizeze instalaţiile, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi 

celor date de conducătorul instituţiei;  

- să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de 

apărare împotriva incendiilor;  
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- să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de 

apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, 

precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor.  

 

Atribuții pe linie de control intern managerial: 

- Colaborează cu secretarul Comisiei de Monitorizare pe linia Controlului Intern Managerial, respectiv 

în domeniul Managementului riscului; 

- Răspunde prompt solicitărilor privind informațiile referitoare la modul de implementare a 

procedurilor elaborate si difuzate; 

- Evaluează și revizuiește riscurile, la solicitarea conducătorului structurii funcționale din care face 

parte; 

- Asistă conducătorul structurii funcționale din care face parte în procesul de administrare a riscurilor; 

- Consiliază personalul pentru gestionarea riscurilor; 

- Centralizează riscurile gestionabile din cadrul structurii din care face parte și elaborează registrul 

riscurilor de la nivelul locului de muncă, pe care îl transmite secretarului comisiei de monitorizare. 

 

Atribuții pe linie de managementul  calității: 

- Cunoaște, aplică și respectă prevederile documentației  sistemului de management al calității; 

- Cunoaște, aplică și respectă prevederile legale și de reglementare în vigoare aplicabile domeniului 

SMC; 

- Se autoinstruiește și participă la toate cursurile de instruire la care este propus în vederea creșterii 

permanente a competenței sale profesionale; 

- Dovedește spirit de echipă, participând cu experiența si cunoștințele personale la desfășurarea  

activităților specifice și cînd este cazul în cadrul echipelor de lucru din care face parte. 

 

Atribuții  pe linie de corupție: 

-   Participă la activitățile de instruire anticorupție, 

-   Identifică  riscuri de corupție pe care le transmite șefului ierarhic superior. 

 

 

   

 


