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POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI TECUCI                                                                                                                                                                             

                                                                                                           APROB,  

                                                                                               DIRECTOR  EXECUTIV 

                                                                                                                                                                           

 

FISA POSTULUI 
 

Functionar public:   
1.DENUMIREA POSTULUI : 
       Functia publică specifică:  

       Functia generală :Sef Serviciu de Siguranta si Ordine Publica 

2. NIVELUL POSTULUI : 
   Functia publică de conducere 

3.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI : 
    - verificarea respectării şi aplicării legislaţiei privind Poliţia Locală; 

    - asigurarea managementului operativ al activitatii în cadrul serviciului coordonat; 

    - monitorizarea  obiectivelor şi indicatorilor de calitate asimilaţi activităţilor desfăşurate; 

    -coordonează  si raspunde  de activitatea serviciului , ca structura specializată, a carei 

contributie la îndeplinirea misiunilor Politiei Locale Tecuci este semnificativă. 

4. IDENTIFICAREA FUNCTIEI PUBLICE CORESPUNZĂTOARE POSTULUI : 
  Denumire : Functia publică specifică :  

                     - Sef serviciu ,  care are in subordine personalul din urmatoarele 

compartimente: Inspectie in constructii, Ordine publica, Circulatie, Activitate conerciala, 

Evidenta Persoane,protectia mediului. 

  Clasa :I       -studii superioare de lungă durată 

5. CERINTE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI  
a)Pregatirea  de specialitate : 
  -studii superioare de lungă durată ,absolvite  cu diplomă de licenţă 

  -studii de masterat sau postuniversitare în domeniul  administraţiei publice,management 

ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice 

c)Cunostiinte operare pe calculator : 

- (necesitate si nivel) :Word/Excel- nivel mediu 

d) Limbi straine : 
   -necesitate :limba engleză  

   -nivel :bine 

e)Vechime in specialitatea studiilor superioare de lungă durată : 
   -minim 5 ani  

f)Abilităti, calităti si aptitudini necesare: 
  -abilităţi  de bun organizator, de lider al unui grup social, de adaptabilitate/rezolvare  

rapidă a diverselor  situatii intalnite in activitatile derulate ; 

 -calitati: corectitudine , colegialitate, sinceritate ,transparentă, comunicare, loialitate fată 

de institutie si fată de comunitate, onestitate, deschidere spre nou si spre valoare,spirit de 

echipa; 

  -aptitudini : rationament , adaptabilitate ,perseverentă, responsabilitate , rezistentă la 

efort fizic prelungit si  la stres, capacitatea de a concepe, redacta si exploata documente 



 2 

complexe de importantă majoră pentru bunul mers al activitatilor, capacitate de analiză si 

sinteze,capacitate de autocontrol, maturitate profesională, iniţiativa si promptitudine în 

luarea deciziilor,eficientă  în muncă. 

g) Cerinţe specifice : 

-alternanţa activitatii de birou cu activitatea de îndrumare si control al efectivelor 

dislocate în teren; 

-disponibilitatea permanentă, atat în timpul serviciului cât si în afara acestuia de a 

participa, în caz  de nevoie, conform dispozitiei primite de la directorul executiv la 

diverse actiuni sau activitati în interes de serviciu; 

-executarea unor servicii de 12 ore, în scopul asigurarii continuitatii conducerii în afara 

orelor de program, la sediul directiei si in teren , conform unor planificari aprobate  de 

conducerea institutiei; 

h) Competentă managerială: 
-să posede atat cunoştiinţe de management, precum si calităti si aptitudini manageriale 

dobandite prin studiu, în cadrul învăţământului superior cât si prin acumularea 

experientei manageriale în diferite functii pe care le-a ocupat anterior; 

-cunoşterea şi aplicarea în cadrul institutiei a noţiunilor legate de:     

      -structura organizatorică şi a proceselor/activitatilor desfăşurate în cadrul institutiei; 

      - ROF şi a deciziilor, dispoziţiilor Primarului , H.C.L. Tecuci şi normelor interne 

specifice desfasurarii activitătilor ; 

       -normele  în vigoare specifice domeniului de activitate, inclusiv cele privind protecţia 

muncii, a mediului şi P.S.I.; 

        - legislaţia specifică. 

 

   6.ATRIBUTII: 
    Seful  Serviciului de Siguranta si Ordine Publica se subordonează Sefului poliţiei 

locale şi are următoarele atribuţii specifice: 

 -organizează   si controleaza activitatea personalului din subordine ; 

 - coordoneaza politistii locali repartizati in patrulele auto si pedestre din teren ,conform 

atribuţiilor prevăzute de lege; 

-asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către subordonaţi a prevederilor legale ce 

reglementează activitatea  serviciului; 

-asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine în conformitate cu 

tematicile stabilite; 

-asigură , răspunde şi stabileşte măsurile referitoare la   utilizarea tehnicii aflate în dotarea 

serviciului ; 

-gestionează  şi asigură circulaţia şi operarea documentelor din cadrul serviciului, 

inclusiv arhivarea acestora; 

-informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în 

activitatea serviciului  şi ţine evidenţa acestora; 

-analizează periodic activitatea personalului din subordine; 

-întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale; 

-ia măsuri pentru ca personalul din subordine să execute sarcinile ce îi revin în 

conformitate cu prevederile legale,să aibă  un comportament civilizat,să respecte regulile 

disciplinare stabilite,propunând recompense sau ,după caz,sancţiuni corespunzătoare; 
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-verifica, vizeaza si/sau propune spre avizare  lucrarile din compartimentele pe care le 

conduce; 

-coordonează activitatea personalului din subordine la acţiuni proprii şi participă, numai 

din dispozitia Directorului executiv al Politiei Locale Tecuci, la acţiunile organizate de 

unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române sau de către administratorul drumului 

public; 

-participă, alături de conducerea poliţiei locale, la întocmirea sau reactualizarea planului 

de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; 

-propune şefului serviciului rutier, respectiv al Brigăzii Rutiere din cadrul Poliţiei 

Române ,în situaţii deosebite,luarea unor măsuri de  reglementare a circulaţiei , cum ar fi 

închidere,restricţionare pentru anumite categorii de participanţi la trafic,în anumite zone 

sau sectoare ale drumului public; 

-asigură instruirea zilnică a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative 

din zona de competenţă şi periodic instruieşte personalul din subordine cu privire la 

cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie ( aspecte de ordin general) şi ,cu 

precădere,cu privire la modul de poziţionare pe partea carosabilă şi la semnalele pe care 

trebuie să le adreseze participanţilor la trafic; 

-ia măsuri pentru ca în exercitarea atribuţiilor ce le revin poliţiştii locali care execută 

activităţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice să poarte  uniforma specifică cu 

înscrisuri şi însemne distinctive,conform prevederilor legale; 

-întocmeşte fişele de evaluare a performanţelor individuale conform prevederilor legale 

în vigoare pentru  poliţiştii locali din subordine; 

-întocmeşte  conform prevederilor legale referatul privind  numirea , avansarea, 

modificarea raportului de serviciu ,sancţionarea personalului din subordine; 

--întocmeşte  fisa de pontaj lunar pentru personalul din subordine, pe care o prezinta 

Compartimentului Financiar Contabil; 

- participă la sedintele de lucru ale Directorului executiv zilnic, redactează sau participă 

la redactarea unor documente de conducere, proceduri de lucru si evidentă stabilite   de 

conducerea Politiei Locale; 

-execută si alte atributii conform dispozitiilor primite pe cale ierarhică; 

-respectă si aplica  prevederile ROF –ul  institutiei . 

 

7 LIMITE DE COMPETENTA : 
-în exercitarea atribuţiilor conferite prin fişa postului sau în baza delegării,îşi va exercita 

competenţa pe raza Municipiului Tecuci,respectând întocmai legislaţia în vigoare; 

-dispune măsuri de rezolvare a unor situatii.de remediere sau îmbunatatire a unor 

activitati numai cu aprobarea directorului executiv ; 

-conform  legislatiei în vigoare, aplicabile domeniului de activitate si prevederilor 

Regulamentului de organizare si functionare al institutiei. 

 

8 DELEGAREA DE ATRIBUTII : 
-cooperează cu intreg colectivul institutiei, cu personalul din cadrul UAT Tecuci si a 

institutiilor subordonate, cu echipele mobile de intervenţie pentru rezolvarea oportună a 

situaţiilor de urgentă care apar, cu alte structuri cu activitati conexe; 
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-pe timpul concediilor de odihnă, medicale sau în alte situatii, atributiile acestei functii 

vor fi preluate si asigurate de catre un  functionar public, de clasa I, numit de  Directorul 

Executiv. 
 
9. SFERA RELATIONALĂ: 
9.1. INTERN: 
a) relatii ierarhice : 

-se subordonează : -Directorului executiv; 

-este superior : 

         - întregului personal din cadrul serviciului   pe care îl conduce . 

b) relatii functionale : 

-va lucra în relaţii de colaborare cu toate serviciile şi compartimentele din structură în 

vederea asigurării unei bune desfăşurări a activităţii instituţiei. 

c) relatii de control : 
-este controlat privind modul de îndeplinire a atributiilor de serviciu de catre Directorul 

executiv ; 

-controlează modul de executare a serviciului de catre întregul personal din subordine. 

d) relatii de reprezentare : 

-reprezintă institutia Politiei Locale, în activităţile specifice;  

-reprezintă Serviciul  de Siguranta si Ordine Publica  în relatiile de serviciu cu Directorul 

executiv.  

   

9.2  EXTERN 
Colaborează cu reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii, Poliţia Municipiului 

Tecuci,Jandarmeria,Garda de Mediu,Direcţia  Apele Române Galaţi, Inspectoratul de 

Situaţii de Urgenţă, Garda  Financiară şi Serviciul de Evidenţă a Persoanelor. 

 

10. INTOCMIT DE : 
 

NUMELE SI PRENUMELE:    

  

FUNCTIA PUBLICĂ : Consilier  Juridic 

 

SEMNATURA:……………………………. 

 

DATA INTOCMIRII:  

 

 11. LUAT LA CUNOSTIINTA DE CATRE OCUPANTUL POSTULUI: 
 

NUMELE SI PRENUMELE:  

 

SEMNATURA:…………………………… 

 

DATA : 

 


