
▪ Încadrarea polițistului local- funcție contractuală- se face la treapta profesională debutant 

▪ Salarizarea polițistului local se face în conformitate cu Legea 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, Familia ocupaţională de funcţii bugetare 

"Administraţie"  

 

 

▪ Personalul contractual care execută activităţi de pază are următoarele atribuţii specifice: 

a) verifică, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi 

starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi ia, în caz 

de nevoie, măsurile care se impun; 

b) cunoaşte prevederile legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în 

planurile de pază; 

c) supraveghează ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza 

documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea 

de acces; 

d) nu părăseşte postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute în 

consemnul postului; 

e) verifică obiectivul încredinţat spre pază, cu privire la existenţa unor surse care 

ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-

au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru 

limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sesizează organele competente; 

f) în cazul săvârşirii unei infracţiuni flagrante, ia măsuri de predare a făptuitorului 

structurilor Poliţiei Trifești competente potrivit legii. Dacă făptuitorul a dispărut, asigură 

paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracţional a altor persoane şi anunţă 

unitatea de poliţie competentă, întocmind totodată proces-verbal cu cele constatate; 

 

▪ În domeniul ordinii şi liniştii publice, poliţiştii locali desfăşoară următoarele activităţi: 

a) acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă 

publică al Comunei Trifești pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum 

şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii; 

b) intervin la solicitările semnalate prin Serviciul de urgenta 112, pe principiul "cel 

mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor 

de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale; 

c) acţionează, în condiţiile pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite; 

d) participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă; 

e) în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau 

măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat 

organele competente şi predau făptuitorul Poliţiei Trifești, pe bază de proces-verbal, în 

vederea continuării cercetărilor; 

f) conduc la sediul poliţiei locale/ Poliţiei Trifești persoanele suspecte a căror 

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

g) verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, 

legate de problemele specifice compartimentului. 

h) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege. 

 
 


