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îndeplinirii obiectivului general al instituţiei, în limitele stabilite de şeful ierarhic 
superior. 
37. Atribuţii privind prelucrarea datelor cu caracter personal:
- răspunde de păstrarea secretului de serviciu, de secretul datelor şi informaţiilor cu
caracter confidenţial la care are acces ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
- păstrează în condiţii de stricteţe parolele şi mijloacele tehnice de acces la datele cu
caracter personal pe care le prelucrează în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
- utilizează datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces cu cea 
mai mare precauţie, atât în ce priveşte conservarea suporturilor, cât şi în ce priveşte
depunerea lor în locurile şi în condiţiile stabilite în procedurile de lucru;
- răspunde de păstrarea bunurilor şi valorilor, aparţinând instituţiei, primite în folosinţă
sau în administrare.
38. Atribuţii privind securitatea şi sănătatea în muncă:
- respectă şi îndeplineşte întocmai reglementările în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă;

participă la instruirile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă conform 
planificării; 

respectă obligaţiile de securitate şi sănătate în muncă stabilite prin lege şi 
reglementările interne; 
- îşi însuşeşte şi aplică măsurile prevăzute în Planul de acţiune în caz de pericol grav
şi iminent şi Planul de evacuare, în special cele referitoare la acordarea primului
ajutor, stingerea incendiiilor şi evacuare;
- se prezintă la control medical de medicina muncii la data programată conform
planificării;
- respectă regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor.
39. Atribuţii privind protecţia mediului:
- reduce impactul negativ asupra mediului prin activităţile pe care le realizează,
asigură un consum redus şi previne risipa de materiale, resurse naturale şi energie;
- să prevină apariţia incidentelor /accidentelor şi să intervină în situaţii de urgenţă
pentru limitarea şi remedierea asupra mediului.
40. Atribuţii privind arhivarea documentelor:
- însuşirea şi respectarea prevederilor Legii nr.16/1996 a arhivelor naţionale,
republicată;
- are obligaţia păstrării documentelor create, consituirea şi organizarea arhivei proprii,
conform Legii nr.16/1996 a arhivelor naţionale, republicată şi a procedurilor interne;
- gestionează documente din activitatea proprie şi asigură păstrarea şi arhivarea
corespunzătoare.
41. Atribuţii comune:
- cunoaste şi respectă informatiile documentate ale Sistemului de Management
(manualul calitatii, procedurile de sistem, procedurile operationale, formulare,
diagrame de proces etc.) conform cerintelor SR EN ISO 9001: 2015 si Ordinului SGG
600/2018, sau alte informatii documentate, determinate de institutie ca fiind necesare
pentru eficacitatea procesului sau activitatilor desfasurate.
- cunoaste politica si obiectivele institutiei, referitoare la calitate si modul în care
contribuie la realizarea lor.

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului: 
1. Denumire: POLIŢIST LOCAL
2. Clasa: III
3. Gradul profesional9: DEBUTANT
4. Vechimea (în specialitate studiilor): 
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