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Agent poliţie rutieră
Descrierea ocupaţiei
Agentul de circulatie are ca atributie principalã asigurarea desfãsurãrii traficului rutier în conditii de
sigurantã prin supravegherea, dirijarea si controlul circulatiei. Totodatã mai are atributii în:
- reglementarea si sistematizarea circulatiei
- control tehnic
- cercetarea accidentelor de circulatie (cu avarii si cu rãniri de persoanã)
- informarea si educarea rutierã a cetãtenilor
- eliberarea documentelor specifice
- examinarea candidaþilor în vederea obþinerii permisului de conducere.

Agent poliţie rutieră
-

UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ

Domeniile de competenţă

Unităţile de competenţă

Competenţe specifice

Cercetarea accidentelor rutiere soldate cu vătămări de persoane
Controlarea atelierelor de reparaţii şi întreţinere auto
Controlarea circulaţiei rutiere
Depistarea încălcărilor normelor legale şi luarea de măsuri
Eliberarea documentelor specifice
Examinarea candidaţilor
Participarea la informarea şi educarea rutieră a populaţiei
Sesizarea neregulilor legate de reglementarea şi organizarea
circulaţiei
Soluţionarea accidentelor soldate cu avarii
Supravegherea şi dirijarea circulaţiei rutiere
Verificarea executării lucrărilor în carosabilul drumului

Cercetarea accidentelor rutiere soldate cu vătămări de persoane

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Cercetează accidentul la faţa locului

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Este identificat locul producerii accidentului.
1.2. Schiţa accidentului este elaborată pe baza măsurătorilor efectuate.
1.3. Sunt ridicate de la faţa locului toate mijloacele materiale de probă.
1.4. Sunt identificate toate persoanele implicate.

2. Elaborează dosarul accidentului

1.5. Rezultatele sunt consemnate în procesul verbal de cercetare la faţa
locului.
2.1. Dosarul cuprinde toate documentele necesare conform prevederilor
legale.
2.2. Dosarul este întocmit corect, obiectiv şi cu operativitate.
2.3. Dosarul este înaintat compartimentului specializat pentru
continuarea cercetărilor.

Gama de variabile

Mijloace materiale de probă:
- fotografii
- urme materiale: cioburi, părţi de autovehicul, urme biologice
- schiţa accidentului
- obiecte
Documente pe care la cuprinde dosarul:
- proces-verbal de cercetare la faţa locului
- declaraţiile tuturor persoanelor implicate
- planşe foto
- acte medicale
- mijloace materiale de probă ridicate de la locul accidentului.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe necesare:
- aparatura specifică
- norme procedurale
- circuitul documentelor
- sursele obligatorii de informare
- organizarea administrativ-teritorială
- documente specifice
- cerinţele de conţinut ale dosarului
Deprinderi:
- atenţie distributivă
- viteză de reacţie
- capacitate de concentrare
- lucrul în echipă
- spirit de observaţie
- acuitate vizuală
- rezistenţă la efort şi stres
- capacitate de reprezentare grafică
- capacitate de comunicare scrisă şi verbală
- scris lizibil
- capacitate de analiză şi sinteză
- exprimare clară
Atitudini:
- atenţie
- corectitudine
- obiectivitate
- fermitate
La evaluare se vor urmări:
- corectitudinea datelor înscrise în dosar
- operativitatea întocmirii dosarului
- completitudinea dosarului
- corectitudinea măsurilor şi a întocmirii schiţei
- cercetarea să fie efectuată în prezenţa martorilor asistenţi.
_

Controlarea atelierelor de reparaţii şi întreţinere auto

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Verifică legalitatea documentelor

2. Constată încălcări ale normelor

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Se verifică toate documentele care atestă legalitatea funcţionării
unităţilor ce desfăşoară astfel de activităţi.
1.2. Verificarea este efectuată corect şi obiectiv.
2.1. Se identifică toate normele încălcate.
2.2. Constatarea se efectuează în conformitate cu prevederile legale.

3. Aplică sancţiuni

2.3. Documentele privind constatarea normelor încălcate se completează
corect şi complet.
3.1. Sancţiunile se aplică în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

3.2. Aplicarea sancţiunilor se efectuează corect şi obiectiv.
4. Informează structurile competente
asupra neregulilor

4.1. Informarea este corectă, completă, promptă.
4.2. Sunt informate compartimentele specializate.

Gama de variabile

Documente: autorizaţie de exercitare a unei profesii, avize de funcţionare, etc.
Structuri competente, compartimente specializate - biroul Control tehnic din cadrul BPR
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe necesare:
- normele legale specifice
- legislaţia specifică
- ortografie şi gramatică
- efectele juridice şi administrative ale sancţionării
- prevederile legale şi procedurale
- circuitul documentelor
Deprinderi:
- atenţie distributivă
- capacitate de concentrare
- abilităţi de comunicare
- exprimare clară şi concisă
- scris lizibil
- persoană ordonată
- conştiinciozitate
- capacitate de investigare
- capacitate de analiză şi sinteză
- concizie
- comunicare
Atitudini:
- imparţialitate
- atenţie
- fermitate
- corectitudine
- obiectivitate
La evaluare se vor urmări:
- modul în care verifică documentele privitoare la desfăşurarea acestei activităţi
- modul în care completează documentele de constatare a normelor încălcate
- modul în care aplică sancţiunile
- modul în care informează structurile competente asupra neregulilor.
_

Controlarea circulaţiei rutiere

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Verifică existenţa şi legalitatea
documentelor participanţilor la trafic

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Verificările sunt efectuate asupra categoriilor de persoane şi vehicule
stabilite prin planul de muncă zilnic.
1.2. Documentele sunt verificate în funcţie de tipul participanţilor la
trafic şi natura transportului.
1.3. Verifică concordanţa între documente, persoane şi bunurile
transportate.
1.4. Sunt verificate anumite aspecte specifice muncii de poliţie (bunuri şi
persoane date în urmărire).

2. Verifică starea tehnică a
autovehiculelor

1.5. Este verificată legalitatea activităţilor de transport marfă şi
2.1. Sunt verificate starea şi funcţionarea mecanismelor şi instalaţiilor
auto care concură la siguranţa traficului.
2.2. Sunt verificate dotările specifice anumitor tipuri de autovehicule.
2.3. Starea tehnică e verificată vizual şi cu aparatură de specialitate.

Gama de variabile

Documente:
- ale persoanelor
- ale mijloacelor auto
- ale mărfurilor transportate
- privitoare la natura transportului.
Participanţi la trafic:
- pietoni
- conducători de vehicule şi autovehicule, pasageri.
Natura transportului:
- de mărfuri şi bunuri
- de persoane.
Aspecte specifice muncii de poliţie:
- maşini furate, bunuri furate
- persoane date în urmărire
- activităţi ilegale de transport.
Mecanisme şi sisteme ce concură la siguranţa circulaţiei:
- direcţii, frâne, lumini, cauciucuri, noxe.
Dotări specifice:
- extinctoare
- semnalizare gabarit
- trusă medicală
- triunghi reflectorizant
- dispozitiv antiîmpănare
- elemente reflectorizante specifice
- mijloace PCI etc.
Aparatură specifică pentru verificarea stării tehnice:
- analizoare de gaze
- şubler
- aparat reglat faruri
- stand frânare
- cric
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe necesare:
- normele legale în vigoare
- documentele ce trebuie verificate
- situaţiile operative
- tehnice
- aparatura din dotare
Deprinderi:
- atenţie distributivă
- obiectivitate
- comunicare
- îndemânare
- acuitate vizuală
- spirit de observaţie
- rezistenţă la stres şi efort fizic
Atitudini:
- politeţe
- solicitudine

- calm
- respect
- atenţie
- corectitudine.

La evaluare se va urmări:
- documentele solicitate în funcţie de participanţi şi tipul transportului
- depistarea tuturor neregulilor
- modul în care verifică starea tehnică a autovehiculelor
- capacitatea de a utiliza aparatura specifică.
_

Depistarea încălcărilor normelor legale şi luarea de măsuri

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Identifică norma încălcată

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Normele încălcate sunt identificate prin raportarea situaţiilor
constatate în trafic la prevederile actului normativ.
1.2. Sunt identificate persoanele care se fac vinovate de încălcarea
normei.
1.3. Încălcarea normelor este identificată prin observare directă şi prin
aparatura specifică.

2. Aplică sancţiuni

2.1. Sancţiunile sunt aplicate conform prevederilor legale.
2.2. Sancţiunile sunt aplicate cu obiectivitate tuturor celor care încalcă
legea.
2.3. Sancţiunea este aplicată în funcţie de pericolul social al faptei
săvârşite.

3. Elaborează acte premergătoare
pentru întocmirea dosarelor de

2.4. Sancţiunea este aplicată persoanei care se face vinovată de încălcarea
legii.
3.1. Sunt întocmite toate actele necesare.
3.2. Actele întocmite sunt în conformitate cu prevederile legale.
3.3. Actele întocmite conţin toate actele şi faptele, în mod corect şi

Gama de variabile

Mijloace specifice: vizual, prin intermediul aparaturii specifice: de controlul vitezei, de reglat faruri, de control al
noxelor din gazele rezultate, dispozitive alcoolmetrice etc.
Acte elaborate:
- procese verbale de contravenţii
- dovezi de reţinere a unor documente
- procese verbale de constatare
- declaraţii
- procese verbale de verificare în evidenţele specifice
- solicitări de verificare în evidenţele altor instituţii.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe necesare:
- normele legale specifice
- legislaţia specifică
- ortografie şi gramatică
- efectele juridice şi administrative ale sancţionării
- prevederile legale şi procedurale
- circuitul documentelor
Deprinderi:
- atenţie distributivă
- capacitate de concentrare
- abilităţi de comunicare
- exprimare clară şi concisă
- scris lizibil
- persoană ordonată
- conştiinciozitate
- capacitate de investigare
- capacitate de analiză şi sinteză
- concizie
- comunicare
Atitudini:
- imparţialitate
- atenţie
- fermitate
- corectitudine
- obiectivitate
La evaluare se va urmări:
- modul de elaborare a documentelor specifice întocmite
- concordanţa dintre sancţiune, prevederile legale şi fapta comisă
- aprecierea corectă a caracterului faptei constatate
- lipsa viciilor de formă şi fond a actelor întocmite.
_

Eliberarea documentelor specifice

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Verifică legalitatea documentelor

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Este verificată completitudinea şi legalitatea documentelor conform
prevederilor legale în vigoare.
1.2. Sunt verificate toate documentele necesare în funcţie de operaţiunea
solicitată.

2. Introduce date în baza de date

3. Eliberează documente

4. Întocmeşte documente justificative
ale activităţii

1.3. Verificarea este efectuată în toate evidenţele.
2.1. Sunt introduse corect toate datele necesare.
2.2. Baza de date este actualizată permanent.
3.1. Documentele sunt eliberate numai titularilor sau celor împuterniciţi
de aceştia în acest sens.
3.2. Este întocmită o evidenţă a documentelor eliberate.
4.1. Fiecare activitate este evidenţiată într-un document justificativ.
4.2. Documentele justificative sunt corect şi complet întocmite.

Gama de variabile

Documente specifice: permise de conducere, certificate de înmatriculare, autorizaţii de circulaţie provizorie,
dovezi de circulaţie, procese-verbale de contravenţie, etc.
Evidenţe: evidenţele manuale şi automate privind conducătorii auto şi vehiculele, evidenţa persoanelor urmărite, a
autovehiculelor furate, etc.
Documente justificative: rapoarte de activitate, registre de eliberări documente, etc.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe necesare:
- normele specifice
- operare PC
- cerinţele bazei de date
- procedurile de eliberare.
Deprinderi:
- spirit de observaţie
- abilităţi de comunicare
- operare PC
- persoană organizată
- spirit de organizare
Atitudini:
- atenţie
- conştiinciozitate
- corectitudine
- rapiditate
- atenţie
- operativitate.
La evaluare se vor urmări următoarele:
- modul de verificare al documentelor (rapiditate, corectitudine, operativitate, etc.)
- modul de actualizare al bazei de date
- modul de întocmire al evidenţei, al documentelor justificative, etc.
_

Examinarea candidaţilor

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Verifică dosarele candidaţilor

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Este verificată completitudinea şi legalitatea documentelor incluse în
dosar.
1.2. Este verificat fiecare dosar.

2. Programează candidaţii pentru
examen

1.3. Dosarele incomplete sunt respinse în vederea completării.
2.1. Programarea este realizată în funcţie de capacitatea de examinare şi
de numărul candidaţilor.
2.2. Sunt programaţi toţi candidaţii care întrunesc condiţiile legale.

3. Examinează cunoştinţele teoretice

2.3. Candidaţii respinşi sunt programaţi conform prevederilor legale.
3.1. Candidaţii sunt informaţi corect şi complet asupra condiţiilor de
desfăşurare a examenului.
3.2. Examinarea este corectă şi obiectivă.
3.3. După evaluare sunt anunţate rezultatele examinării teoretice

4. Examinează abilităţile practice ale
candidaţilor

3.4. Este verificată identitatea candidaţilor.
4.1. Candidaţii sunt informaţi corect şi complet asupra condiţiilor de
examinare.
4.2. Examinarea corectă şi imparţială.
4.3. Traseul şi probele alese pentru examinare sunt reprezentative.

5. Gestionează rezultatele examinării

4.4. Sunt anunţate rezultatele examinări.
5.1. Este întocmită o evidenţă corectă şi completă a rezultatelor
examinării.
5.2. Dosarele candidaţilor admişi sunt înaintate serviciului specializat.
5.3. Dosarele candidaţilor respinşi sunt restituite acestora, mai puţin

Gama de variabile

Condiţii legale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii: de vârstă, de pregătire, medicale, aptitudini
psihotehnice.
Condiţii de examinare: conţinutul şi modul în care trebuie realizate probele, timpul de desfăşurare al probei,
condiţiile de promovare a examenului.
Serviciul specializat: Serviciul 8 Brigada de Poliţie Rutieră - Biroul Eliberări Permise.
Traseu şi probe reprezentative: care să cuprindă probele cuprinse în anexa la chestionarul de examinare.
Documentele care rămân la poliţie: anexa la chestionar, chitanţa taxei de examinare
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe necesare:
- normele specifice
- circuitul documentelor
- durata medie de examinare şi capacitatea de examinare a comisiei
- procedura de examinare
- instrumentele de evaluare a cunoştinţelor
- legislaţia rutieră
- specifice procedurii de examinare
- noţiuni minime de psihologie
- documente specifice
Deprinderi:
- spirit de observaţie
- abilităţi de comunicare
- spirit organizatoric
- acuitate vizuală
- capacitate de concentrare
- atenţie distributivă
- viteză de reacţie
- concizie
- capacitate de efort prelungit
- rezistenţă la stres
- abilităţi practice de conducător auto
- abilităţi pedagogice
Atitudini:
- atenţie
- conştiinciozitate
- corectitudine
- promptitudine
- obiectivitate
- responsabilitate
- fermitate
- calm
- operativitate.
La evaluare se vor urmări următoarele:
- modul în care verifică dosarele candidaţilor
- corectitudinea şi obiectivitatea examinării
- corectitudinea şi completitudinea informării asupra condiţiilor de examinare
- modul în care gestionează rezultatele examinării
- capacitatea de a alege un traseu reprezentativ.
_

Participarea la informarea şi educarea rutieră a populaţiei

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Informează populaţia cu privire la
condiţiile de trafic.

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Sunt furnizate informaţii complete cu privire la condiţiile de trafic.
1.2. Informarea participanţilor la trafic este permanentă.

2. Participă la educarea rutieră a
populaţiei.

1.3. Informarea este efectuată prin mijloace specifice.
2.1. Educarea este realizată prin mijloace specifice.
2.2. Educarea este realizată individual sau în cadru organizat.
2.3. Educarea rutieră are caracter permanent.
2.4. Educarea rutieră este realizată şi prin sancţiunile aplicate.

Gama de variabile

Mijloace de informare: comunicare scrisă sau verbală, pliante, materiale audio, video, etc., difuzate în cadru
organizat sau prin mass-media.
Mijloace de educare:
- pliante, materiale audio, video difuzate în cadru organizat (unităţi de învăţământ) sau prin mass-media; cursuri cu
tematică rutieră.
- sancţiuni aplicate.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe necesare:
- atribuţiile Poliţiei în general şi ale Poliţiei Rutiere în special
- legislaţie.
Deprinderi:
- comunicare scrisă şi verbală
- coerenţă, concizie, exprimare clară
- aptitudini pedagogice
- disponibilitate pentru lucrul cu membrii comunităţii
- exprimare clară şi concisă
Atitudini:
- politeţe
- calm
- fermitate
- responsabilitate
La evaluare se va urmări:
- modul în care informează populaţia (dacă informaţiile furnizate sunt complete, clare, concise şi oportune)
- caracterul instructiv al activităţii de educare rutieră desfăşurată
- realizarea activităţii de informare şi educare în mod permanent şi cu cele mai potrivite mijloace.
_

Sesizarea neregulilor legate de reglementarea şi organizarea circulaţiei

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Identifică deficienţele legate de
reglementarea şi organizarea traficului
2. Raportează deficienţele constatate

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Deficienţele sunt identificate vizual.
1.2. Sunt identificate oportun toate deficienţele din teritoriul de
2.1. Deficienţele sunt raportate cu operativitate.
2.2. Deficienţele sunt raportate persoanelor abilitate să ia măsuri.

3. Face propuneri şi ia măsuri pentru
reglementarea deficienţelor

2.3. Deficienţele raportate sunt corect localizate şi descrise.
3.1. Propunerile sunt realizabile şi pot îmbunătăţi siguranţa rutieră
3.2. Propunerile sunt efectuate în scris compartimentului de specialitate.

3.3. Propunerile sunt motivate.
3.4. Măsurile sunt luate imediat pentru prevenirea disfuncţionalităţilor şi

Gama de variabile

Disfuncţionalităţi: lipsa unor indicatoare rutiere, lipsa marcajelor transversale, becuri arse la semafor, apariţia
unor obstacole în carosabil.
Persoane abilitate: dispeceratul unităţii, compartimentele de specialitate din cadrul unităţii.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe necesare:
- reglementare şi organizare
- circuitul documentelor
- teritoriul de competenţă
- organizarea administrativ-teritorială
- legislaţie
- valorile de trafic
Deprinderi:
- spirit de observaţie
- capacitate de evaluare corectă a situaţiei
- perseverenţă
- scris lizibil
- concizie şi exprimare clară
- capacitate de analiză şi sinteză
Atitudini:
- promptitudine
- imparţialitate
- responsabilitate
- atenţie
- corectitudine
- conştiinciozitate
La evaluare se va urmări:
- identificarea şi raportarea cu operativitate a tuturor deficienţelor
- promptitudinea cu care intervine în cazul apariţiei disfuncţionalităţilor
- capacitatea de a formula propuneri realizabile şi pertinente.
_

Soluţionarea accidentelor soldate cu avarii

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
CRITERII DE REALIZARE
1. Verifică datele înscrise în documente 1.1. Verificarea este realizată prin citirea documentelor privind
persoanele şi a vehiculele implicate.
1.2. Datele înscrise sunt comparate cu situaţia de fapt.

2. Constată încălcarea unor norme

1.3. Este verificată corectitudinea datelor înscrise în documente.
2.1. Constatarea este făcută în conformitate cu prevederile legale.
2.2. Încălcarea normelor e constatată corect, obiectiv şi cu operativitate.

3. Aplică sancţiuni vinovatului

3.1. Sancţiunea este aplicată în conformitate cu prevederile legale.
3.2. Sancţiunile sunt aplicate cu obiectivitate.
3.3. Sancţiunile sunt aplicate în funcţie de gravitatea faptei.

4. Eliberează documentele specifice.

3.4. Sancţiunile sunt aplicate tuturor persoanelor vinovate.
3.5. Modul de adresare este ferm şi politicos.
4.1. Documentele sunt eliberate în conformitate cu prevederile normelor
legale.
4.2. Documentele sunt redactate complet şi corect.
4.3. Documentele sunt înmânate celor în cauză.

Gama de variabile

Documente verificate: acte de identitate ale persoanelor (BI, permis de conducere), certificate de înmatriculare,
dovada asigurării de răspundere civilă pentru auto, dovada efectuării inspecţiei tehnice pentru auto, declaraţiile
celor în cauză, vizual - avariile vehiculelor.
Documente specifice întocmite:
- proces verbal de constatare a tamponării
- dovezi de reţinere
- autorizaţii de reparaţii
- formulare pentru societăţile de asigurare.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe necesare:
- prevederile legale
- teritoriul de competenţă
- organizarea administrativ-teritorială
- normele legale specifice.
Deprinderi:
- capacitate de analiză şi sinteză
- capacitate decizională
- spirit de observaţie
- comunicare
- imaginaţie.
Atitudini
- corectitudine
- obiectivitate
- fermitate
- responsabilitate
La evaluare se va urmări:
- corectitudinea stabilirii vinovatului
- corectitudinea sancţiunii aplicate
- corectitudinea actelor întocmite şi eliberate.
_

Supravegherea şi dirijarea circulaţiei rutiere

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Supraveghează circulaţia rutieră

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Circulaţia este supravegheată prin mijloace specifice.
1.2. Zonele şi perioadele de supraveghere sunt alese în funcţie de
caracteristicile traficului şi de necesităţile de realizare a fluenţei.
1.3. Sunt sesizate încălcări ale normelor legale.

2. Dirijează circulaţia rutieră

1.4. Sunt comunicate toate disfuncţionalităţile din trafic
2.1. Este asigurată fluenţa circulaţiei şi sunt prevenite accidentele rutiere.

2.2. Dirijarea urmăreşte facilitarea deplasării în condiţii de siguranţă a
autovehiculelor ce au prioritate conferită de lege.

3. Conservă locul producerii unui
accident

2.3. Este asigurată dirijarea circulaţiei în zonele închise sau protejate
3.1. Locul accidentului este delimitat.
3.2. Este facilitat transportul victimelor la unităţile sanitare.
3.3. Sunt conservate toate urmele rezultate în urma producerii
accidentului.

Gama de variabile

Mijloace specifice:
- vizual: observare directă, aparatură video
- aparatură radar.
Categorii de participanţi la trafic:
- pietoni
- conducători autovehicule, vehicule.
Caracteristici ale traficului:
- intensitate
- fluenţă
- restricţii de trafic.
Disfuncţionalităţi:
- blocaje
- lipsa semnalizării sau semnalizare orizontală şi verticală deficitară
- capacitate redusă de preluare a străzii
- încălcarea normelor rutiere
- producerea de evenimente rutiere în carosabil.
Autovehiculele ce au prioritate conferită de lege: autovehicule speciale, Salvării, Pompierilor, Poliţiei cu însemne
specifice, coloanele oficiale, coloane militare.
Urme rezultate în urma producerii de accidente
- urme de frânare
- elemente de caroserie
- urme biologice.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe necesare:
- reglementări legale în vigoare
- organizarea administrativ-teritorială
- problematică specifică zonei
- particularităţile populaţiei zonale
- specifice de dirijare a traficului
- circuitul informaţiei
- procedură
- atenţie distributivă
Deprinderi:
- rezistenţă la stres
- condiţie fizică
- acuitate vizuală
- viteză de reacţie
- comunicare
- memorie vizuală
- capacitatea de a observa detalii
- mobilitate
- discernământ
- atenţie distributivă
- capacitatea de analiză a traficului
- capacitatea de coordonare cu alţi colegi în dirijarea traficului
- abilităţi de comunicare
- capacitate de descriere
- lucrul în echipă
- capacitate de coordonare
- calm, autocontrol

Atitudini:
- corectitudine
- atenţie
- fermitate
- promptitudine
- solicitudine
La evaluare se va urmări:
- prezenţa în zona de competenţă
- capacitatea de a interveni prompt în soluţionarea disfuncţionalităţilor
- sesizarea tuturor disfuncţionalităţilor din zonă
- capacitatea de a utiliza corect mijloacele specifice de supraveghere.
_

Verificarea executării lucrărilor în carosabilul drumului

Descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Verifică executarea lucrărilor

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Verifică legalitatea executării lucrărilor (existenţa avizului organelor
competente).
1.2. Este verificată semnalizarea punctelor de lucru.

2. Participă la implementarea
reglementărilor

1.3. Verifică dacă la finalizarea lucrării partea carosabilă şi semnalizarea
aferentă a fost adusă la starea tehnică iniţială.
2.1. Participarea agentului de circulaţie este asigurată în funcţie de
importanţa reglementării.
2.2. Reglementările sunt avizate de comisia de specialitate.
2.3. Activitatea se desfăşoară în sprijinul administratorul drumului.
2.4. Este asigurată respectarea STAS-urilor privind reglementările.

Gama de variabile

- organe competente: biroul de specialitate din cadrul BPR şi administratorul drumului (Primăriile de sectoare sau
Primăria Capitalei)
- importanţa reglementării - în funcţie de natura implementării (implementarea indicatoarelor, a semafoarelor,
efectuarea marcajelor)
- comisia de specialitate - Comisia de Circulaţie din cadrul Primăriei.
.
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe necesare:
- reglementare şi organizare
- circuitul documentelor
- teritoriul de competenţă
- organizarea administrativ-teritorială
- legislaţie
- valorile de trafic
Deprinderi:
- spirit de observaţie
- capacitate de evaluare corectă a situaţiei
- perseverenţă
- scris lizibil
- concizie şi exprimare clară
- capacitate de analiză şi sinteză
Atitudini:
- promptitudine
- imparţialitate
- responsabilitate
- atenţie
- corectitudine
- conştiinciozitate
La evaluare se vor urmări:
- modul în care verifică executarea lucrărilor
- modul în care verifică semnalizarea punctelor de lucru
- asigurarea respectării STAS-urilor privind reglementările de circulaţie

