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Evoluţia generală a societăţii româneşti şi dinamica situaţiei operative, caracterizată prin perpetuarea faptelor

contravenţionale şi infracţionale, care pun în pericol viaţa şi integritatea persoanei, avutul public şi privat, drepturile

şi interesele legitime ale cetăţenilor, au impus continuarea şi aprofundarea reformei la nivelul structurilor şi

componentelor abilitate în prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, prin prezervarea prioritară a ordinii şi

siguranţei publice stradale. Acest lucru s-a concretizat la nivelul administraţiei publice locale a municipiului

Bucureşti prin activitatea depusă de Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București.

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București (D.G.P.L.C.M.B.) își desfășoară

activitatea pe întreg teritoriul Capitalei și sub aspectul competenței teritoriale vorbim de 228 km pătrați intraurbani,

a 350 de bulevarde și străzi principale aflate în administrarea Primăriei Municipiului București înăuntrul cărora

asigură și menține ordinea și liniștea publică, pentru o populație de aproximativ 3,7 milioane de persoane, atît

locuitori cît și persoane care lucrează, sunt turiști sau doar tranzitează capitala.

OBIECTIVE STRATEGICE
1. Asigurarea ordinii publice şi a siguranţei cetăţenilor în competența teritorială a Municipiului București ;

2. Paza obiectivelor şi locaţiilor aflate în proprietatea sau administrarea Primăriei Municipiului Bucureşti;

3. Acţiunea permanentă şi fermă pentru respectarea prevederilor legale, a Hotărârilor Consiliului General şi a

Dispoziţiilor Primarului General privind disciplina în construcţii şi a afişajului stradal, a protecţiei mediului şi a

activităţilor comerciale;

4. Îmbunatăţirea continuă a serviciului poliţienesc în slujba cetăţeanului.

Instituţia este structurată pe trei direcții majore de acțiune:

 DIRECŢIA  SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

 DIRECŢIA  CONTROL

 DIRECȚIA LOGISTICĂ, ORGANIZARE ȘI MOBILIZARE



RESURSE INSTITUȚIONALE

Această activitate se desfășoară în cadrul Direcției Logistică, Organizare și Mobilizare, în conformitate cu

H.C.G.M.B. nr. 34/27.02.2014.

Cele trei structuri ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti sunt încadrate,

în prezent, astfel:

TOTAL = 470 angajaţi :

- Direcţia Siguranţă şi Ordine Publică - 384

- Direcția Logistică, Organizare și Mobilizare - 34

- Direcţia Control - 86

- Aparat functional - 51
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ÎNCADRAT PREVĂZUT

Personalul D.G.P.L.C.M.B. se caracterizează prin:
• Vârsta medie funcții de conducere (directori + șefi serviciu + șefi birou) - 46 ani si 9 luni

• 268 angajați au absolvit studii superioare (57%)

• 419 angajați lucrează în activități operative specifice (89%)



Prin aplicarea prevederilor Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale și a celorlalte acte normative de

restricționare a încadrărilor de personal, începand cu 01 ianuarie 2011, instituția s-a înființat la nivel de

structură ca Direcție Generală de Poliție Locală și Control și s-a trecut la un proces complex de reformare în

domeniul politicilor de personal. Astfel, poliţiştii locali au făcut eforturi pentru executarea în condiţii optime a

numărului crescând al misiunilor primite, chiar dacă aceasta a însemnat desfășurarea de activităti și în zilele

libere legale şi deci un efort fizic şi psihic important, în concordanță cu prevederile normativelor de securitate

în muncă.

În perioada ianuarie – decembrie 2014, 384 poliţişti locali din cadrul Direcției de Siguranță și Ordine

Publică au executat 1374 misiuni suplimentare temporare ordonate (mare parte dintre acestea desfăşurate pe

perioade lungi de timp), la care se adaugă misiunile permanente de patrulare ordine publică, fluidizare

circulaţie rutieră, paza obiectivelor din responsabilitate și de însoțire a personalului P.M.B.

Rezultă că numărul misiunilor a crescut în perioada 2013 - 2014 de aproximativ 1,4 ori, în timp ce

numărul persoanelor încadrate a rămas relativ constant. În această situaţie, pentru îndeplinirea în bune condiţii

a misiunilor, a fost necesar un efort uman şi logistic deosebit, prin efectuarea de ore suplimentare care potrivit

legii sunt sistate la plată, acordându-se timp liber corespunzător. Aceste aspecte au generat o rutinare și un

surmenaj în rândul personalului și numai prin dăruire individuală s-au depășit aceste piedici.
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Pe linia formării și pregătirii profesionale, structura cursurilor şi forma lor de desfăşurare au fost:

a. Cursuri privind formarea iniţială a poliţiştilor locali în cadrul I.S.O.P al M.A.I. şi Şcolii de Aplicaţie

pentru Ofiţeri ,,Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române – 20 absolvenți

b. Cursuri de perfecţionarede scurtă durată pentru funcţionarii publici şi personal contractual – 92

absolvenți

c. Cursul de pregătire fizică, tehnică şi tactică profesională organizat de Asociaţia Municipală de Arte

Marţiale – Bucureşti, pentru 50 de persoane.

IMAGINE ȘI COMUNICARE

1. MASS MEDIA

Pe parcursul anului, Serviciul Imagine și Comunicarea a avut ca rezultat apariția, în mass-media, a 537 de

materiale de presă - știri, reportaje, informări, în care a fost evidențiată activitatea Poliției Locale a Municipiului

București.

Precizăm că toate aceste materiale de presă referitoate la activitatea Poliției Locale a Municipiului

București au fost preluate și de presa scrisă :ziare - Libertatea, Jurnalul Național, Click, Cancan, Evenimentul

Zilei, Gandul.info și agenții de presă – Mediafax, B365.ro, Agerpress, publicații care adună, zilnic, la nivel

național, sute de mii de cititori și vizualizări în mediul virtual.



Poliția Locală București a fost instituția de ordine publică solicitată de EURONEWS, post de televiziune

internațional, disponibil în 155 de țări și urmărit de aproximativ 7,5 milioane de oameni în întreaga Europă, pentru

realizarea unui reportaj în capitală.

2. RELAȚIA CU CETĂȚENII

Întreaga activitate a instituției se circumscrie cetățeanului, nevoilor sale, asigurării integrității fizice și

patrimoniale ale acestuia și nu în ultimul rand creerii și menținerii unui climat de normalitate civică. Pentru aceasta

cetățenii beneficiază de un număr de telefon, 021/9752, cu legătură directă la Serviciul Dispecerat al D.G.P.L.C.M.B.

unde pot face sugestii sau sesizări, pe domeniile de competență.

Din anul 2014, în vederea promovării unei relații moderne cu cetățenii, Poliția Locală a Municipiului București

prin Serviciul Imagine și Comunicare, și-a construit, începând cu 01 noiembrie 2014, propriul site, www.plmb.ro. mijloc

modern de comunicare virtuală.Acesta, pe langă media scrisă și cea vizuală constituie un mijloc direct și permanent de

informare a cetățenilor, dar și de promovare a imaginii instituției. De altfel, până la sfârșitul anului 2014, site-ul a avut

peste 1.300 de accesări.

http://www.plmb.ro/


Prin intermediul site-ului, cetățenii au posibilitatea de a sesiza eventualele încălcări ale prevederilor legale

care intră în competența poliției locale. Totodată, pe site sunt postate atât activități specifice desfășurate cât și

recomandări pentru prevenirea producerii de evenimente contravenționale/infracționale.

Foarte important pentru relația cu cetățenii îl constituie contactul direct, prilej de comunicare nemijlocită,

de cunoaștere reciprocă și de apropiere umană, cu beneficii considerabile pentru misiunea pe care o avem de

îndeplinit. Este cazul acțiunilor prilejuite de sărbătorile de primăvară, de ziua porților deschise cu prilejul Zilei

Copilului sau de intervenție în situațiile limită de vreme nefavorabilă.



3. SESIZĂRI /PETIȚII

În exercițiul colaborării cu cetățeanul, primirea de sesizări/petiții, în formă scrisă sau prin telefon,

reprezintă, pe lângă patrularea de ordine publică, încă o modalitate de cunoaștere a situației operative.

În anul 2014, Politia Locală a Municipiului București a derulat un volum de 21.290 documente din care

30% au fost sesizări scrise de la cetățeni, la care s-au formulat răspunsuri în termenul legal.

În cazul sesizărilor primite prin telefon număr scurt

021/9752, situația se prezintă astfel:
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DIRECȚIA DE SIGURANȚĂ ȘI ORDINE PUBLICĂ

Obiectivul prioritar al activităţii Direcţiei de Siguranţă şi Ordine Publică din cadrul D.G.P.L.C.M.B., îl

constituie asigurarea unui climat de siguranţă a cetățeanului, prevenirea și sancționarea actelor contravenționale cu

impact negativ în planul normalității civice.

Direcţia de Siguranţă şi Ordine Publică asigură dispozitivul de ordine publică şi pază, atât a sediului unde

îşi desfăşoară activitatea Primarul General, Consiliul General şi aparatul propriu de specialitate al acestora, cât şi

al altor obiective şi zone de interes public din Capitală: Centrul Istoric, parcurile Herăstrău, Cişmigiu, Unirii,

Tineretului şi Carol I, muzee, teatre şi alte instituţii de interes local şi naţional.

De asemenea, această structură participă la asigurarea măsurilor de ordine publică cu ocazia

desfăşurării unor activităţi publice, mitinguri, acţiuni de protocol şi comemorative sau a unor manifestări cultural-

artistice şi sportive, organizate la nivelul capitalei sau de interes naţional şi asigură însoţirea şi protecţia

reprezentanţilor primăriei la punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului General şi a Dispoziţiilor Primarului

General.



INDICATORII DE PERFORMANȚĂ REALIZAȚI ÎN ANUL 2014

Nr.

Crt. INDICATOR  DE  PERFORMANȚĂ 2013 2014

1. Sancțiuni cu amendă aplicate: 10.992 16.312

2. Valoarea totală în lei a sancțiunilor aplicate: 3.821.420 4.927.005

3. Infracțiuni constatate: 37 38

4. Sesizări telefonice primite de la cetățeni 1036 1.242

5. Sesizări primite prin 112 de la Poliția Capitalei 2447 1.663

6. Sesizări transmise către alte instituții 269 1.231

7. Auto verificate 922 867

8. Persoane verificate 7161 8.974

9. Permise de conducere și certificate de înmatriculare verificate 4052 6.583

10. Auto/persoane date în atenție 416 544

11. Sesizări monitorizare video 3464 4.929

12. Sesizări monitorizare video fapte contravenționale 2834 4.110

13. Sancțiuni aplicate în urma sesizărilor video 624 1.060

14. Acțiuni desfășurate: 2874 3.420



0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2014

442
238

2887

1192

512

124

SECTOR 1

SECTOR 2

SECTOR 3

SECTOR 4

SECTOR 5

SECTOR 6

CONCLUZII

 principalele fenomene contravenționale se referă la tulburarea liniștii și ordinii publice și comerțul

neautorizat

 în continuare, lipsa locurilor de parcare, în special în zonele centrale, generează existența fenomenului

„parcagii”. Pentru descurajarea lor s-a acționat permanent și cu fermitate

 cele mai multe fapte contravenționale dispecerizate se înregistrează în Sectoarele 3, 4 și 5

 considerăm necesară încheierea unor protocoale de cooperare cu polițiile locale de sector, pe linia

atribuțiilor legale care să prevadă planuri de acțiune, comune, pe diferite tematici precum și o informare

reciprocă, permanentă, care să permită eforturi comune privind descurajarea și contracararea fenomenelor

contravenționale/infracționale.



ACTIVITĂȚILE SPECIFICE DIN DOMENIUL ORDINII ȘI LINIȘTII PUBLICE, PAZEI ȘI 

CIRCULAȚIEI PE DRUMURILE PUBLICE

SERVICIUL DE ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ
Și-a desfăşurat activitatea pe 5 direcţii:

1. Patrularea pe itinerariile stabilite în sectoarele municipiului Bucureşti;

2. Asigurarea ordinii publice în Centrul Istoric al Municipiului Bucureşti;

3. Patrularea în marile parcuri gestionate de Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, patrule pedestre şi 

calare;

4. Participarea, în cooperare cu celelalte forţe ale sistemului integrat de ordine publică, la asigurarea măsurilor de 

ordine, pe timpul adunărilor publice organizate la nivelul Capitalei;

5. Activitatea de soluţionare a petiţiilor specifice domeniului de activitate; 

În cadrul activității specifice, o atenție permanentă se

acordă Centrului Istoric, areal emblematic din punct de

vedere socio-turistic și de agrement al Municipiului

București. Principala caracteristică a zonei o constitue

aglomerarea umană, eterogenă care se manifestă pe toată

perioada anului. Aici, pe lângă locuitorii municipiului se

pot întâlni turiști străini, delegații oficiale, personalități

interne și internaționale. De aceea, în colaborare cu

Serviciul Dispecerat Operativ Integrat, pentru eficientizarea

măsurilor de ordine publică, Centrul Istoric a fost imparțit

în 5 zone de siguranță publică pentru o mai bună gestionare

a activității de patrulare pedestră și monitorizare video.

Totodată, fiind zonă pietonală, pentru deplasarea mai rapidă

a agenților în patrulare sau în cazul unor intervenții, aceștia

au fost dotați cu biciclete electrice Segway.



Situația operativă din anul 2014, în Centrul Istoric, prin prisma ponderii principalelor 4 evenimente dispecerizate 

de încălcare a legislației se prezintă astfel:
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Rezultă că dintr-un total de 1874 de evenimente 54% se referă la tulburarea ordinii și liniștii publice

iar, dintre acestea preponderent sunt faptele de cerșetorie.

Devenită deja tradiție și un factor important de sprijin și siguranță a cetățenilor, dar și de imagine

publică a instituției, activitatea agenţilor Patrulei Călare a Municipiului Bucureşti acţionează în sprijinul

poliţiştilor locali din cadrul SOLP, atât în marile parcuri ale municipalităţii – Herăstrău, Tineretului,

Carol I, Unirii, Izvor, în zona Centrului Istoric cât şi la acţiuni și manifestări cultural sportive de mare

amploare, în multe cazuri alături de formațiunile călare ale jandarmeriei.

Activitatea patrulelor călare este primită pozitiv de către cetăţenii Capitalei, aceasta aducând un

factor suplimentar de descurajare a faptelor infracţionale sau contravenţionale.



Începând din toamna anului 2014, a luat ființă o nouă structură de sprijin al activității serviciului – Patrula

Canină a Municipiului București care acționează în echipe mixte cu agenții SOLP, în Centrul Istoric, parcurile din

responsabilitate, dar și la manifestări publice.



SERVICIUL CIRCULAȚIE RUTIERĂ
Serviciul Circulație Rutieră funcționează ca o structură a Poliției Locale a Municipiului București din care

fac partepolițiști locali absolvenți ai cursurilor de specialitate, cu experiență în activitatea de dirijare, dotați cu

uniforme specifice și care compun echipajele celor 16 autospeciale din dotare, inscripționate, prevăzute cu

dispozitive video de monitorizare a traficului rutier.
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O dovadă a încrederii și profesionalismului de care

se bucură Serviciul Circulație Rutieră o constituie

imputernicirea, din partea Primarului General al

Municipiului București, de aplicare a sancțiunilor

contravenționale constatate conform Legii nr. 38/2003,

privind transportul în regim de taxi și în regim de

închiriere, începand cu data de 01.01.2014.

În exercitarea atribuțiilor specifice ce le revin

agenților din cadrul Serviciului, aceștia întâlnesc zilnic

conducători auto care încalcă diferite reglementări de

circulație (opriri și staționări neregulamentare) și care, în

același timp, practică activitatea de transport local în

regim de taxi. Astfel, acest fapt este reflectat și în

numărul de sancțiuni aplicate în 2014 respectiv 1578

amenzi, acestor conducători auto.
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SERVICIUL INTERVENȚII
Este structura specializată menită să susțină măsurile de ordine şi linişte publică, dar şi de sprijinire a

celorlalte servicii din cadrul instituţiei, pe timpul desfăşurării unor acţiuni ce prezintă risc ridicat de tulburare a

normalităţii civice.

În anul 2014, Serviciul Intervenţii a îndeplinit un număr total de 2915 activităţi, dintre care 337 misiuni

suplimentare, în limita competenţelor, pe următoarele domenii:

1. intervenţia împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetăţenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale,

prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt, sesizarea şi rezolvarea

acestora;

2. asigurarea protecţiei personalului din aparatul de specialitate al Primarului General, din instituţiile sau

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

3. intervenţia la semnalele de alertă primite de la Serviciul Dispecerat sau de la obiectivele asigurate cu pază de

către Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti;

4. executarea, în colaborare cu Patrula Călare a unor activităţi comune, în scopul menţinerii ordinii şi liniştii

publice pe raza de competenţă;



5. participarea împreună cu Poliţia, Jandarmeria, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi alte autorităţi

prevăzute de lege, la activităţi ordonate prin protocoale de cooperare;

6. sprijinirea Poliţiei Române în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării

pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;

7. executarea, în condiţiile legii, a mandatelor de aducere emise de organele de urmărire penală şi de instanţele de

judecată;

8. asigurarea măsurilor de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;

9. participarea la acţiunile de evacuare din imobile, aflate în competenţa Primăriei Municipiului Bucureşti;

10. participarea la acţiunile de demolare/dezmembrare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul

public.

Considerăm colaborarea cu A.S.P.A. drept una dintre misiunile importante ale Serviciului Intervenţii în anul

2014.Datorită complexităţii sale, prin semnificaţie şi conţinut, una dintre misiunile importante ale anului 2014 a

fost cea de colaborare cu A.S.P.A. pentru siguranţa cetăţenilor în cadrul activităţilor de reducere semnificativă a

numărului de câini fără stăpân de pe domeniul public.



SERVICIUL PAZĂ BUNURI ȘI OBIECTIVE
Serviciul Pază Bunuri şi Obiective este specializat în paza bunurilor şi obiectivelor de interes local, având

în competenţă obiective precum Primăria Municipiului București, Direcţia Generală a Evidenţei Persoanelor,

Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţia cu Cetăţenii, 5 muzee şi Pasajul Universităţii, precum şi

obiective de interes naţional cum ar fi Ministerul Agriculturii şi Serviciului Public Comunitar Regim Permise de

Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor – Pipera.

Principalele activități și misiuni desfășurate în 2014 s-au referit la :

- participarea la asigurarea măsurilor de ordine publică, cu ocazia adunărilor publice, manifestărilor sportive

şi cultural-artistice, organizate la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti;

- asigurarea bunei desfăşurări a audienţelor la Primarul General;

- asigurarea măsurilor de ordine publică şi acces persoane, la activităţile competiţionale ale CSM-Bucureşti;

- participarea la asigurarea măsurilor de restricţionare a accesului persoanelor şi autovehiculelor, cu ocazia

unor manifestări comemorative, sportive sau religioase;

- participarea la asigurarea măsurilor de ordine publică, cu ocazia efectuării unor demolări sau desfiinţări de

construcţii ilegale;

- participarea la activităţile de asigurare a măsurilor de ordine şi restricţionare a traficului rutier şi pietonal în

zonele unde s-au aplicat tratamente exterioare de combatere a ţânţarilor pe aliniamente stradale, zonele

rezidenţiale, industriale şi în parcuri;



- verificarea modului de respectare a acordurilor de amplasare pentru comercializarea produselor specific

sărbătorilor tradiționale (mărţişor, paşte şi crăciun).

În anul 2014, Serviciul Pază Bunuri și Obiective a executat un număr de 238 misiuni suplimentare:
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Participare la asigurara măsurilor de O.P. cu ocazia adunărilor

publice,manifestărilor sportive,cultural-artistice organizate la nivel P.M.B.

Asigurarea O.P. și acces pers. la activitățile competiționale ale CSM-București

În exercitarea atribuțiilor legale, polițiștii locali

din cadrul serviciului au aplicat 545 sancțiuni

contravenționale.

SERVICIUL PROTECȚIE DEMNITARI
Personalul serviciului are ca principală misiune

asigurarea protecţiei personalului din aparatul de

specialitate al Primarului General sau din instituţiile şi

serviciile publice de interes local, cu prilejul unor controale

ori acţiuni specifice.

Totodata, serviciul asigură protecţia membrilor

delegaţiilor străine cu prilejul vizitelor organizate de

Primăria Municipiului Bucureşti sau de Consiliul General al

Municipiului Bucureşti.



Acțiuni efectuate de Serviciul Protecție Demnitari în anul 2014 comparativ cu 2013

   Anul
2013

     Anul
2014

249 acțiuni

362 acțiuni
Serviciul a cooperat, în condiţii foarte bune, cu

structurile abilitate să gestioneze întreaga

problematică din domeniul protecţiei demnitarilor, a

ordinii publice şi siguranţei cetăţeanului (Jandarmeria

Română, Poliţia Română, Inspectoratul pentru

Situaţii de Urgenţă “Dealul Spirii” al Municipiului

Bucureşti), precum şi cu forţele specializate pe

domeniul protecţiei demnitarilor ale S.P.P, S.R.I.,

S.I.E. şi M.Ap.N.

SERVICIUL MISIUNI ȘI PAZĂ TRANSPORT VALORI

Serviciul Misiuni şi Pază Transport Valori are ca principale atribuţii organizarea, asigurarea şi executarea

pazei transporturilor de bunuri şi valori ale instituţiei, ale P.M.B. sau a altor instituţii locale, obiectivul principal

constituind paza și transportul valorilor de la Administraţia Fondului Imobiliar la Trezoreria Sectorului 5, de la

Primăria Municipiului București la Biroul Unic și de la Biroul Unic la Trezoreria Municipiului București. În

decursul anului 2014, deşi s-a confruntat cu un număr redus de personal, a efectuat un număr de 702 misiuni de

pază şi transport valori.



Totodată, serviciul acționand în cadrul sistemului flexibil de planificare, conducere și executare a misiunilor

încredințate instituției, a participat și la unele misiuni, altele decat cele permanente:

• asigurarea măsurilor de protecţie a reprezentanţilor P.M.B. cu ocazia efectuării unor demolări sau desfiinţări

de construcţii ilegale;

• acţiuni de asigurare a măsurilor de ordine publică cu ocazia desfăşurării meciurilor echipelor Clubului

Sportiv Municipal Bucureşti din cadrul P.M.B.;

• activități complexe, efectuate în colaborare cu serviciile din cadrul D.G.P.L.C.M.B. şi PMB, privind

aplicarea măsurilor legale ce se impun asupra persoanelor care încalcă în mod repetat normele de convieţuire

socială;

• asigurarea măsurilor de ordine publică cu ocazia unor manifestări cultural artistice desfăşurate în Centrul

Istoric, Parcul Herăstrău şi Esplanada de la Piaţa Universităţii.

SERVICIUL DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT
Asigurarea realizarea tuturor activităților operative ordonate de Comanda instituției desfășurate la nivelul

D.G.P.L.C.M.B. având ca principale atribuțiuni:

• coordonarea activității personalului propriu şi susţinerea logistică a acestuia la misiunile desfăşurate în teren;

• susţinerea intervenţiilor rapide la obiectivele asigurate cu pază şi care se află în proprietatea Primăriei

Municipiului Bucureşti sau în administrarea autorităţilor publice locale;



• informează în timp real prin e-mail-uri factorii de decizie despre situaţia din teren, şi transmite operativ

dispoziţiile acestora către efective;

• menţine permanent legătura cu structura similară din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, precum şi cu

celelalte structuri cu sarcini pe linia asigurării ordinii şi liniştii publice (prin canale de comunicare specifice).

Dotări logistice



În cursul anului 2014, serviciul a beneficiat de dotări logistice ultramoderne comparabile ce cele folosite de

structurile poliției naționale dar și de alte autorități centrale și locale :

 implementarea soluției software “Hartă Operativă București Integrat” (H.O.B.I.);

 implementarea Soluției Geospațiale Ingeea Safety pentru întocmirea fișelor de incidente rezultate din

activitatea complexă de dispecerizare, includerea lor în harta interactivă și arhivarea acestora în vederea realizării

de analize fenomenologice în timp și spațiu;

implementarea sistemului digital multi-canal pentru dispecerizare, înregistrare și arhivare a comunicațiilor radio,

în vederea îmbunătățirii acestei activități.

Baza logistică a permis:

• creșterea numărului de evenimente înregistrate prin diferiți vectori de comunicare;

• mărirea vitezei de prelucrare a datelor consecință imediată fiind eficiența activității;

• posibilitatea de a interacționa cu alte structuri similare ale unor instituții cu sarcini pe linia menținerii ordinii

publice și a siguranței cetățenilor;

• raportarea și prelucrareaîn timp real a evenimentelor din responsabilitate, ceea ce face ca serviciul să fie un

suport analitic proactiv pentru factorii manageriali.

Principalele activități desfășurate:

Monitorizare comunicații radio, GPS, verificări în baze date și primire sesizări



INDICATOR

ANUL

2013

ANUL

2014

COMPARAȚIE

2014 față de 2013

- sesizări primite de la cetățeni 1036 1242 + 20%

- sesizări primite de la SNUAU 112 prin Poliția 

Capitalei
2447 1663 -32%

- sesizări primite de la agenții DGPLCMB din teren 711 656 -8%

- sesizări din monitorizare video 3464 4793 + 38%

TOTAL EVENIMENTE CONSEMNATE 7668 8354 + 8%

- verificări persoane 7161 8993 + 25%

- verificări auto 922 933 constant

- auto/persoane în atenție 416 540 +30%

- verificări permise auto 4052 6841 +68%

- verificări societăți comerciale 123 193 +56%

- solicitări din partea instituțiilor abilitate pt. 

înregistrări video
75 151 dublu față de 2013

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ  REALIZAȚI ÎN ANUL 2014

Monitorizare și supraveghere video



Toate activitățile desfășurate în cadrul Serviciului Dispecerat Operativ Integrat și în special legătura

permanentă cu structurile similare ale Direcției Generale de Poliție, ale polițiilor locale de sector, ale Primăriei

Municipiului București și nu în ultimul rând cu cetățenii, au condus la creșterea numărului total de evenimente

consemnate și rezolvate în anul raportat (+8%). Trebuie menționat că la nici un eveniment nu s-au semnalat cazuri

de slabă/greșită gestionare a situației.

BIROUL CONTRAVENȚII
În vederea evidențierii stricte a sancțiunilor contravenționale și pentru eficientizarea activității de constatare

și aplicare a acestora, în aprilie 2014 s-a înființat, ca structură operațională Biroul Contravenții în cadrul Direcției

Logistică, Organizare și Mobilizare. Acestei structuri i-a fost facilitată introducerea și gestionarea proceselor-

verbale în cadrul Sistemului Informatic de Înregistrare, Administrare și Urmărire (S.I.Î.A.U).Totodată, polițiștii

locali aplică și procedurile de afișare a proceselor verbale nesemnate pe raza municipiului București și Județului

Ilfov, cooperând pe această linie cu celelalte poliții locale de sector.

Situația numărului de sancțiuni aplicate și a valorii acestora în anul 2014, comparative cu anul 2013, se

prezintă astfel:

SANCTIUNI APLICATE

10992

16312

2013

2014



COOPERAREA/COLABORAREA CU ALTE INSTITUȚII

În cadrul desfăşurării activităţilor specifice, Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a

Municipiului Bucureşti a cooperat în cele mai bune condiţii cu alte structuri care au sarcini pe linia

asigurării ordinii publice, astfel:

 cooperarea cu structurile D.G.P.M.B. şi a D.G.J.M.B. în cadrul misiunilorcomune de asigurare a

ordinii publice cu prilejul desfăşurării unor manifestări cultural – artistice, sportive, comemorative şi

protocolare;

 cooperarea cu S.R.I. şi S.P.P. în cadrul unor activităţi specifice de importantănaţională şi

internaţională;

 cooperarea cu Brigada de Poliţie Rutieră, în cadrul unui protocol privindactivitatea de dirijare şi

fluidizare a traficului auto;

 s-a participat la derularea Strategiei de Prevenire a Criminalităţii, la nivelul Municipiului Bucureşti

pentru perioada 2011-2016, împreună cu D.G.P.M.B., D.G.J.M.B., Instituţia Prefectului Bucureşti,

poliţiile locale de sector, O.N.G. – uri, activitatea fiind aprobată de Consiliul General;

 continuarea operaţională a Planului de Cooperare şi asistenţă profesională cu Jandarmeria Română,

pentru instruirea şi pregătirea comună a personalului din Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti, în cadrul

Şcolii de Aplicaţii pentru ofiţeri “ Mihai Viteazul” ;

 continuarea instruirii profesionale a personalului operativ în cadrul I.S.O.P. al M.A.I.

 inițierea de discutii cu Directia Generala de Poliție a Municipiului București si polițiile locale de

sector, pentru preluarea direct din Sistemul National Unic de Urgența 112, prin dispeceratul

D.G.P.L.C.M.B. a sesizarilor cetațenilor ce privesc aspectele specifice prevazute de lege.

Totodată, instituţia noastră a participat activ la lucrările Comitetului Consultativ de Dialog Civic

pentru Persoane Vârstnice din cadrul Prefecturii Bucureşti şi la activităţile organizate de direcţiile de

specialitate ale PMB şi de ONG-uri, cu privire la persoanele cu dizabilităţi, cele fără adăpost, copiii străzii

şi de prevenire şi combatere a comerţului şi consumului de droguri.



Ca o încununare a întregii activități

desfășurate, cu prilejul Zilei Naționale din

data de 1 Decembrie 2014, Poliția Locală a

Municipiului București a participat la parada

militară organizată cu acest prilej. Instituția a

defilat cu două formațiuni: echipaje de poliție

rutieră și de patrulă călare. Aceată participare

s-a constituit într-o certitudine a aprecierii

muncii dedicate și responsabile desfășurate

de polițiștii locali și o atestare a includerii

acestora in rândul forțelor cu sarcini pe linia

asigurării ordinii și liniștii publice.



DIRECȚIA DE CONTROL
În conformitate cu prevederile legale, această direcție desfășoară activități, prioritar pe următoarele 

domenii:

• verificarea modului de atribuire şi utilizare a spaţiilor de locuit sau cu altă destinaţie aparţinând Municipiului 

Bucureşti

• verificarea respectării clauzelor contractuale de către agenţii economici ce deţin spaţii pe bază de contracte 

de asociere/ colaborare sau închiriere;

• respectarea legislaţiei în concesionarea sau închirierea domeniului public şi privat al Municipiului Bucureşti;

• controlul agenţilor economici ce desfăşoară activităţi de comerţ sau  prestări servicii în spaţii comerciale şi 

locuri publice;

• controlul activităţii şi legalitatea funcţionării centrelor comerciale en-gross, a pieţelor, târgurilor şi oboarelor;

• respectarea Normelor de salubritate în Municipiul Bucureşti ;

• modul de administrare, utilizare şi întreţinere a domeniului public şi  privat;

• respectarea Normelor de protecţie a mediului şi a infrastructurii urbane;

• controlul activităţilor de transport persoane cu autobuze, microbuze şi taximetre, cu accent pe implementarea 

noilor reglementări privind activitatea de taxi;

• verificarea respectării prevederilor Legii 50/1991 republicată şi modificată privind disciplina în construcţii;

• urmărirea legalităţii lucrărilor edilitare;



• verificarea legalităţii amplasării panourilor publicitare şi a celorlalte mijloace de publicitate;

• desfiinţarea construcţiilor executate ilegal pe domeniul public şi privat al Municipiului Bucureşti.

Nr.

Crt. INDICATOR  DE  PERFORMANȚĂ 2013 2014

1 Petiții primite spre soluționare

- din care soluționate

6.964

6.747

7.321

7.277

2 Număr controale efectuate 22.809 20.425

3 Procese verbale de constatare și sancționare întocmite 6.768 3.178

4 Valoarea totală în lei a amenzilor 5.107.000 7.251.750

5 Cazuri în care au fost sesizate organele de urmărire penală, pentru

nerespectarea prevederilor Legii 50/1991, privind autorizarea executării

lucrărilor de construcții (fără autorizație de construire)

250 307

6 Dispoziții ale Primarului General emise în vederea desființării construcțiilor

illegal executate conform Legii 50/1991, privind autorizarea executării

lucrărilor de construcții (fără autorizație de construire)

160 221

7 Construcții ilegale desființate pe domeniul public al Municipiului București

din care:

- construcții

- structuri publicitare

359

- 324

- 35

290

- 251

- 39

8 Spațiul verde redat prin acțiunile de desființare in Municipiul București 9.750 

mp

22.500 mp



SERVICIUL CONTROL LUCRĂRI EDILITARE ȘI AFIȘAJ STRADAL

Lucrări soluţionate – 1.098

Controale efectuate – 4.483

Procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmite – 308

Cuantumul amenzilor aplicate – 481.850 lei

Cazuri în care au fost sesizate organele de urmărire penală – 22

Au fost efectuate următoarele controale operative, periodice şi tematice:

• acţiuni de verificare/monitorizare remediere avarii la reţelele edilitare

• verificarea legalităţii executării lucrărilor edilitare (reabilitare infrastructură rutieră, modernizări,

extinderi şi branşamente la reţele edilitare)

• verificare şi desfiinţare reţele de comunicaţii aeriene prin cablu executate fără autorizaţii de

construire.

• verificarea organizărilor de şantier

• verificarea legalităţii afişajului stradal

Urmare a protocolului încheiat între Primăria Municipiului Bucureşti şi Brigada de Poliţie Rutieră a

municipiului Bucureşti au fost efectuate controale comune având drept obiectiv dezafectarea dispozitivelor

de menţinere libere a locurilor de parcare în urma cărora au fost ridicate 848 elemente de blocare, 62 de

indicatoare rutiere şi au fost dezafectate 1264 steaguri publicitare şi 272 bannere, amplasate ilegal pe

domeniul public.



SERVICIUL CONTROL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII

Lucrări soluţionate – 2461 

Controale efectuate – 2725

Procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmite – 170

Cuantumul amenzilor aplicate – 527.300 lei

Cazuri în care au fost sesizate organele de urmărire penală – 286

Au fost elaborate 13 proiecte de Dispoziţii ale Primarului General.

Controale operative, tematice şi acţiuni desfăşurate:

• Acţiuni privind verificarea îndepărtării zăpezii de pe trotuare și de pe carosabil;

• Acţiuni privind verificarea existenţei rampelor de spălare în şantiere şi întreţinerea curăţeniei pe 

arterele adiacente şantierelor; 

• Acţiuni privind verificarea organizărilor de şantier amplasate pe domeniul public/privat al 

municipiului Bucureşti;

• Acţiuni privind identificarea imobilelor clasate ca monumente istorice aflate într-o stare avansată de 

degradare pentru care nu s-au efectuat lucrări de conservare, restaurare, reparaţii curente şi de întreţinere şi 

aplicarea măsurilor legale conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice pe raza 

municipiului Bucureşti;



SERVICIUL DESFIINȚĂRI CONSTRUCȚII ILEGALE

Lucrări soluţionate – 366

Controale efectuate – 833

Procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmite – 35

Cuantumul amenzilor aplicate – 65.000 lei

Au fost elaborate 208 de proiecte de Dispoziţii ale Primarului General. 

Au fost desfiinţate 290 de construcţii ilegal executate dintre care 251 construcţii şi 39 structuri publicitare. 

Au fost organizate 12 acţiuni de evacuare.  

SERVICIUL CONTROL TRANSPORTURI ȘI UTILITĂȚI PUBLICE



Lucrări soluţionate – 967

Controale efectuate – 3111

Procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmite – 625

Cuantumul amenzilor aplicate – 1.152.750 lei

Autorizaţii taxi reţinute – 123

Autorizaţii taxi suspendate – 15

Autorizaţii taxi retrase – 214

Autorizații de transport retrase – 4

Autorizaţii de dispecerat retrase -1

Certificate de pregătire profesională reţinute – 3

SERVICIUL CONTROL SPAȚII COMERCIALE,CONTRACTE

• Reprezentanţii serviciului au participat împreună cu reprezentanţii Direcţiei Audit din cadrul Primăriei

Municipiului Bucureşti, la acţiuni tematice de verificare activităţii RADET București şi a Secţiei Şah din cadrul

Clubului Sportiv Municipal Bucureşti.

• S-au întocmit 6 note aprobate de Primarul General prin care s-a dispus rezilierea mai multor contracte de

închiriere şi de concesiune

• Au fost elaborate 17 Dispoziţii ale Primarului General pentru aducerea la starea iniţială a unor imobile

• Au fost eliberate, aduse la starea iniţială şi predate Administraţiei Fondului Imobiliar un număr de 12

locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie.

Lucrări soluţionate – 495

Controale efectuate – 1525

Procese verbale de constatare şi sancţionare a 

contravenţiilor întocmite – 55

Cuantumul amenzilor aplicate – 42.900 lei

• Au fost verificate spaţiile cu altă

destinaţie situate în sectoarele 1 - 5 aflate în

administrarea Administraţiei Fondului

Imobiliar



SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

Lucrări soluţionate – 537

Controale efectuate – 3059

Procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmite – 1178

Cuantumul amenzilor aplicate – 2.986.900 lei

Au fost efectuate următoarele controale tematice :

 verificări ale activităţilor desfăşurate cu ocazia evenimentelor organizate şi aprobate de către Primăria

Municipiului Bucureşti

 verificări periodice în vederea prevenirii şi combateri faptelor cu caracter contravenţional

 efectuarea, împreună cu Serviciul Control Salubritate, de controale tematice în pieţele agroalimentare

privind respectarea HG nr. 348/2004

 desfăşurarea mai multor acţiuni de control în vederea eradicării comerţului ambulant neautorizat din

zonele cu probleme ( Piaţa Unirii, Piaţa Universităţii, Piaţa Obor, Piaţa Romană).

De asemenea, au fost întocmite referate de specialitate şi duse la îndeplinire dispoziţiile Primarului

General referitoare la instituirea normelor obligatorii cu ocazia desfăşurării meciurilor de fotbal desfăşurate

pe Arena Naţională, reprezentanţii serviciului aducând la cunoştinţa agenţilor economici vizaţi, prevederile

respectivei dispoziţii.



SERVICIUL CONTROL SALUBRITATE

• În perioada 24.02-05.03.2014 poliţiştii locali din cadrul serviciilor Control Salubritate si Control

Comercial au participat la acţiunea de verificare a pieţelor şi complexelor agroalimentare de pe raza

sectoarelor 1, 2 şi 3, fiind astfel verificate 21 de pieţe, şi anume: Obor, Domenii, Dorobanţi, Bobocica, 1

Decembrie 1918, Floreasca, Râmnicu Sărat, Miniş, Ozana, Titan, M. Ambrozie, Traian, 16 Februarie,

Delfinului, Aurel Vlaicu, Gemeni, Pajura, Aviaţiei, Colentina, Mureş şi Trapezului.

• În cadrul campaniei de curăţenie „Capitala creşte verde” ce a vizat starea generală a domeniului

public, desfăşurată în perioada 18.03-15.04.2013, au fost constatate următoarele deficienţe:

 72 terenuri neîngrădite/nesalubrizate şi 16 zone publice cu acumulări de deşeuri;

 64 de artere de circulaţie verificate 23 dintre acestea aliniamentele stradale verzi nu erau întreţinute;

 28 parcuri publice – salubrizate;

 1 artera unde lipseau coşurile de gunoi;

 depozite de deşeuri pe calea ferata paralele cu strada Liniei;

 4 asociaţii de proprietari somate să salubrizeze spaţiul verde aferent blocului;

 266 de maşini posibil abandonate

 13 puncte TRAFO cu graffite

 28 puncte TERMICE - dintre acestea 16 sunt salubrizate, 9 prezintă graffite, 1 prezintă graffite şi este

nesalubrizat şi 2 prezintă acumulări de deşeuri

 10 staţii hidrofor sau zone de protecţie Apa Nova – dintre care 2 sunt in stare necorespunzătoare de

curăţenie iar la o zona de protecţie lipsea capacul de la cutia electrică;

Lucrări soluţionate – 758

Controale efectuate – 2173

Procese verbale de constatare şi

sancţionare a contravenţiilor întocmite

– 416

Cuantumul amenzilor aplicate –

1.016.800 lei



 În cursul lunii aprilie poliţiştii locali din cadrul Serviciului Control Salubritate au participat la acţiunea de

verificare a spațiilor special amenajate pentru copii, vizând curăţenia, starea mobilierului și a elementelor de

joaca, fiind astfel verificate 49 locuri de joacă;

 În cursul lunilor mai si noiembrie 2014 s-au desfăşurat acţiuni de verificare a şantierelor de construcţii

(inclusiv lucrări de anvelopare blocuri), fiind astfel controlate în total 61 şantiere;

 În perioada 27.08-11.09.2014 poliţiştii locali din cadrul Serviciului Control Salubritate au participat la

acţiunea de verificare a agenţilor economici din Centrul Istoric, vizând respectarea de către aceştia a normelor

de salubritate și igienizare stabilite prin HCGMB 120/2010;

 În cursul anului poliţiştii locali din cadrul Serviciului Control Salubritate au verificat și starea de curăţenie

a spațiilor verzi de pe domeniul public, constatând un număr de 71 de spații verzi insalubre, dintre care 35 erau

aferente ansamblurilor de locuinţe.

SERVICIUL CONTROL ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Lucrări soluţionate – 579

Controale efectuate – 2549

Procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmite – 401

Cuantumul amenzilor aplicate – 980.300 lei

În scopul asigurării unui mediu de viaţă sănătos pe raza municipiului Bucureşti, s-au desfăşurat

următoarele tipuri de controale tematice:

• Verificarea şantierelor de construcţii şi a transportatorilor de deşeuri din demolări şi excavaţii, privind

respectarea legislaţiei de mediu



• Verificarea respectării legislaţiei de mediu de către administratorii pieţelor, târgurilor de produse animaliere

şi nonanimaliere

• Verificarea respectării legislaţiei de mediu de către administratorii lacurilor şi a cursurilor de apă

• Verificarea respectării legislaţiei de mediu de către administratorii ştrandurilor, bazelor sportive, de odihnă

şi tratament

• Acţiuni de control a supermarketurilor, hipermarketurilor, şi complexelor comerciale privind respectarea

autorizaţiilor de mediu

DIRECȚIA LOGISTICĂ, ORGANIZARE ȘI MOBILIZARE

Prin H.C.G.M.B. nr. 34/28.02.2014, a fost înființată această direcție, pentru coordonarea, îndrumarea și

controlul activității pe linie de planificare logistic, administrare a patrimoniului imobiliar, de asigurare tehnică a

mijloacelor de mobilitate, a armamentului, muniției și tehnicii special de dezvoltare tehnică și sprijin logistic,

pentru buna desfășurare a misiunilor încredințate.

În anul 2014 activitatea structurilor componenete ale direcției a avut în vedere:

evaluarea necesarului de echipament și materiale la nivelul instituției;

 monitorizarea lucrărilor de reparații și întreținere a clădirilor aflate în administrarea Direcției Generale de

Poliție Locală și Control a Municipiului București;

 gestionarea, depozitarea și păstrarea echipamentului și materialelor în magazia instituției;

 pregătirea documentației tehnice pentru achizițioanarea unei freze de dezăpezire;

 monitorizarea lucrărilor de reparații, întreținere și revizii tehnice a autovehiculelor din dotarea Direcției

Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București;

 încheierea polițelor obligatorii de asigurare, precum și a celor facultative a autovehiculelor;

 încheierea polițelor de asigurare a clădirilor ( sediu- Bulevardul Libertății, nr.18, bl. 104, sect. 5) și a

angajaților;

 realizarea inventarierii bunurilor Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București

pe anul 2014;



REALIZĂRI 2014

1. Accelerarea reformei funcţiei publice de poliţist local, prin dezvoltarea unei instituţii menite să

asigure ordinea şi liniştea publică în arealul de responsabilitate, în concordanţă cu politicile formulate de

Uniunea Europeană. În acest sens şi în anul 2014 s-a realizat exercitarea procesului de management

modern în vederea creşterii eficienţei instituţiei în domeniul asigurării ordinii şi liniştii publice, precum şi

în domeniul circulaţiei pe drumurile publice, disciplinei în construcţii şi a afişajului stradal, protecţiei

mediului, al activităţii comerciale şi a celui de evidenţă a persoanelor;

2. Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti,aparticipat împreună cu

reprezentanţii celorlalte poliţii locale de sector, la o serie de întruniri privind “Strategia de prevenire a

criminalităţii la nivelul municipiului Bucureşti”, la invitaţia primită din partea D.G.P.M.B./Serviciul de

Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul M.A.I.. Reprezentanţii instituţiei noastre au participat la

grupul de lucru privind “Securitatea Urbană”, unde au contribuit cu elemente specifice de strategie

sectorială în domeniul ordinii publice (date despre parcagii din parcările aflate în competenţa P.M.B.,

cerşetori şi copiii străzilor, persoanele fără adăpost, hoţii de fier vechi din demolări, etc). Deasemenea şi în

anul 2014 P.M.B., Instituţia Prefectului Bucureşti, Inspectoratul Şcolar Bucureşti, D.G.P.L.C.M.B., M.A.I.

şi Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi de Protecţie a Copilului, au continuat proiectul “Strategia de

prevenire a criminalităţii pe perioada 2011-2016”, care cuprinde 3 programe sectoriale: combaterea

delicvenţei juvenile, siguranţa stradală şi combaterea violenţei în familie;

3. Diversificarea serviciului public polițienesc oferit cetăţenilor municipiului Bucureşti, privind

“Patrula Călare, forţă complementară de asigurare a ordinii şi siguranţei publice în marile parcuri

bucureştene aflate în competenţa P.M.B. - parcurile Herăstrau, Cişmigiu, Unirii, Carol şi Tineretului”.

Prin înființarea Patrulei Călare cetăţenii Capitalei au beneficiat de noi elemente de siguranţă publică, acesta

extinzându-se în anul 2014 şi la nivelul altor obiective aflate în competenţa D.G.P.L.C.M.B. (Centrele

ASPA din Bucureşti, Mihăileşti şi Bragadiru, Centrul Istoric sau principalele zone din municipiul

Bucureşti unde au fost organizate manifestări cultural-artistice şi sportive). Totodată, a avut loc o extindere

a acestei experiențe prin constituirea Patrulei Canine, atât pentru Centrul Istoric cât și pentru alte zone din

responsabilitate;



4. Prezența permanentă în stradă a polițiștilor atât pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, cât și pentru

intervenție și sprijin in cazurile de fenomene climatice extreme, caniculă, căderi masive de zăpadă);

5. În vederea armonizării activității specifice la normele și practicile structurilor similare din Uniunea Europeana

și urmare a demersurilor din anul 2013 a fost inițiat un schimb de experiență cu poliții locale europene. Aceasta a

presupus transmiterea către misiunile diplomatice acreditate la București a unor note în care se exprima interesul

de a coopera cu structurile similar. Ca urmare, în anul 2014 au avut loc întrevederi și vizite la București a

delegațiilor din Lisabona/Portugalia, Sofia/Bulgaria și Berna/Elveția. Totodată, au fost transmise proiecte de

Protocol de cooperare cu instituții cu sarcini pe linia ordinii publice din Madrid, Roma și Sofia.

6. Desfăşurarea unei activităţi susţinute pe linia comunicării, informării şi îndrumării tuturor cetăţenilor cu

privire la activitatea desfăşurată de către Primăria Municipiului Bucureşti şi implicit D.G.P.L.C.M.B., precum şi

de prevenire contravenţională sau infracţională;

7. Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti a pus la dispoziția publicului un site

de prezentare și informare;

8. Creşterea permanentă a profesionalismului, seriozităţii şi rigorii îndeplinirii misiunilor încredinţate instituţiei,

a tuturor poliţiştilor locali, prin iniţierea şi perfecţionarea profesională a acestora în cadrul programelor de

învăţământ de formare şi perfecţionare din I.S.O.P. din cadrul M.A.I. și a altor forme de învățământ sau de

pregătire fizică, tehnică şi tactică profesională.

PROPUNERI PENTRU ANUL 2015

Indicatorii de performanţă specifici muncii de poliţie evidenţiază faptul că Direcţia Generală de Poliţie

aMunicipiului Bucureşti şi-a îndeplinit obiectivele stabilite şi a reuşit să contribuie la efortul comun al instituţiilor

din sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională şi al celor din sistemul judiciar pentru asigurarea unui nivel

de securitate corespunzător în spaţiul public şi privat.

Rezultatele sondajelor de opinie aplicate în scopul identificării necesităţii de siguranţă publică şi

percepţieicetăţenilor asupra nivelului acestuia coroborate cu responsabilităţile derivate din Programul de 

guvernare2013 – 2016, impun continuarea activităţilor circumscrise priorităţilor instituţionale stabilite încă de 

laînceputul anului trecut, în scopul îndeplinirii obiectivului fundamental: creşterea continuă a gradului de 

siguranţă a cetăţeanului în Bucureşti.



Având în vedere experienţa anului 2014, atât în ce priveşte misiunile permanente de ordine publică şi

fluidizare a traficului rutier, cât şi cele desfăşurate pe timpul unor evenimente de interes local, național sau

internațional precum Festivalul George Enescu, “Nopţile albe ale Bucureştiului”, Festivalul Internaţional de

teatru, “Zilele Bucureştiului” competiții sportive etc., considerăm că se impun măsuri de coordonare în anul

2014, la nivelul Capitalei, a Poliţiilor Locale de Sector de către D.G.P.L.C.M.B., cu accent pe cele organizate de

către municipalitate în responsabilitatea teritorială a mai multor sectoare. Actuala organizare diminuează foarte

mult posibilitatea conjugării eforturilor în vederea realizării unitare a siguranţei publice guvernată principiului

comandei unice, adecvate unei capitale europene.

Pentru îndeplinirea sarcinilor proprii, Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului

Bucureştia acţionat independent sau în cooperare cu alte forţe abilitate de lege. De asemenea, a colaborat cu

instituţiile şi autorităţile administraţiei publice locale.

Atunci când a acţionat independent, în cooperare sau în colaborare, instituţia s-a confruntat cu o serie de

probleme, care sunt totodată și propuneri de îmbunătățire a activității, după cum urmează :

 deficitul major de personal a generat tensiuni în raport cu drepturile legitime ale polițistului local,

iarmijloacele tehnice performante achiziționate ca sisteme, deși au eficientizat activitatea ca plus total a

instituției, factorul uman este prioritar și decisiv motiv pentru care, cu toate că enunțată de Legea nr. 155/2010

descentralizarea de la M.A.I. nu s-a realizat nici măcar sub aspectul subsidiarității respectiv detașarea ordinii

publice și a serviciilor de fluidizare trafic de la poliția rutieră;

 monitorizarea eficientă a Centrului Istoric prin suplimentarea numărului de camere video (pentru intrările în

obiectiv şi activităţile curente), deoarece cele existente sunt încă insuficiente pentru a controla permanent situaţia

operativă şi a interveni în timp real atunci cînd estenevoie;

 având în vedere ca atributiile specifice ale D.G.P.L.C.M.B. se referă la întreg municipiului, cu o suprafată de

peste 228 km2, se impune o monitorizare aeriană a teritoriului, identificarea punctelor “fierbinți” , a blocajelor

rutiere majore, a modului de desfașurare a unor manifestații sociale sau manifestări cultural sportive, de

amploare, identificarea de incendii și coordonarea activitaților și chiar intervenția în astfel de cazuri, se impune

survolarea cu elicoptere prin culoare predefinite prin culegerea operativă a datelor. De asemenea ținând cont de

obiectivele majore ale capitalei cum ar fi magistrale de apă, gaz, alte elemente de infrastructură edilitară care sunt

pe cuprinsul zonelor limitrofe este un argument în plus pentru survolarea operativă a Bucureștiului;



 creşterea numărului de accidente rutiere pe Pasajul Basarab, impune suplimentarea camerelor video

amplasate pe acesta pentru eficientizarea activităţii de monitorizare în cadrul Dispeceratului Operativ

Integrat;

 desfăşurarea unei activităţi susţinute pe linia comunicării, diseminării, informării şi îndrumării tuturor

cetăţenilor cu privire la activitatea desfăşurată de către Primăria Municipiului Bucureşti şi implicit Direcţia

Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, precum şi măsuri de prevenție

contravenţională sau infracţională. În acest sens este necesară alocarea de fonduri materiale pentru inițierea

de activități de diseminare corespunzatoare;

 având în vedere schimbările climatice accentuate (atât vara cât mai ales iarna), dar și amenințările

seismice inerente și în concordanță cu atribuțiile și obligațiile legale de intervenție din partea poliției locale,

se impune achiziționarea unui dispecerat mobil pentru gestionarea unor astfel de calamități;

 continuarea pregătirii profesionale a angajaților atât prin cursurile organizate de către I.S.O.P. din cadrul

M.A.I. cât și formele de invățământ organizate în cadrul instituției pentru creșterea gradului de pregătire

profesională a polițiștilor în exercitarea actului polițienesc în slujba cetățeanului.
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