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I. CONSIDERA IIăGENERALE 
  
 În prezent, suntem martori ai unor procese socio-ecomomice şi culturale care modific  permanent 
societatea şi cresc presiunea asupra sistemului de ordine public , prin dezvoltarea unor noi nevoi de 
securitate i de perspective strategice sau prin reconfigurarea instituţiilor sociale.  
 Toate acestea au determinat o modificare a perspectivelor strategice în domeniul asigur rii ordinii şi 
liniştii publice, care s  ofere o imagine de integrare şi focalizare a acţiunilor pentru toate instituţiile ce 
furnizeaz  servicii de securitate public . Acest lucru s-a concretizat la nivelul administraţiei publice locale a 
municipiului Bucureşti prin activitatea depus  de Direc ia General  de Poli ie Local  i Control care î i 
desf oar  activitatea pe întreg teritoriul Capitalei. 

Cel mai important centru politic, 
administrativ si economic al tarii 

Suprafata de 228 km2 Peste 1.900.000 locuitori 

Peste 1.000.000 persoane in transit 

5340 strazi, din care 350 mari 
bulevarde si artere principale in 
administrarea    directa a Primariei 
municipiului Bucuresti si deci, in 
responsabiitatea DGPLCMB 

Peste 1.500.000 autoturisme 
inmatriculate sau in transit 



A. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE D.G.P.L.C.M.B.  
 

 Asigurarea ordinii publice şi a siguranţei cet ţenilor,  în arealul 

Municipiului Bucure ti, care constituie i obiectivul primordial al 

activitatii; 

 Punerea unui accent deosebit i m suri prioritare pentru siguran a 

cet enilor pe segmentul stradal 

 Paza obiectivelor şi locaţiilor aflate în proprietatea sau administrarea Prim riei Municipiului Bucureşti; 

 Acţionarea permanent  şi ferm  pentru respectarea prevederilor legale, a Hot rârilor Consiliului 

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

protecţiei mediului şi a activit ţilor comerciale; 

 Asigurarea resurselor optime necesare dezvoltarii i men inerii capacit ii opera ionale a 

D.G.P.L.C.M.B. 

 Îmbun t ţirea permanent  a serviciului poliţienesc în slujba cet ţeanului i implicit a imaginii 

institutiei 



B. OBIECTIVELE MANAGERIALE ALE D.G.P.L.C.M.B.  

EFICIEN   
 Activitate proactiv  în 

combaterea faptelor şi 
acţiunilor antisociale; 

 Creşterea autorit ţii 
structurilor din poliţia 
local ; 

 Consolidarea activit ţilor 
de ordine public  prin 
realizarea unui sistem 
integrat cu celelalte 
poliţii locale de sector şi 
cu instituţiile abilitate pe 
acest domeniu. 

VIZIBILITATE 
 Transparenţa activit ţilor 

derulate; 
 Informarea permanent  a 

cet ţenilor prin activit ţi 
de prevenţie, cât şi 
referitor la rezultatele 
obţinute. 

CALITATE 
 Modernizarea 

managementului instituţional; 
 Menţinerea şi creşterea 

capacit ţii de reacţie la 
evenimente; 

 Celeritate în soluţionarea 
sesiz rilor cet ţenilor; 

 Respectarea cu fermitate şi 
rigurozitate a actelor 
normative care guverneaz  
activitatea instituţiei.   



II. STRUCTURA ORGANIZATORICA  
  

Realizarea obiectivului prioritar al activit ii D.G.P.L.C.M.B. presupune îndeplinirea la 

parametrii superiori a indicatorilor de performanţ  stabiliţi de c tre Primarul General şi Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti. În acest sens se acţioneaz  permanent pe linia asigur rii unui climat de siguranţ  a 

cet ţeanului şi pentru prevenirea actelor  contravenţionale/infrac ionale cu impact negativ în planul 

normalit ţii civice. 

 

Instituţia este structurat  pe trei direc ii majore de ac iune: 

  

 DIREC IA  SIGURAN  ŞI ORDINE PUBLIC  

 DIREC IA  CONTROL 

 DIREC IA LOGISTIC , ORGANIZARE I MOBILIZARE  



RESURSE UMANE 

Cele trei structuri ale Direcţiei Generale de Poliţie Local  şi 
Control a Municipiului Bucureşti sunt încadrate, în prezent, astfel:  
  
TOTAL     = 468 angaja i : 
- Direc ia  Siguran  şi Ordine Public   - 293 
- Direc ia Logistic , Organizare i Mobilizare  -   35 
- Direc ia  Control    -   85  
- Aparat functional    -   55 
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Evoluția raportului prevăzut/încadrat  
ÎNCADRAT PREV ZUT

2014 -                                                                          2015 -  

Personalul D.G.P.L.C.M.B. se 
caracterizeaz  prin: 
 Vârsta medie pentru func iile 

de conducere (directori + efi 
serviciu + efi birou) - 46 ani 
si 9 luni  

 Procentul cadrelor de 
conducere din totalul func iilor 
prev zute este de 8,2% 

 277 angaja i au absolvit studii 
superioare (57%) 

 419 angaja i lucreaz  în 
activit i operative specifice 
(89%) 



 În perioada ianuarie – decembrie 2015, 293 poli işti locali din cadrul Direc iei de Siguran  i 
Ordine Public  au executat 1.575 misiuni suplimentare temporare ordonate (mare parte dintre acestea 
desf şurate pe perioade lungi de timp), la care se adaug  misiunile permanente de patrulare ordine public , 
fluidizare circulaţie rutier , paza obiectivelor din responsabilitate i de înso ire a personalului P.M.B.  
 Rezult  c  num rul misiunilor a crescut în perioada  2014 - 2015 de aproximativ 1.3 ori în timp ce 
num rul persoanelor încadrate a r mas relativ constant. În aceast  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 plat , acordându-se timp liber corespunz tor. Aceste aspecte au generat 
rutinare i surmenaj în rândul personalului care au fost dep ite numai prin d ruire individual . 

2014 2015 

293 293 

1374 
1575 

Personal DSOP
angajat

Nr.misiuni

Pe linia form rii i preg tirii profesionale, structura cursurilor şi forma lor de desf şurare au fost: 
a. Cursuri privind formarea iniţial  a poliţiştilor locali în cadrul I.S.O.P al M.A.I. şi Şcolii de Aplicaţie 

pentru Ofiţeri ,,Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române – 15 absolven i 
b. Cursuri de perfecţionare de scurt  durat  pentru funcţionarii publici şi personal contractual – 17 

absolven i 
c. Cursul de preg tire „Radioprotec ia în practici cu surse de radia ii ionizante” pentru ob inerea 

permisului de exercitare nivel I, organizat de Centrul de Preg tire i Specializare în Domeniul Nuclear din  
cadrul Institutului Na ional de Cercetare pentru Fizic  i Inginerie Nuclear  ”Horia Hulubei” din 
localitatea  M gurele, jud. Ilfov -  pentru  2  poli i ti locali din cadrul Serviciului Dispecerat Operativ 
Integrat. 



IV. IMAGINE IăCOMUNICARE 

1. MASS MEDIA 

  
 
     Rela ia cu presa scris , video sau virtual , 
este considerat  foarte important  pentru 
crearea unei imagini corecte a institu iei, pentru 
reflectarea eforturilor depuse pentru 
îndeplinirea atribu iilor ce îi revin i pentru 
apropierea de cet eni.  
  

 Aceast  activitate s-a concretizat în apari ia, în mass-media, a peste 400 de materiale de pres  - tiri, 
reportaje, inform ri – în care ac iunile Poli iei Locale a Municipiului Bucure ti au fost eviden iate pozitiv, 
iar imaginea bun  de care s-a bucurat institu ia în rândul sutelor de mii de consumatori media s-a r sfrânt, 
implicit i asupra Prim riei Capitalei.  

 Materialele de pres  realizate au fost preluate, la ore de maxim  audien , atât de televiziunile 

generaliste cât i de cele de tiri: ProTv, Antena1, Antena 3, Prima TV, DigiTv, KanalD cât i de presa 
scris  : ziare - Libertatea, Jurnalul Na ional, Click, Cancan, Evenimentul Zilei, Gandul.info  i agenții de 

pres  – Mediafax, B365.ro, Agerpress, publica ii care adun , zilnic, la nivel na ional, sute de mii de cititori 
i vizualiz ri în mediul virtual. 



De asemenea, s-a continuat informarea institu iilor media i prin comunicate de pres . În 2015, au fost 
transmise mass-media 40 de comunicate i inform ri de pres  despre activitatea D.G.P.L.C.M.B. 



2. RELA IAăCUăCET ENII 
Întreaga activitate a institu iei se circumscrie 

cet eanului, nevoilor sale, asigur rii integrit ii fizice i 
patrimoniale ale acestuia i nu în ultimul rand creierii i 
men inerii unui climat de normalitate civic . Pentru 
aceasta cet enii beneficiaz  de un num r de telefon, 
021/9752, cu leg tur  direct  la Serviciul Dispecerat al 
D.G.P.L.C.M.B. unde pot face sugestii sau sesiz ri, pe 
domeniile de competen . 

În vederea promov rii unei rela ii permanente cu 
cet enii, Poli ia Local  a Municipiului Bucure ti are, 
începând cu anul 2014, propriul site, www.plmb.ro.,  

mijloc modern de comunicare virtual  i a unei paginii de socializare Facebook pentru postarea de 
materiale referitoare la ac iunile Poli iei Locale a Muncipiului Bucure ti. Pân  la sfâr itul anului 2015, site-
ul i pagina facebook au avut peste 65.000 de acces ri. 

http://www.plmb.ro/
http://www.plmb.ro/
http://www.plmb.ro/
http://www.plmb.ro/
http://www.plmb.ro/


 Foarte important pentru rela ia cu cet enii îl constituie contactul direct, prilej de comunicare 
nemijlocit , de cunoa tere reciproc  i de apropiere uman , cu beneficii considerabile pentru misiunea pe 
care poli ia local  o are de îndeplinit. 
 Este cazul ac iunilor prilejuite de s rb torile de prim var , de ziua por ilor deschise cu prilejul Zilei 
Copilului, activit ile legate de sistemul educational Scoala Altfel, de interven ie în situa iile limit  de vreme 
nefavorabil  sau de implicare social  nemijlocit . 

ZIUA FEMEII  ZIUA COPILULUI 



ZIUA COPILULUI ȘCOAȚAăAȚTFEȚ 

INTERVEN IIăPE VREME NEFAVORABIȚ  IțPȚICAREăSOCIAȚ  



3.ăSESIZ RIă/PETI II 
În exerci iul colabor rii cu cet eanul, primirea de 

sesiz ri/peti ii, în form  scris  sau prin telefon reprezint , pe lâng  
activitatea de patrulare de ordine public , înc  o modalitate de 
cunoa tere a situa iei operative.  

În anul 2015, Politia Local  a Municipiului Bucure ti, prin 
Serviciul Registratur  Secretariat a derulat un volum de 48.998 
documente intrate i de 18.325 documente iesite. Dintre acestea, 
9.674 reprezinta sesizari/petitii scrise, la care s-au formulat 9.381 
raspunsuri (97%) în termenul legal, diferen a fiind în curs de 
solu ionare la finele anului. 



DIREC IAăDEăSIGURAN ă IăORDINEăPUBLIC  

Obiectivul prioritar al activit ţii Direcţiei de Siguranţ  şi Ordine Public   din cadrul D.G.P.L.C.M.B., 
îl constituie asigurarea unui climat de siguran  a cet eanului, prevenirea i sanc ionarea actelor 
contraven ionale cu impact negativ în planul normalit ii civice. 

Principaleleădirec iiădeăac iuneăsunt: 
  

  asigurarea i men inerea ordinii i lini tii publice în 
Centrul Istoric al capitalei. Organizarea i desf surarea 
activit ii specifice se face în conformitate cu planul de m suri, 
“For a de reac ie rapid  din Centrul Istoric”, care prevede 
împ r irea arealului în 5 zone de siguran  public , efectivele i 
traseele de patrulare ale for elor participante ( 13 patrule 
terestre, sprijinite i de for e ale patrulelor canine), dot rile i 
modul de ac iune.  

 Totodat , agen ii de ordine public  sau structurile de interven ii efectueaz  activit i zilnice de 
patrulare, pentru descurajarea, constatarea i sanc ionarea abaterilor de la normele legale din competen , 
care acoper  marile bulevarde i artere principale ale capitalei i r spund prompt solicit rilor cet enilor sau 
a celor primite prin apelul de urgen  112 ; 
 pe linia circula iei pe drumurile publice, se ac ioneaz , în baza unui Protocol de Colaborare cu DGPMB 
– Brigada Rutier , asigur  fluidizarea circula iei în 6 intersec ii importante ale capitalei i actioneaz  pentru 
combaterea indisciplinei în trafic, în limita competen elor. În afara perioadelor de dirijare/fluidizare, 
efectivele de la circula ie se deplaseaz  pe itinerare prestabilite de patrulare pentru constatarea i 
sanc ionarea abaterilor de la normele de circula ie rutier ; 
 efectivele institu iei ac ioneaz  zilnic sau monitorizeaz  desf urarea manifest rilor publice de interes 
local, na ional sau interna ional care se organizeaz  la nivelul Bucure tiului, aprobate prin protocoale de 
organizare i desf urare a adun rilor publice sau prin planuri de m suri punctuale.  
 poli i tii locali asigur  m suri de ordine public  i paz  la sediul Prim riei Municipiului Bucure ti, la 
edin ele Consiliului General i înso esc inspectorii prim riei în punerea în aplicare a H.C.G.M.B. sau a 

dispozi iilor Primarului General.  



INDICATORIIăDEăPERFORMAN ăREALIZA IăÎNăANULă2015 
ÎNăCADRULăDIREC IEIăDEăSIGURAN ă IăORDINEăPUBLIC  

  
INDICATOR  DE  PERFORMAN  

 

  
2014 

  
2015 

Sanc iuni cu amend  aplicate: 16.312 18.697 

Valoarea total  în lei a sanc iunilor aplicate: 4.927.005 4.766.561 

Infrac iuni constatate: 38 44 

Sesiz ri telefonice primite de la cet eni 1.242 1.860 

Sesiz ri primite prin 112 de la Poli ia Capitalei 1.663 1.574 

Sesiz ri transmise c tre alte institu ii 1.231 1.699 

Auto verificate 867 1.232 

Persoane verificate 8.974 8.162 

Permise de conducere i certificate de înmatriculare verificate 6.583 7.687 

Auto/persoane date în aten ie 544 413 

Sesiz ri monitorizare video 4.929 7.747 

Sesiz ri monitorizare video fapte contraven ionale 4.110 6.797 

Sanc iuni aplicate în urma sesiz rilor video 1.060 2.064 

Ac iuni desf urate în baza planurilor de ac iune sau de 
monitorizare evenimente: 
         - cu for e proprii 
         - în colaborare cu institu ii din cadrul P.M.B. 
         - în cooperare cu institu ii din afara P.M.B. 

3.420 
  

2.717 
435 
268 

4.923 
  

4.188 
393 
342 

  
Infrac iuni constatate/persoane urm rite depistate 

  
48 

  
44 

  
Persoane institu ionalizate 

  
178 

  
58 



1. SITUA IAăOPERATIV ăLAăNIVELULăMUNICIPIULUIăBUCURE TI 

SITUA IAăCONTRAVEN IONAL ăPEăSECTOARELEăADMINISTRATIVEăDINăBUCURE TI 

1232 
643 

6542 

1905 
1019 

430 

NR. TOTAL CONTRAVENTII DISPECERIZATE 

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6

EVOLU IAăLUNAR ăAăPRINCIPALELORăTREIăFAPTEăCONTRAVEN IONALEăCAREă
REPREZINTA 90% DIN TOTAL 

Nr.crt. Tip incident 

1 TULBURAREAăLINIŞTIIăŞIă
ORDINII PUBLICE 

2 COMERT NEAUTORIZAT 

3 CONTRAVENTII RUTIERE 

LEGEND  



Comparativ, fa  de anul 2014, num rul sanc iunilor contraven ionale aplicate în anul 2015, pe  
principalele trei acte normative (Legea 61/1991, Legea 12/1990 i OUG 195/2002) se prezint  astfel: 

Legea
61/1991

Legea
12/1990

OUG
195/2002

4024 4160 

576 

5300 

3051 

8630 

2014 2015

CONCLUZII 
 principalele fenomene contraven ionale se 
refer  la tulburarea lini tii i ordinii publice, 
comer ul neautorizat i abateri de la normele 
rutiere 
 din totalul faptelor contraven ionale, 47% o 
reprezint  evenimentele de tulburare a ordinii 
publice, iar în cadrul acestora, 73% se refer  la 
apelarea la mila public  sub cele dou  forme de 
manifestare: „parcagiii” i cer etorii 
  lipsa locurilor de parcare, în special în 
zonele centrale, genereaz  existen a 
fenomenului „parcagii”. Pentru descurajarea 
lor s-a ac ionat permanent i cu fermitate 

 cele mai multe fapte contraven ionale dispecerizate se înregistreaz  în Sectoarele 3, 4 i 1 
 intervalul mai – noiembrie înregistreaz  o cre tere a fenomenelor de tulburare a ordinii publice în timp ce 
în aceea i perioad  se consemneaz  valori mai sc zute a celorlalte dou  fenomene contraven ionale, ceea ce 
impune o planificare i organizare corespunz toare a activit ilor specifice 
 tot în acest interval s-a constatat i o majorare a num rului de persoane f ra ad post. La nivelul întregului 
an, poli i tii locali au identificat 267 persoane f r  ad post, din care 141 (52%) în arealul Centrului 
Istoric. În toate cazurile s-au întreprins m surile legale care se impuneau, inclusiv dup  caz, s-a apelat la 
institu iile de asisten  social . 
 devine necesar  încheierea unor protocoale de cooperare cu poli iile locale de sector, pe linia atribu iilor 
legale care s  prevad  planuri de ac iune comune, pe diferite tematici precum i o informare reciproc , 
permanent , care s  permit  eforturi conjugate privind descurajarea i contracararea fenomenelor 
contraven ionale/infrac ionale. 



2. SERVICIUL ORDINE SI LINISTE PUBLICA 

Activitatea specific  de menţinere a ordinii şi liniştii publice, poate fi împ rţit  în 6 direcii de ac iune: 
1.   patrularea pe itinerariile stabilite în sectoarele administrative ale municipiului Bucureşti. 
2.  activit ile complexe de ordine public  în Centrul Istoric 
3. patrularea împreun  cu Patrula C lare a Municipiului Bucureşti în parcurile gestionate de Administraţia 

Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti  şi cu Patrula Canin  pe raza Centrului Istoric al Capitalei i în 
parcuri. 

4. participarea în colaborare cu Patrula C lare şi Patrula Canin  a Municipiului Bucureşti şi în cooperare 
cu celelalte forţe ale sistemului integrat de ordine public , la asigurarea m surilor de ordine, pe timpul 
adun rilor publice organizate la nivelul Capitalei. 

5. monitorizarea obiectivelor din responsabilitate: Prefectura Municipiului Bucureşti, Administraţia 
Fondului Imobiliar din Splaiul Independenţei, Ferentari, str. Secuilor, str. Mihai Vod , str. Berzei, muzeele 
Victor Babe , Frederick, Cecilia Stork, CICC Nottara, Gheorghe T tt rescu i monumentele de for public 
aflate în administrarea Administra iei Monumentelor i Patrimoniului Turistic; 

 6. activitatea de solu ionare a peti iilor specifice domeniului de activitate. 
Totodat , se asigur  cu efective echipajele de interven ie în cazul solicit rilor prin telefonul de urgen  

112. 
        În cadrul activit ii specifice, o aten ie permanent  se acord  Centrului Istoric, areal emblematic din 

punct de vedere socio-turistic i de agrement al Municipiului Bucure ti. Principala caracteristic  a zonei o 
constitue aglomerarea uman , eterogen  care se manifest  pe toat  perioada anului. Aici, pe lâng  locuitorii 
municipiului se pot întâlni turi ti str ini, delega ii oficiale, personalit i interne i interna ionale. De aceea, 
în colaborare cu Serviciul Dispecerat Operativ Integrat i pentru eficientizarea m surilor de ordine public , 
Centrul Istoric a fost impar it în 5 zone de siguran  public  care permite i o mai bun  gestionare a situa iei 
operative prin activit i de patrulare pedestr  i monitorizare video. Totodat , fiind zon  pietonal , pentru 
deplasarea mai rapid  a agen ilor în patrulare sau în cazul unor interven ii, ace tia au fost dota i cu biciclete 
electrice Segway.  



Situa ia operativ  din anul 2015, în Centrul Istoric, prin prisma ponderii principalelor 4 evenimente 
dispecerizate, de înc lcare a legisla iei, în cadrul zonelor de siguran  public  se prezint  astfel: 

Nr. 

crt. 
Tip incidente Număr 

1 TULBURAREA LINIŞTII ŞI 
ORDINII PUBLICE  

1973 

2 COMERT NEAUTORIZAT 718 

3 CONTRAVENTII RUTIERE 581 

4 CONTRAVENTII SALUBRITATE 291 

Total 3563 
(82%) 

din total incidente în anul 2015 în 

Centrul Istoric: 
4085 

LEGEND  

Devenit  deja tradi ie i un factor important de sprijin i siguran  a cet enilor, dar i de imagine public  
a institu iei, activitatea agenţilor Patrulei C lare a Municipiului Bucureşti acţioneaz  în sprijinul poliţiştilor 
locali din cadrul SOLP, atât în marile parcuri ale municipalit ţii – Her str u, Tineretului, Carol I, Unirii, 
Izvor, în zona Centrului Istoric  cât  şi la acţiuni i manifest ri cultural sportive de mare amploare, în multe 
cazuri al turi de forma iunile c lare ale jandarmeriei. 

Activitatea patrulelor c lare este primit  pozitiv de c tre cet ţenii Capitalei, aceasta  aducând un factor 
suplimentar de descurajare a faptelor infracţionale sau contraven ionale. 

O alta structur  de sprijin al activit ii de ordine publica, devenit  deja fapt cotidian, factor de încredere i 
de imagine este Patrula Canin  a Municipiului Bucure ti care ac ioneaz  în echipe mixte cu poli i tii locali 
de ordine public  în Centrul Istoric, parcurile din responsabilitate, dar i la manifest ri publice.  



În anul 2015, Serviciul Ordine şi 
Linişte Public  a îndeplinit 210 
ac iuni temporare  în cadrul 
dispozitivelor de ordine, ce pot fi 
încadrate în urm toarele categorii: 
depuneri de coroane de c tre şefi de 
state şi guverne i oficialit ţi române 
la Monumentul Ostaşului Necunoscut 
din Parcul Carol I, dinee oferite de 
autorit ţile române unor personalit ţi 
str ine, marşuri, mitinguri ale 
organizaţiilor sindicale, evenimente 
culturale, sportive, religioase, 
expoziţii, târguri i festivaluri. 



3.ăSERVICIULăCIRCULA IEăRUTIER ăă 
Serviciul Circula ie Rutier  func ioneaz  ca o 

structur  a Poli iei Locale a Municipiului 
Bucure ti din care fac parte poli i ti locali 
absolven i ai cursurilor de specialitate, cu 
experien  în activitatea de dirijare, dota i cu 
uniforme specifice i care compun echipajele 
celor 16 autospeciale din dotare, inscrip ionate 
i prev zute cu dispozitive video de 

monitorizare a traficului rutier. 
Structura flexibil  pe care a fost conceput 

acest serviciu, sistemul de comunica ie modern 
i nu în ultimul rând cooperarea prin dispecerat, 

permite o adaptare rapid  a activit ii, în func ie 

de condi iile de moment, o informare prompt  i o colaborare foarte bun  între echipaje astfel încât orice 
problem  ap rut  s  fie solu ionat  cu maxim  eficien . 

40% 

60% 

Pondereaăactivit ilorăS.C.R. 

activit iăsuplimentare,ă
aplicareăsanc iuni 
dirijare, fluidizare



 Comparativ cu anul 2014, agen ii din cadrul Serviciului Circula ie Rutier  au participat în paralel cu 
activitatea curent  de dirijare i fluidizare a circula iei pe teritoriul capitalei, la un num r de 378 de misiuni 
temporare la desf urarea unor manifestari publice. O dovad  a aprecierii seriozit ii i 
profesionalismului agen ilor din cadrul serviciului sunt solicit rile primite, în vederea particip rii acestora la 
misiunile comune, de la structuri ca Brigada Rutier , Jandarmeria Român , Statul Major al Armatei 
Române, Serviciul Român de Informa ii, Serviciul de Paz  i Protec ie. 
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Misiuni efectuate 

 
2014 = 260 
2015 = 378 

O misiune desf urat  în premier  pentru institu ia noastr  s-a derulat ca urmare a Protocolului de 
Cooperare privind acordarea de sprijin în domeniul men inerii ordinii i lini tii publice, prevenirii i 
combaterii faptelor antisociale pe teritoriul admninistrativ al municipiului Mangalia, încheiat între Direc ia 
General  de Poli ie Local  i Control a Municipiului Bucure ti i Poli ia Local  a Municipiului Mangalia, în 
perioada 20.07 – 31.08.2015, ac iune la care Serviciul Circula ie Rutier  a participat cu un efectiv de 20 
poli i ti locali, din care un num r de 7 agen i i-au desf urat activitatea specific  cu motociclete i 13 pe 
autospeciale din dotare. 

Rezultatele pozitive înregistrate s-au reflectat în: 
 Modul eficient în care s-a ac ionat în diferite momente operative (particip ri la diverse evenimente 

cultural-artistice cu un impact puternic mediatic, evacu ri persoane din imobile folosite sau ocupate în 
mod abuziv, etc.); 

 Competitivitatea benefic  creat  între poli i tii locali apar inând institu iilor men ionate; 
 Schimbul de experien  la nivelul serviciilor implicate; 
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Comparativ cu anul 2014, cand 
serviciul a verificat i a rezolvat în timp 
legal un num r de 250 sesiz ri scrise 
primite de la cet eni sau autorit i 
locale i centrale, în anul 2015 num rul 
sesiz rilor a crescut, acesta fiind de 
aproximativ 350.  

Pentru o mai bun  eficientizare a 
activit ii în teren, cât i pentru juste ea 
aplic rii sanc iunilor, în anul 2015 s-a 
achizi ionat i montat pe autospecialele 
ce deservesc serviciul, sisteme 
electronice pentru efectuarea 
verific rilor de date personale în 
vederea întocmirii proceselor – 
verbale de constatare i sanc ionare a 
contraven iilor. 



4.ăSERVICIULăINTERVEN IIăă 

Aceast  structur  a fost înfiinţat  din necesitatea 
de a se interveni în mod cât mai rapid şi eficient, 
pentru rezolvarea problemelor operative la nivelul 
instituţiei. Serviciul Interven ii iniţiaz  acţiuni 
operative complexe, inopinate şi rapide, activând şi 
ca for e de sprijin al celorlalte servicii din cadrul  
instituţiilor sau regiilor subordonate Primarului 
General sau C.G.M.B. 

Totodat , în baza protocolului de colaborare 
încheiat în anul 2014 cu Direc ia Regional  
Vamal  Bucureşti, pe parcursul anului 2015 au fost 
întreprinse trei ac iuni, în zonele unor mari pie e i 
centre comerciale ale Municipiului Bucure ti, având 

ca rezultat confiscarea de bunuri i aplicarea de sanc iuni contraven ionale în valoare total  de 61.820 lei, 
din care 18.200 lei reprezint  valoarea sanc iunilor contraven ionale aplicate de c tre poli i ti locali din 
cadrul Serviciului Interven ii. 
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Graficulăsanc iunilorăcontraven ionaleăaplicateă 
înăaniiă2014ă iă2015 În ceea ce priveşte asigurarea climatului de 

siguranţ  şi ordine public , s-a constatat c  
evoluţia fenomenelor ilicite a marcat o 
majorare a num rului de persoane care 
practic  prostituţia, precum şi a celor care 
practic  cerşetoria. Faţ  de faptele antisociale 
constatate pe tot parcursul anului, Serviciul 

Interven ii a aplicat un num r de 2210 
sanc iuni contravenţionale în cuantum total 
de  594.800  lei . 



3 5 = acțiuni 

5  = acțiuni 

2014

2015

Ac iuni efectuate î  li ita co pete ţelor 

acțiuni  

acțiuni  



5.ăSERVICIULăPAZ ăBUNURIă IăOBIECTIVEă 

Serviciul Paz  Bunuri şi Obiective este specializat în paza bunurilor şi obiectivelor de interes local, 
având în competenţ  obiective precum Direcţia General  a Evidenţei Persoanelor, Centrul de informare şi 
documentare pentru relaţia cu cet ţenii,  6 muzee şi zona Pasajului Universit ţii, precum şi obiective de 
interes naţional cum ar fi Ministerul Agriculturii şi Serviciului Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere şi Înmatriculare  a Vehiculelor - Pipera. 

Activit ţile de paz  obiective executate de c tre personalul serviciului s-au f cut pe baza “Planurilor de 
paz ” întocmite, împreun  cu beneficiarii, la nivelul instituţiei noastre, în regim de documente clasificate. 

Prin  activitatea desf şurat , poliţiştii locali din cadrul serviciului au aplicat un num r de aproximativ 110 
sancţiuni contravenţionale, în valoare total  de 49.900 lei,  fiind avertizate verbal un num r de aproximativ 
250 de persoane care inten ionau s  înc lce normele de convieţuire social . 



De asemenea, personalul Serviciului Paz  Bunuri şi Obiective a desf şurat  în anul 2015 şi alte 
activit ţi temporare faţ  de cele prev zute prin lege, astfel: 
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ParticipareălaăasiguraraămasurilorădeăO.P.ăcuăocaziaăadun rilorăpublice,manifest rilor
sportive,cultural-artistice organizate la nivel P.M.B.

AsigurareaădeăO.P.ă iăaccesăpers.ăLaăactivit ileăcompeti ionaleăaleăCSM-Bucure ti 

AsigurareaădeăO.P.ăcuăocaziaămanifesta iilor,ăprotestelorăpubliceăunorăcet eni,ă
reprezentan ilorăorganiza iiăsauăasocia iiăneguvernamentale 

Înso ireaă iăprotec iaădelega iilorăoficialeăstr ine 

Participareaălaăactivit ileădeăasigurareăaăm surilorădeăordineă iărestric ionareăaătraficuluiă
rutier/pietonalăînăzoneăundeăsauăaplicatătratamenteădeăcombatereăaă ân arilor. 
Verificarea modului de respectare a acordurilor de amplasare pentru comercializarea 
produselorăspecificeă(m r i or,pa te,cr ciun) 

În anul raportat, efectivele serviciului au participat la 140 misiuni temporare ordonate, în afara 
activit ilor zilnice. 



6.ăSERVICIULăPROTEC IEăDEMNITARI 

Personalul Serviciului Paza Demnitari are ca principal  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 asigur  protecţia membrilor delegaţiilor str ine cu prilejul vizitelor organizate de 
Prim ria Municipiului Bucureşti sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Efectivele serviciului 
particip  de asemenea pentru asigurarea securit ţii şi însoţirii  persoanelor prezente la întâlnirile cu Primarul 
General. 

Serviciul Protec ie Demnitari a preluat asigur  paza obiectivul ”Prim ria Municipiului Bucureşti”, 
accesul persoanelor pe timpul programului de lucru cu publicul şi m surile de ordine şi liniştea public  pe 
timpul desf şur rii şedin elor Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 



În  urma analizelor periodice  s-a observat o sc dere a ac iunilor i misiunilor temporare desf urate în 
anul 2015 fa  de anul 2014 de la 362 la 282 ac iuni, acest fapt datorându-se concentr rii activit ii pe 
specificul serviciului i mai pu in pe ac iunile suplimentare. 

În îndeplinirea misiunilor încredinţate s-a colaborat în condiţii foarte bune, cu structurile abilitate s  
gestioneze întreaga problematic  din domeniul protecţiei demnitarilor şi a ordinii publice şi siguranţei 
cet ţeanului (Jandarmeria Român , Poliţia Român , Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţ  “Dealul Spirii” 
al Municipiului Bucureşti), precum şi cu forţele specializate pe domeniul protecţiei demnitarilor S.P.P., 
S.R.I., S.I.E. şi M.Ap.N. 



 7. SERVICIUL MISIUNI IăPAZ ăTRANSPORTăVALORIă 

Serviciul Misiuni Paz  Transport Valori a fost înfiinţat din necesitatea asigur rii siguranţei pazei  
transporturilor de bunuri şi valori realizate de c tre D.G.P.L.C.M.B. pentru P.M.B., pentru alte instituţii 
locale i pentru propriile necesit i. Acest lucru s-a impus  datorit  riscurilor ce pot ap rea, în timpul în care 
personalul delegat parcurge distanţele de la locul de  luare în primire a valorilor şi pân  la destinaţie. De 
asemenea, menţionam ca factor de necesitate al activit ii serviciului, valoarea  mare a bunurilor 
transportate. În anul 2015 s-au executat peste 700 misiuni de transport valori 



8. SERVICIUL DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT 
Serviciul Dispecerat Operativ Integrat 

are o structur  flexibil  adaptat  cerin elor 
specific i ac ioneaz  pe dou  direc ii 
principale: 
 coordonarea activit ii personalului 
propriu în activit ile din teren i 
interven ia la evenimente, verificarea în 
baza de date a Ministerului Administra iei 
i Internelor a persoanelor i 

autovehiculelor oprite pentru verificari, în 
condi iile protocoalelor de colaborare 
încheiate cu structurile abilitate din cadrul 
ministerului; 

 monitorizarea i interven ia la obiectivele asigurate cu paz  aflate în proprietatea sau administrarea 
Prim riei Municipiului Bucure ti. 

În cursul anului 2015, serviciul a beneficiat de moderniz ri a dot rilor logistice  comparabile ce cele 
folosite de structurile poli iei na ionale dar i de alte autorit i centrale i locale : 
 completarea informa iilor de pe Harta Operativ  Bucure ti Integrat prin eviden ierea propiet ilor cu 
risc seismic ridicat. De asemenea, s-au reorganizat i detaliat informa iile privind Punctele de Interes care 
pot fi accesate separat pe grupe de interes (institu ii de inv mânt, spitale, ambasade, g ri, etc.) 
 achizi ionarea i implementarea unui nou video-wall, profesional, caracterizat prin consum redus de 
energie, capacitate de func ionare 24/24 ore i care are posibilitatea, pe lâng  afi area a cel putin 72 de 
imagini diferite, de a expune o singur  imagine pe toat  suprafa a, ceea ce permite detalierea unor imagini 
care prezint  interes operativ într-un anume moment; 
 implementarea sistemului de înregistrare i arhivare a comunica iilor radio în sistem TETRA conform 
prevederilor legale, în vederea îmbun t irii  acestei activit i. 



PRINCIPALELEăACTIVIT Iă
DESF URATEă 

  •         COORDONAREA ACTIVIT ILOR,     
MONITORIZARE COMUNICA II  
RADIO, GPS,  VERIFIC RI BAZE DATE 
SI PRIMIRE SESIZ RI   • MONITORIZARE i SUPRAVEGHERE 
VIDEO 



INDICATOR 
ANUL ANUL COMPARA IE 

2014 2015 2015ăfa ădeă2014 

-sesiz ri primite de la cet eni 1.242 1.860 50% 

-sesiz ri primite de la 112 prin Poli ia Capitalei 1.566 1.574 - 

-sesiz ri primite de la agen ii DGPLCMB din teren 656 590 -11% 

-sesiz ri din monitorizare video 4.929 7.747 63% 

-sesiz riăprimiteădeălaăalteăinstiu ii 97 192 50% 

TOTAL EVENIMENTE CONSEMNATE 8.490 11.963 70% 

-verific riăpersoane 8.974 8.162 -10% 

-verific riăauto 867 1.232 70% 

-auto/persoaneăînăaten ie 544 413 -31% 

-verific riăpermiseăauto 6.583 7.687 16% 

-verific riăsociet iăcomerciale 196 202 3% 

     TOTALăVERIFIC RIăEFECTUATE  17.164 17.696 3% 

INDICATORII DE PERFORMAN ăăREALIZA IăPRINăACTIVITATEAăDEăDISPECERATă-  ÎN 
ANUL 2015 



9. BIROUL CONTRAVEN II 

Situa ia num rului de sanc iuni aplicate i a valorii acestora în anul 2015, comparativ cu anul 2014, se 
prezint  astfel: 

Nr. sanctiuni aplicate Valoarea sanctiunilor în mii lei

16,312 

4,927 

17,564 

4,686 

2014 2015

Profesionalismul i justetea aplicarii sanc iunilor contraventionale de c tre agen ii constatatori este 
confirmat  i prin numarul mare de procese verbale însu ite i semnate de c tre contravenien i, respectiv 
94% în cazul sanc iunilor pentru fapte privind ordinea public  i de 93% în cazul celor privind respectarea 
normelor de circula ie rutier .  

Activitatea de îndrumare i prevenire a faptelor contraven ionale s-a concretizat prin acordarea unui 
num r de 2686 avertismente scrise, în deosebi în domeniul circula iei rutiere. 



10. COOPERAREA/COLABORAREA CUăALTEăINSTITU II 



Ca o încununare a întregii activit i desf urate, cu prilejul Zilei Na ionale din data de 1 Decembrie 2015, 
Poli ia Local  a Municipiului Bucure ti a participat la parada militar  organizat  cu acest prilej. Institu ia a 
defilat cu dou  forma iuni: echipaje de poli ie rutier  i de patrul  c lare. 



REȚA IIăINTERNATIONAȚE 

În anul 2015, D.G.P.L.C.M.B a primit vizita a trei delega ii str ine din Ungaria, Italia i Elve ia. 
Delega iile, compuse din oficialit i ale poli iilor locale din rile respective, au constituit o continuare a 
contactelor începute din anul 2014, pentru efectuarea unui schimb de experien  privind planificarea i 
desf urarea activit ilor specifice. Totodat , s-au discutat modalit i de lucru pentru eficientizarea activit ii 
preventive în domeniile specifice poli iei locale, colaborarea cu alte institu ii ale statului, ONG-uri i mass 
media, precum i pentru interven ia în cazul înc lc rii prevederilor legale.  S-a stabilit ca în întâlnirile 
viitoare s  se identifice domeniile concrete pe care se pot încheia protocoale de cooperare.   



DIREC IAăDEăCONTROL 

Nr. 
Crt. 

  
INDICATOR  DE  PERFORMAN   

  
2014 

  
2015  

1 Peti ii primite spre solu ionare 
        - din care solu ionate 

7.321 
7.277 

8.812 
8.536 

2 Num r controale efectuate 20.425 20.423 
3 Procese verbale de constatare i sanc ionare întocmite 3.178 5.388 

4 Valoarea total  în lei a amenzilor  7.251.750  7.136.300 

5 Cazuri în care au fost sesizate organele de urm rire penal , pentru 
nerespectarea prevederilor Legii 50/1991, privind autorizarea 
execut rii lucr rilor de construc ii (f r  autoriza ie de construire) 

307 330 

6 Dispozi ii ale Primarului General emise în vederea desfiin rii 
construc iilor illegal executate conform Legii 50/1991, privind 
autorizarea execut rii lucr rilor de construc ii (f r  autoriza ie de 
construire) 

221 157 

7 Construc ii ilegale desfiin ate pe domeniul public al Municipiului 
Bucure ti din care: 
             - construc ii 
             - structuri publicitare 

290 
  

251 
39 

306 
  

294 
12 

8 Spa iul verde redat prin ac iunile de desfiin are in Municipiul 
Bucure ti 

22.500  
mp 

6.500 
mp 

9 Dezafectare cabluri Netcity 1132 1292 
10 Autorizatii taxi retinute 15 19 
11 Autorizatii taxi suspendate 7 8 
12 Autorizatii taxi retrase 1 2 



1. SERVICIUL CONTROLăLUCR RIăEDILITAREă IăAFI AJăSTRADAL 

Lucr ri solu ionate –  1.269 
Controale efectuate – 6.563 
Procese verbale de constatare i sanc ionare a 
contraven iilor întocmite – 337 
Cuantumul amenzilor aplicate – 626.000 lei 
Cazuri în care au fost sesizate organele de urm rire 
penal  – 23 
Au fost efectuate controale operative, periodice i 
tematice: 
 ac iuni de verificare/monitorizare remediere avarii 

la re elele edilitare precum i a iluminatului public 

 ac iuni privind verificarea îndep rt rii z pezii de pe trotuare i de pe carosabil; 
 verificarea legalit ii execut rii lucr rilor edilitare (reabilitare infrastructur  rutier , moderniz ri, 

extinderi i bran amente la re ele edilitare) 

2. SERVICIUL CONTROLăDISCIPLINAăÎNăCONSTRUC II 
Lucr ri solu ionate – 2792  
Controale efectuate – 2598 
Procese verbale de constatare i sanc ionare a 
contraven iilor întocmite – 195 
Cuantumul amenzilor aplicate – 634.700 lei 
Cazuri în care au fost sesizate organele de urm rire 
penal  – 282 
 Au fost elaborate 14 proiecte de Dispozi ii ale 
Primarului General.  

S-au desf urat ac iuni privind identificarea imobilelor clasate ca monumente istorice aflate într-o stare 
avansat  de degradare pentru care nu s-au efectuat lucr ri de conservare, restaurare, repara ii curente i de 
între inere i aplicarea m surilor legale conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice pe raza municipiului Bucure ti; 



3. SERVICIUL DESFIIN RI CONSTRUC II ILEGALE 

Lucr ri solu ionate – 562 
Controale efectuate – 625 
Procese verbale de constatare i sanc ionare a 
contraven iilor întocmite – 6 
Cuantumul amenzilor aplicate – 12.000 lei 
Au fost elaborate 131 de proiecte de Dispozi ii ale 
Primarului General.  
Au fost desfiin ate 306 construc ii ilegal executate.  
Au fost organizate 9 ac iuni de evacuare a persoanelor ce 
ocupau abuziv imobilele, 5 în baza Dispozi iilor 

Primarului General al Municipiului Bucuresti i 4 in urma controlului comun cu reprezentan ii 
Administra iei Fondului Imobiliar.  
În urma ac iunilor de desfiin are construc ii ilegal executate în parcurile din municipiul Bucure ti a fost 
redat  spa iului verde o suprafa  de aproximativ 6.500 mp. 

4. SERVICIUL CONTROLăTRANSPORTURIă IăUTILIT IăPUBLICE 

Lucr ri solu ionate –  986 
Controale efectuate – 3174 
Procese verbale de constatare i sanc ionare a 
contraven iilor întocmite – 455 
Cuantumul amenzilor aplicate – 814.800 lei 
Autoriza ii taxi re inute – 19 
Autoriza ii taxi suspendate – 8 
Autoriza ii taxi retrase – 2 
Certificate de preg tire profesional  re inute – 3 

În baza Programului comun de m suri privind transportul rutier public de persoane i m rfuri din 
Bucure ti, încheiat cu Brigada Rutier  din cadrul Direc iei Generale de Poli ie a Municipiului Bucure ti, au 
fost efectuate 115 ac iuni de control în trafic în echipe mixte pe linie de taximetrie, conform prevederilor 
Legii nr. 38/2003  privind transportul în regim de taxi i în regim de închiriere. 



5. SERVICIUL CONTROL SPA II COMERCIALE, CONTRACTE 

Lucr ri solu ionate – 473 
Controale efectuate – 1256 
Procese verbale de constatare i sanc ionare a 
contraven iilor întocmite – 27 
Cuantumul amenzilor aplicate – 67.000 lei 

Au fost elaborate 33 Dispozi ii ale Primarului 
General pentru aducerea la starea ini ial  a unor 
imobile sau spa ii  apar inând Municipiului 
Bucure ti i evacuarea persoanelor ce le ocupau f r  
titlu. 

Au  fost   eliberate,   aduse   la   starea   ini ial   i 
predate Administra iei  Fondului Imobiliar un num r de 13 locuin e i spa ii cu alt  destina ie. 

6. SERVICIUL CONTROL COMERCIAL 

Lucr ri solu ionate – 795 
Controale efectuate – 2684 
Procese verbale de constatare i sanc ionare a 
contraven iilor întocmite – 963 
Cuantumul amenzilor aplicate – 2.842.150 lei 
În Centrul Istoric al Municipiului Bucure ti au fost 
efectuate periodic verific ri în vederea prevenirii i 
combateri faptelor cu caracter contraven ional, a 
respect rii Dispozi iei Primarului General al 
Municipiului  Bucure ti  nr.  415/07.04.2015  i în scopul 

men inerii unui climat civilizat. Cu ocazia verific rilor efectuate  împreun  cu Serviciul Control Ecologie i 
Protec ia Mediului au fost întocmite 133 procese verbale de inspec ie i 111 procese verbale de constatare i 
sanc ionare a contraven iilor în valoare de 513.300 lei i s-a procedat la sistarea activit ii unui num r de 34 
societ i comerciale ce desf urau activit i economice pe domeniul public al municipiului Bucure ti sau în 
spa ii comerciale. 



7. SERVICIUL CONTROL SALUBRITATE 

Lucr ri solu ionate – 800 
Controale efectuate – 1597 
Procese verbale de constatare i sanc ionare a 
contraven iilor întocmite – 350 
Cuantumul amenzilor aplicate – 608.200 lei 
În perioada 16-27.02.2015 poli i tii locali din cadrul 
serviciului au participat la ac iunea tematica lunara ce a 
vizat verificarea agen ilor economici cu privire la 
respectarea obliga iei de a colecta de eurile selectiv,  fiind 

astfel verificate 31 de societ i, dintre care 10 au fost sanc ionate contraven ional cu amenzi in valoare totala 
de 10.000 lei. 

În perioada 27.04-08.05.2015 s-a desf urat ac iunea de verificare a parcurilor publice aflate în 
administrarea prim riilor sectoarelor i a locurilor de joac  din cadrul acestora, pe raza sectoarelor 1 si 2. 

8. SERVICIUL CONTROL ECOLOGIE I PROTEC IA MEDIULUI 

Lucr ri solu ionate –  863 
Controale efectuate – 2179 
Procese verbale de constatare i sanc ionare a 
contraven iilor întocmite – 352 
Cuantumul amenzilor aplicate – 1.531.450 lei 
• Verificarea supermarketurilor, hipermarketurilor i a 
complexelor comerciale din punct de vedere al protec iei 
mediului i al respect rii prevederilor autoriza iei de 
mediu; 

 Verificarea respect rii legisla iei de mediu de c tre agen ii economici care desf oar  activit i precum: 
baruri/restaurante, hoteluri, baze sportive i de agrement; 
 Verificarea respect rii legisla iei de mediu de c tre agen ii economici care desf oar  activit i precum: 
service auto, sp l torii auto, cur torii textile; 



DIREC IAăLOGISTIC ,ăORGANIZAREă IăMOBILIZARE 

Întrucât activitatea poli ieneasc  nu poate fi conceput  f r  o dotare specific  corespunz toare, 
D.L.O.M. depune eforturi sus inute de creare a premizelor tehnico – economice privind dot rile logistice, 
men inerea acestora în stare bun  de func ionare precum i înnoirea permanent  în concordan  cu 
importan a i specificitatea misiunilor încredin ate. 



CONCLUZII 

Indicatorii de performanţ  specifici muncii de poliţie realiza i în 
anul 2015 evidenţiaz  faptul c  Direcţia General  de Poliţie a 
Municipiului Bucureşti şi-a îndeplinit obiectivele stabilite şi a reuşit s  
contribuie la efortul comun al instituţiilor din sistemul de ordine 
public  şi siguranţ  naţional  pentru asigurarea unui nivel de securitate 
corespunz tor în mediul public şi privat. Rezultatele sondajelor de 
opinie, aplicate în scopul identific rii necesit ţii de siguranţ  public  şi 
percepţiei cet ţenilor asupra nivelului acestuia, coroborate cu 
responsabilit ţile derivate din programele de guvernare, impun 
continuarea activit ţilor circumscrise priorit ţilor instituţionale 
stabilite, în scopul îndeplinirii obiectivului primordial: creşterea a 
gradului de siguran  a cet eanului în Bucureşti. 

PROPUNERIăPENTRUăÎMBUN T IREAăACTIVIT IIăÎNăANULă2016 

 întreprinderea demersurilor necesare pentru rezolvarea deficitului de personal, în condi iile cre terii 
permanente a num rului, importan ei i amploarei misiunilor încredin ate D.G.P.L.C.M.B. 
 externalizarea serviciului de paz  i instalarea de camere video pentru supraveghere i monitorizarea 
obiectivelor municipalit ii ceea ce va permite disponibilizarea unui num r însemnat de poli i ti locali care 
vor fi reloca i pentru  misiuni pe men inere a ordinii i lini tii publice 
 cooperarea mai eficient  cu poli iile locale de sector, prin încheierea de protocoale de cooperare atât în 
activit i specifice comune cât i pentru solu ionarea evenimentelor preluate prin SNUAU 112, pe 
principiul, ”cel mai apropiat echipaj de locul evenimentului intervine”. 
Din punct de vedere logistic aceata se poate realiza prin: 

 implementarea H r ii Operative Bucure ti Integrat (H.O.B.I.) la nivelul dispeceratelor poli iilor 
locale de sector, avantajele fiind crearea unei baze de date comune i dispecerizarea integrat  a 
evenimentelor; 



 opera ionalizarea canalului de comunicare Local Ordine Bucure ti Integrat (L.O.B.I.) prin 
sistemul Tetra, acesta fiind nefunc ional din cauza lipsei sta iilor radio la nivelul dispeceratelor 
poli iilor locale de sector;  

 implementarea la nivelul Dispeceratului Poli iei Locale a Municipiului Bucure ti a aplica iei Sistemul 
Informatic de Management Integrat al Evenimentelor de Ordine Public  (S.I.M.I.E.O.P.), aplica ie 
opera ional  în cadrul M.A.I., avantajul fiind informarea în timp real cu privire la toate evenimentele care au 
loc la nivelul Municipiului Bucure ti; 
 completarea normelor legale privind  organizarea în zone publice a târgurilor, f r  permisiunea de 
comercializare a produselor expuse, emiterea de c tre prim riile de sector de avize/acorduri de ocuparea 
domeniului public şi comercializarea de produse pe principalele reţele stradale aflate în administrarea 
P.M.B., concesionarea domeniului public f ra respectarea legisla iei în vigoare sau eliberarea de avize de 
urbanism pentru construc ii edificate pe domeniul public, dificult ţi în aplicarea Legii nr.38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi de închiriere. 
 Direc ia Control, Serviciile Interven ii, Transport Valori, Imagine i Comunicare i Biroul Preg tire 
Profesional  î i desf oar  activitatea în 3 loca ii diferite fa  de sediul central al DGPLCMB, pentru 
operativitate i reducerea cheltuielilor, ar fi oportun  achizi ionarea unui spa iu în extinderea sediului 
central. 
 întreprinderea m surilor necesare pentru ob inerea fondurilor necesare achizi ion rii: 

 echipamentelor specifice activit ii de interven ie, costume ignifuge, costume scafandru, 
echipament de protec ie; 
 unei autospeciale camion platform  cu macara cu posibilitatea de înc rcare–desc rcare proprie i 
ridicare de sarcin  maxima 2,5 – 3 t.; 
 unui dispecerat mobil (platform de comunica ii mobile auto) care în cazul situa iilor de urgen  se 
poate deplasa la fa a locului i va putea asigura leg turi radio i telefonice devenind un centru de 
comand  care poate asigura toate mijloacele necesare pentru luarea deciziilor în timp real; 
 unor truse opera ionale destinate activit iilor specifice din domeniile, disciplina în construc ii, 
desfin ri construc ii ilegale, control lucr ri edilitare i afi aj stradal, control comercial , control spa ii 
comerciale, control transporturi i utilit i publice, control ecologie i protec ia mediului i control 
salubritate. 
 de vehicule cu utilizare special   (în sistem buy-back); 



 motociclete speciale; 
 a dou  parc ri pe vertical  multilevel, un sistem modern care permite asigurarea parc rii 
autospecialelor i gestionarea eficient  a acestora 

 în privin a preg tirii profesionale, alocarea unui buget suficient datorit  faptului c  pe lâng  
obligativitatea prev zut  de lege referitoare la preg tirea func ionarilor publici, poli i tii locali pot fi 
confrunta i cu situa ii complexe i inedite. Rezolvarea acestor situa ii presupune o preg tire temeinic  a 
acestor poli i ti locali (cuno terea unei limbi de circula ie interna ional , proceduri specifice aglomer rilor 
urbane, folosirea echipamentelor cu tehnologie avansat , etc). 
 continuarea contactelor profesionale cu structuri similare din alte ri, pentru armonizarea metodelor i 
practicilor de asigurare a ordinii i lini tii publice ale poli i tilor locali din România cu cele ale Uniunii 
Europene, în primul rând. 
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