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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

POLIŢIA LOCALĂ  

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE LOCALĂ  

ŞI CONTROL 

 

 

                                             Nr… . .…/……..... . . . .  

 

 

RAPORTUL 
principalelor activități desfășurate de  

Direcția Generală de Poliție Locală și Control, 

în anul 2013 

 

 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 reevaluarea 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. 

Instituţia  este structurată pe două direcții majore de acțiune: 

I. DIRECŢIA DE SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICA  

II. DIRECŢIA DE CONTROL 
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Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului 

 București (D.G.P.L.C.M.B.) își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Capitalei 

si sub aspectul competenței teritoriale vorbim de 228 km ultraurbani înlăuntrul 

cărora asigură și păstrează 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 Bucureștiul. 

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. 

 

RESURSE   UMANE 

         Cele două structuri ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a     

Municipiului Bucureşti sunt încadrate, în prezent, astfel:  

           TOTAL = 470 angajaţi  

         - Direcţia de Siguranţă şi Ordine Publică – 384 angajaţi.  

         - Direcţia de Control – 86 angajaţi. 

 

 Prin aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 63/2010 şi a H.C.G.M.B. nr. 

176/06.08.2010, fosta instituţie a Poliţie Comunitare a Municipiului Bucureşti, care 

şi-a încetat activitatea la 01 ianuarie 2011, a fost obligată să disponibilizeze 335 de 

agenţi comunitari. Această situaţie a determinat renunţarea la o serie de obiective 

asigurate cu paza de către instituţie şi o diminuare a capacității de reacție specifică 

ordinii publice.  

 

 

mailto:office@plmb.ro


3 / 27 
___________________________________________________________________________ 

Sediu Central: B-dul Libertății, nr. 18, Bloc 104, Sector 5 

Tel.:  021.539.14.00, 021.539.14.02; Fax – 021.539.15.00 

E-mail: office@plmb.ro  

Număr opera tor date cu caracter personal 8376/2008  

 Dat fiind că începând cu 01 ianuarie 2011 conform Legii nr. 155/2010 a 

Poliției Locale, instituția s-a reînființat la nivel de structură ca Direcția Generală de 

Poliție Locală și Control, s-a trecut la un complex proces de reformare în domeniul 

politicilor de personal.  

  Cu toate  acestea, poliţiştii locali au făcut eforturi pentru executarea în 

condiţii optime a misiunilor primite, chiar dacă aceasta a însemnat activitate și în 

zilele libere legale şi un efort fizic şi psihic important, conform prevederilor 

normativelor de securitate în muncă. 

  De exemplu, în perioada ianuarie –  decembrie 2013, 384 de poliţişti locali 

au executat 1185 misiuni temporare neincluse în planificările prognozate (mare 

parte dintre acestea s-au desfăşurat pe perioade lungi de timp), la care se adaugă 

misiunile permanente de patrulare ordine publică, fluidizare circulaţie rutieră şi 

paza obiectivelor din responsabilitate.  

Rezultă că numărul misiunilor a crescut în perioada 2011 - 2013 de 

aproximativ 1.6 ori,  în timp ce numărul persoanelor încadrate a rămas relativ 

constant şi chiar a scăzut drastic în anul 2010 faţă de 2009 (de la 785 angajati la 

385). 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 slăbind 

capacitatea de muncă. 

 

I. DIRECŢIA DE SIGURANŢĂ ŞI 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 

cetăţeanului şi prevenirea actelor contravenţionale cu impact negativ în planul 

normalităţii 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 şi Carol I, muzee şi alte instituţii de interes local şi 

naţional.  
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De-asemenea, această structură participă la asigurarea măsurilor de ordine 

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.  

Totodata, asigură însoţirea şi protecţia reprezentanţilor primăriei la punerea 

în aplicare a hotărârilor Consiliului General şi a Dispoziţiilor Primarului General. 
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PRINCIPALII INDICATORI DE PERFORMANȚĂ REALIZAȚI DE 

DIRECŢIA DE SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ ÎN ANUL 2013 

COMPARATIV CU ANUL 2012 

 

Nr. 
Crt

. 

  
INDICATOR  DE  PERFORMANȚĂ 

  

  
2012 

  

  
2013 

  

 1. Sancțiuni cu amendă aplicate: 3.866 10.992 

2.  Valoarea totală în lei a sancțiunilor aplicate: 888.120 
  

3.821.420 

3.  Infracțiuni constatate: 38 37 

4.  Sesizări telefonice primite de la cetățeni 637 1036 

5.  Sesizări primite prin 112 de la Poliția Capitalei 2317 2447 

6.  Sesizări transmise către alte instituții 448 269 

7.  Auto verificate 551 922 

8.  Persoane verificate 4208 7161 

9.  Permise de conducere și certificate de 

înmatriculare verificate 
1835 4052 

10.  Auto/persoane date în atenție 367 416 

11.  Sesizări monitorizare video 1092 3464 

12.  Sesizări monitorizare video fapte contravenționale 647 2834 

13.  Sancțiuni aplicate în urma sesizărilor video 120 624 

14.  Acțiuni desfășurate: 1001 2874 
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STRUCTURA  PRINCIPALELOR  EVENIMENTE  ÎNREGISTRATE  ÎN  

FIȘELE DE EVENIMENTE  -  ANUL  2013 

 (în funcție de pondere) 

 

EVENIMENTUL  NR. CAZURI  

TOTAL EVENIMENTE,  din care:  7668  

Tulburarea liniștii publice 1568  

Comerț neautorizat  1440  

Blocari acces  756  

Cerșetori, spălători parbrize  643  

Parcagii  607  

Consum de alcool în spații neautorizate  528  

Staționare interzisă  495  

Persoane fără adăpost  255  

Câini agresivi  243  

Pagube urmare fenomenelor meteo  230  

Avarii rețele utilitare  174  

Accidente auto  94  

ALTELE  635  
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DISPERSIA PRINCIPALELOR FAPTE CONTRAVENȚIONALE, 

ÎNREGISTRATE ÎN FIȘELE DE EVENIMENTE, PE SECTOARELE 

ADMINISTRATIVE ALE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
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CONCLUZII :  

- principalele fenomene contravenționale se referă la tulburarea ordinii și 

liniștii publice și comerțul neautorizat. În acest sens trebuie concentrate eforturile 

echipajelor de patrulare; 
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- în 2014 se va institui procedura confiscării bunurilor provenite din 

contravenții ca măsură alternativă;  

- în continuare, lipsa locurilor de parcare, în special în zonele centrale, 

generează existența fenomenului „parcagii”. Pentru descurajarea lor trebuie 

acționat permanent și cu fermitate;  

- cele mai multe fapte contravenționale înregistrate în cadrul serviciului se 

înregistrează în Sectoarele 3, 4 si 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 conjugarea eforturilor comune privind contracararea și descurajarea 

fenomenelor infracționale.  

 

SERVICIUL DE ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ 

Serviciul de ordine și liniște publică şi-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 călare; 

 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;  

 Activitatea de patrulare a avut în vedere: 

- identificarea, descurajarea şi combaterea faptelor antisociale şi 

contravenţionale; 

-   soluţionarea operativă a petiţiilor;  

-   monitorizarea obiectivelor încredinţate: locaţiile Administraţiei Fondului 

Imobiliar din Splaiul Independenţei, Ferentari, str. Secuilor, str. Mihai Vodă, str. 

Berzei şi a monumentelor de interes public, la solicitarea Administraţiei 

Monumentelor şi Patrimoniului Turistic; 

 -  intervenţiile operative la solicitările Dispeceratului la evenimentele 

semnalate prin S.N.U.A.U. 112. 
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U 

 

 

 

 

 Un factor important de sprijin și siguranță a cetățenilor, a constituit-o 

activitatea agenţilor Patrulei Călare a Municipiului Bucureşti, aceştia acţionând 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 organizate în baza Protocoalelor aprobate de Primarul 

General al capitalei la propunerea Comisiei de avizare a adunărilor publice din 

cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti sau dispuse de Primarul General, în 

temeiul ,,Planurilor de acţiune” întocmite de Direcţia de Siguranţă şi Ordine 

Publică.  
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 Activitatea patrulelor călare a fost primită pozitiv de către cetăţenii 

Capitalei, această activitate aducând  un element suplimentar de descurajare a 

faptelor infracţionale sau contravenţionale.  

 Împreună cu Direcția Generală de Jandarmi a acționat pe inelul exterior al 

stadionului Național Arena cu ocazia evenimentelor sportive găzduite și au 

asigurat însoțirea coloanelor de suporteri. 

 Totodată au asigurat sprijin prin asigurarea măsurilor de ordine publică la 

marile procesiuni religioase desfășurate sub egida Patriarhiei Române. 

 În acord cu Direcția Generală de Jandarmi au acordat sprijin la manifestările 

publice desfășurate în municipiul București, mai ales la cele cu caracter spontan. 

 

SERVICIUL  CIRCULAŢIE  RUTIERĂ 

        Reprezintă o structură importantă a activităţii instituției căreia îi revin atribuţii 

atât pe linia dirijării şi fluidizării traficului rutier cât şi pentru constatarea şi 

sancţionarea faptelor contravenționale privind staționarea și oprirea 

neregulamentară, accesul interzis precum și contravențiile săvârșite de pietoni și 

conducătorii de mopede.  
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       Structura cooperează cu Brigada de Poliţie Rutieră a Municipiului București în 

baza unor protocoale de colaborare în cadrul acestora fiind stabilite principalele 

direcții de acțiune comună în domeniul circulației rutiere desfășurată la nivelul 

municipiului București. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 Totodată, conform Planului Unic de Supraveghere Rutieră a Municipiului 

Bucureşti, Serviciului Circulaţie Rutieră îi sunt repartizate sarcini concrete pentru 

dirijarea şi fluidizarea traficului rutier în unele din cele mai importante intersecții, 

respectiv unde municipalitatea are lucrări publice.  

 Comparativ cu anii anteriori, agenții din cadrul S.C.R. au participat, paralel 

cu activitatea curentă de dirijare și fluidizare a circulației pe teritoriul capitalei, la 

aproximativ 300 de manifestații publice aprobate de către Primarul General al 

Capitalei, prin măsuri de restricționare/fluidizare a traficului rutier și asigurarea 

climatului de ordine publică, primind în acest sens mulțumiri pentru modul în care 

s-au implicat, din partea conducerii Brigăzii Rutiere, a conducerii Jandarmeriei 

Române, Statului Major al Armatei Române, Serviciului Român de Informații, 
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Serviciul de Pază și Protecție, cât și al altor structuri cu care au colaborat pentru 

îndeplinirea acestor misiuni. 

  Un alt pas important în dezvoltarea Serviciului l-a constituit achiziționarea a 

încă 2 motociclete acestea fiind utile, într-un Bucureşti sufocat de autovehicule, în 

rezolvarea rapidă a situațiilor operative apărute în teren, pentru activitățile de 

fluidizare a traficului rutier și nu în ultimul rând de însoțire, pe traseele de 

deplasare, a  diferitelor delegații oficiale primite de către Primarul General. În 

prezent, serviciul dispune de 14 autospeciale inscripționate, prevăzute cu 

dispozitive video de monitorizare a traficului rutier și 7 motociclete dotate cu 

semnalizare acustică - luminoasă. 
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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 2013, Serviciul Intervenţii, a îndeplinit un număr de 1350  misiuni şi 

acţiuni ordonate, în limita competenţelor, pe următoarele domenii: 

            -  reacția rapidă și asigurarea ordinii şi liniştii publice, a pazei obiectivelor 

şi a bunurilor de interes public, atunci când situaţia a impus luarea unor măsuri 

specifice; 

           - asigurarea însoţirii şi protecţiei reprezentanţilor Primăriei Municipiului 

Bucureşti şi a altor persoane cu funcţii în instituţiile publice locale, pe timpul 

executării unor controale sau acţiuni specifice în special la desființarea 

construcțiilor amplasate sau construite ilegal pe domeniul public, evacuarea 

persoanelor care pătrund și ocupă ilegal imobile care aparțin municipalității;  

          - constatarea şi sancţionarea faptelor contravenţionale, conform actelor 

normative în vigoare pentru încălcarea normelor de conduită, tulburarea ordinii şi 

liniştii publice şi pentru faptele care afectează sau pot afecta climatul social; 
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         -  asigurarea măsurilor de ordine publică şi protecţie a reprezentanţilor 

P.M.B. cu ocazia desfiinţări cablurilor şi echipamentelor pentru comunicaţie 

electronice montate pe stâlpi, echipamente amplasate fără forme legale pe 

domeniul public; 

 -  combaterea faptelor contravenţionale şi aplicarea sancţiunilor legale, în 

scopul prevenirii şi combaterii faptelor antisociale referitoare la comerţul stradal 

şi/sau reguli generale de comerţ; 

 -  aplicarea măsurilor legale ce se impun asupra persoanelor care încalcă 

unele norme de convieţuire socială a ordinii şi liniştii publice, în mijloacele de 

transport în comun, în staţiile R.A.T.B. şi zonele apropiate acestora; 

 -  menţinerea ordinii şi liniştii publice, a unui climat de siguranţă a 

cetăţenilor, cu ocazia unor manifestări sportive, cultural-artistice sau religioase 

organizate la nivelul Capitalei; 

 -  identificarea persoanelor fără adăpost expuse climei nefavorabile şi 

internarea acestora în instituţiile cu atribuţii în domeniu, precum şi identificarea şi 

îndepărtarea persoanelor care apelează la mila publicului în parcări sau în marile 

intersecţii ale Capitalei.  

 

SERVICIUL  PAZĂ  BUNURI  ŞI  OBIECTIVE 

         Serviciul Pază Bunuri şi Obiective este specializat în paza bunurilor şi 

obiectivelor de interes local, având în competenţă obiective precum 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. 

 

mailto:office@plmb.ro


16 / 27 
___________________________________________________________________________ 

Sediu Central: B-dul Libertății, nr. 18, Bloc 104, Sector 5 

Tel.:  021.539.14.00, 021.539.14.02; Fax – 021.539.15.00 

E-mail: office@plmb.ro  

Număr opera tor date cu caracter personal 8376/2008  

 

 

Principalele activități și misiuni desfășurate în 2013 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; 

- asigurarea măsurilor de ordine şi linişte publică cu ocazia 

manifestaţiilor publice, a protestelor unor cetăţeni şi ale reprezentanţilor unor 

organizaţii sau asociaţii neguvernamentale; 

- 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; 
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- 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; 

- asigurarea protecţiei personalului ASPA cu ocazia acţiunilor de 

strângere a câinilor fără stăpân din municipiul Bucureşti; 

- verificarea modului de respectare a acordurilor de amplasare pentru 

comercializarea produselor specifice (mărţişor, paşte şi crăciun). 

  

SERVICIUL  PROTECŢIE  DEMNITARI 

Personalul serviciului are ca sarcină principală 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.  

         Dintre misiunile suplimentare la care poliţiştii locali din cadrul Serviciului 

Protecţie Demnitari au participat în anul 2013, menţionăm: 

         - Asigurarea măsurilor de circulaţie şi fluidizare a traficului rutier cu ocazia 

efectuării unor transporturi de tonaj greu (agabaritice) -19 acţiuni. 

         - Acțiuni de monitorizare a unor obiective de interes public din 

București(statui, monumente istorice) - 34 acțiuni. 

         - În colaborare cu Serviciul Misiuni și Pază Transport Valori și cu Serviciul 

Pază, Bunuri și Obiective  s-a asigurat ordinea publică la un număr de aproximativ 

17 meciuri de rugby, volei, handbal organizate de către CSM București. 

        - Participarea la misiunile de depistare a parcangiilor şi a persoanelor care 

racolează cetăţeni în vederea întreţinerii de raporturi sexuale - 8 acţiuni.  
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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  ŞI  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 2013, deşi s-a 

confruntat cu un număr redus de personal, a efectuat  un număr de 680 misiuni de 

pază şi transport valori. 
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Serviciul Misiuni și Pază Transport Valori a desfăşurat în anul 2013 şi alte 

activităţi decât cele din responsabilitatea curentă, astfel:  

- participarea la asigurarea măsurilor de ordine publică cu ocazia 

adunărilor publice, manifestărilor sportive, cultural-artistice şi comemorative 

organizate la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti;  

- realizarea unor acţiuni de intervenţie, împreună cu reprezentanţii 

celorlalte instituţii abilitate, pentru rezolvarea unor cazuri sociale, pentru punerea 

în aplicare a unor hotărâri ale CGMB şi ale Primarului General şi pentru rezolvarea 

unor situaţii de fapt sesizate de către cetăţenii Capitalei sau reprezentanţii unor 

instituţii specializate;  

- participarea la asigurarea măsurilor de ordine publică cu ocazia 

şedinţelor CGMB;  

- participarea la misiuni comune cu Direcţia de Control, concretizate în 

acţiuni de control la unele padoc-uri care nu deţineau autorizaţie de funcţionare;  

- asigurarea măsurilor de însoţire şi protecţie pentru membri delegaţiilor 

care s-au aflat în vizită la Primarul General al Capitalei;  

- asigurarea măsurilor de ordine publică şi acces persoane, la activităţile 

competiţionale ale CSM-Bucureşti.  

 

SERVICIUL DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT 

Este centrul de comandă al tuturor activităților operative desfășurate la 

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

• coordonează activitatea personalului propriu şi susţinerea logistică a 

acestuia la misiunile desfăşurate în teren; 

• susţine intervenţiile 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, precum 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).  
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INDICATORII  DE  PERFORMANȚĂ  REALIZAȚI 

 

INDICATOR  ANUL  

2011  

ANUL  

2012  

ANUL  

2013  

COMPARAȚIE  

2013 față de 2012  

- sesizări primite de la cetățeni  132  637  1036  + 67%  

- sesizări primite de la SNUAU 

112 prin Poliția Capitalei  

1771  2317  2447  constant  

- sesizări primite de la agenții 

DGPLCMB din teren  

524  771  711  constant  

- sesizări  monitorizare video  155  1092  3464  + de 3,1 ori  

TOTAL EVENIMENTE 

CONSEMNATE  

3279  4817  7668  + 59%  
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- verificări persoane  3241  4208  7161  + 70%  

- verificări auto  441  551  922  + 67%  

- auto/persoane în atenție  372  367  416  constant  

- verificări permise auto  1230  1835  4052  + de 2,2 ori  

- verificări societăți comerciale   -   -   123     

- solicitări din partea instituțiilor 

abilitate pt. înregistrări video  

-  45  75  + 66%  

 

CONCLUZII: 

  - creșterea importantă a sesizărilor primite din partea populației, este o 

recunoaștere a eforturilor instituției de apropiere față de problemele și necesitățile 

cetățenilor și a modului în care acestea au fost solutionate, ceea ce a creat o 

imagine pozitivă Poliției Locale a Municipiului București;  

- creșterea semnificativă a sesizărilor rezultate din monitorizarea video ca 

urmare a acordării unei atenții deosebite pentru combaterea faptelor antisociale. 

Astfel, din cele 3.464 sesizări monitorizare video, 2732 au fost fapte de natură 

contravențională, pentru care au fost aplicate un număr de 724 sancțiuni 

contravenționale; 

- în anul 2013 numărul camerelor video a crescut de la 184, în anul 2012, la 

226, în anul 2013, astfel în cadrul Dispeceratului Operativ Integrat  se 

monitorizează zona Centrului Istoric, Pasajul Basarab şi principalele intersecţii ale 

capitalei, inclusiv sistemul de semaforizare (UTOPIA).  

- o nouă activitate, în anul 2013, o reprezintă monitorizarea video 

permanentă a 6 muzee din patrimoniul sau administrarea Primăriei Municipiului 

București. Astfel un număr semnificativ de polițiști locali  au fost redistribuiți către 

activități de ordine publică;  
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MONITORIZARE și SUPRAVEGHERE  

VIDEO 

 

COOPERAREA  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 

misiunilor comune 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 

importanță naţională şi internaţională;   

 cooperarea cu Brigada de Poliţie Rutieră, în cadrul unui protocol 

privind activitatea 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;  
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 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” ; 

 crearea unui canal radio unic de cooperare intitulat LOBI (local ordine 

București integrat ) la nivelul polițiilor locale din municipiul București, precum 

inițierea incheierii unor protocoale de cooperare cu polițiile locale de sector pe 

linia planificării, organizării și desfășurării unor activitati comune, concertate 

pentru asigurarea ordinii și liniștii publice în arealul structurii administrative 

teritoriale din competență; 

 inițierea de discuții cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului 

București și polițiile locale de sector, pentru preluarea direct din Sistemul Național 

Unic de Urgență 112, prin dispeceratul D.G.P.L.C.M.B. a sesizărilor 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@plmb.ro


24 / 27 
___________________________________________________________________________ 

Sediu Central: B-dul Libertății, nr. 18, Bloc 104, Sector 5 

Tel.:  021.539.14.00, 021.539.14.02; Fax – 021.539.15.00 

E-mail: office@plmb.ro  

Număr opera tor date cu caracter personal 8376/2008  

DIRECȚIA   CONTROL 

Nr. 

Crt. 

INDICATORI 2012 2013 

1. 

 

Petiții primite spre soluționare  

- din care soluționate 

 

6.641 

6.641 

6.964 

6.747 

2. Număr controale efectuate 30.059 22.809 

3. Procese verbale de Constatare și Sancționare 

întocmite 

2.277 6.768 

4. Valoarea totală a amenzilor 2.933.400 

RON 

5.107.000 

RON 

5. Cazuri în care au fost sesizate organele de 

urmărire penală, pentru nerespectarea 

prevederilor Legii 50/1991, privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții ( construcții 

executate fără autorizație) 

236 250 

6. Dispoziții ale Primarului General emise în 

vederea desființării construcțiilor ilegal executate 

conform Legii 50/1991, privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții (construcții 

execuatate fără autorizație de construire) 

160 160 

7. Construcții ilegale desființate de pe domeniul 

public al Municipiului București, din care : 

- construcții 

- structuri publicitare 

231 

 

202 

29 

231 

 

196 

35 
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8. Spațiu verde redat prin acțiunile de desființare 12.000 mp 9.750 mp 

9. Elemente de blocare ridicate ca urmare a 

acțiunilor de control întreprinse împreună cu 

Brigada de Poliție Rutieră a Municipiului 

București 

537 1.107 

10. Indicatoare rutiere ridicate ca urmare a acțiunilor 

de control întreprinse împreună cu Brigada de 

Poliție Rutieră a Municipiului București 

25 64 

11. Plăcuțe adiționale ridicate ca urmare a acțiunilor 

de control întreprinse împreună cu Brigada de 

Poliție Rutieră a Municipiului București 

12 - 

12. Casete publicitare ridicate ca urmare a acțiunilor 

de control întreprinse împreună cu Brigada de 

Poliție Rutieră a Municipiului București 

772 325 

13. Dezafectare cabluri date de pe immobile 

racordate la Netcity 

- 1.635 

13. Autorizații taxi reținute 41 130 

14. Autorizații taxi suspendate 10 43 

15. Autorizații taxi retrase 3 13 

16. Dispoziții ale Primarului General emise pentru 

retragerea unor autorizații de transport. 

4 - 

17. Terenuri/locații publice salubrizate ca urmare a 

acțiunilor de control  

246 276 

18. Suspendări de activitate ale agenților economici 

pentru abateri de la regulile de comerț și a 

normelor de protecție a mediului 

49 60 
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PROPUNERI   2014 

 Având în vedere experienţa anului 2013, atât în ce priveşte misiunile 

permanente de ordine publică şi fluidizare a traficului rutier, cât şi cele desfăşurate 

pe timpul unor evenimente precum Festivalul George Enescu, “Nopţile albe ale 

Bucureştiului”, Festivalul Internaţional de teatru, “Zilele Bucureştiului”  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 Bucureşti a 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, după cum urmează :  

 deficitul major de personal a generat tensiuni în raport cu drepturile 

legitime ale polițistului local iar mijloacele 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 este nevoie.  

 În vederea îmbunatățirii activității desfășurate pe linia circulației rutiere și de 

reducere a timpilor de reacție in situațiile de blocaje pe drumurile publice sau de 

intervenție la accidente auto, s-a probat ca eficiență și capacitate de intervenție 

formația de 7 motociclete, urmând ca agenții să se perfecționeze ca proceduri și 

mod de acțiune împreună cu colegii de la Brigada Rutieră.  
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 Având în vedere că atribuțiile specifice ale D.G.P.L.C.M.B. se referă la 

întreg municipiul, cu o suprafață de peste 228 km
2
, se impune o monitorizare 

aeriană a teritoriului, identificarea punctelor “fierbinți”, a blocajelor rutiere majore, 

a modului de desfășurare a unor manifestații sociale sau manifestări cultural 

sportive, de amploare, identificarea de incendii și coordonarea activitatilor 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 fii 

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;  

 pentru activitatea de coordonare în teren a deplasarii și intervenției 

echipajelor de ordine publică, este necesara operaționalizarea hărții interactive cu 

cadastrare în timp real HOBI (Harta Operativă București Integrat), care să permită 

vizualizarea, prin sistem GPS a tuturor forțelor. Aceasta eficientizează atat 

activitatea curenta de dispecerat, cât și a unui centru de comanda operațional 

special constituit în cazul desfășurării unor evenimente importante.  

 Desfăşurarea unei activităţi susţinute pe linia comunicării, diseminării, 

informării şi îndrumarii 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;  

 Continuarea pregătirii profesionale a angajaților atat prin cursurile organizate 

de catre I.S.O.P. din cadrul M.A.I. cât și formele de învățământ organizate în cadrul 

instituâiei pentru creșterea gradului de pregătire profesională a polițiștilor în 

exercitarea actului polițienesc în slujba cetățeanului.  

 

DIRECTOR GENERAL 

ION ȚINCU 
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