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I. CONSIDERAŢII GENERALE

În prezent, suntem martori ai unor procese socio-ecomomice şi culturale care modifică permanent

societatea şi cresc presiunea asupra sistemului de ordine publică, prin dezvoltarea unor noi nevoi de

securitate și de perspective strategice sau prin reconfigurarea instituţiilor sociale.

Toate acestea au determinat o modificare a perspectivelor strategice în domeniul asigurării ordinii şi

liniştii publice, care să ofere o imagine de integrare şi focalizare a acţiunilor pentru toate instituţiile ce

furnizează servicii de securitate publică. Acest lucru s-a concretizat la nivelul administraţiei publice locale a

municipiului Bucureşti prin activitatea depusă de Direcția Generală de Poliție Locală și Control care își

desfășoară 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

5430 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 cetăţenilor, în arealul

Municipiului București, care constituie și obiectivul primordial al

activitatii;

➢ Punerea unui accent deosebit și măsuri prioritare pentru siguranța

cetățenilor pe segmentul stradal

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

➢ Acţionarea permanentă şi fermă pentru respectarea prevederilor legale, a Hotărârilor Consiliului

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

protecţiei mediului şi a activităţilor comerciale;

➢ Asigurarea resurselor optime necesare dezvoltarii și menținerii capacității operaționale a

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

➢ Îmbunătăţirea permanentă a serviciului poliţienesc în slujba cetăţeanului și implicit a imaginii

institutiei



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

EFICIENŢĂ

➢ Activitate proactivă în

combaterea faptelor şi

acţiunilor antisociale;

➢ Creşterea autorităţii

structurilor din poliţia

locală;

➢ Consolidarea activităţilor

de ordine publică prin

realizarea unui sistem

integrat cu celelalte

poliţii locale de sector şi

cu instituţiile abilitate pe

acest domeniu.

VIZIBILITATE

➢ Transparenţa activităţilor

derulate;

➢ Informarea permanentă a

cetăţenilor prin activităţi

de prevenţie, cât şi

referitor la rezultatele

obţinute.

CALITATE

➢ Modernizarea

managementului instituţional;

➢ Menţinerea şi creşterea

capacităţii de reacţie la

evenimente;

➢ Celeritate în soluţionarea

sesizărilor cetăţenilor;

➢ Respectarea cu fermitate şi

rigurozitate a actelor

normative care guvernează

activitatea instituţiei.



II. STRUCTURA ORGANIZATORICA 

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

parametrii superiori a indicatorilor de performanţă stabiliţi de către Primarul General şi Consiliul General al

Municipiului Bucureşti. În acest sens se acţionează permanent pe linia asigurării unui climat de siguranţă a

cetăţeanului şi pentru prevenirea actelor contravenţionale/infracționale cu impact negativ în planul

normalităţii civice.

Instituţia este structurată pe trei direcții majore de acțiune:

➢ DIRECŢIA SIGURANŢĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ

➢ DIRECŢIA CONTROL

➢ DIRECȚIA LOGISTICĂ, ORGANIZARE ȘI MOBILIZARE



RESURSE UMANE

Cele trei structuri ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi

Control a Municipiului Bucureşti sunt încadrate, în prezent, astfel:

TOTAL = 468 angajaţi :

- Direcţia Siguranţă şi Ordine Publică - 293

- Direcția Logistică, Organizare și Mobilizare - 35

- Direcţia Control - 88

- Aparat functional - 52

Personalul D.G.P.L.C.M.B. se caracterizează prin:

• Vârsta medie pentru funcțiile de conducere (directori + șefi serviciu + șefi birou) - 49 ani si 5 luni

• Procentul cadrelor de conducere din totalul funcțiilor prevăzute este de 8,3%

• 277 angajați au absolvit studii superioare (57%)

• 419 angajați lucrează în activități operative specifice (87%)

În perioada ianuarie – decembrie 2016, 293 poliţişti locali din cadrul Direcției de Siguranță și Ordine

Publică au executat 4.043 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.



Menționăm că numărul misiunilor a crescut în anul 2016 de aproximativ 2,5 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 rutinare și

surmenaj în rândul personalului care au fost depășite numai prin dăruire individuală..

2015 2016

293 293

1575

4043Personal DSOP

angajat

Nr.misiuni

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 – 38 absolvenți

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

absolvenți

c. Curs de scurtă durată (2 zile) în domeniul acordării primului ajutor, la cele 6 serii ale cursurilor de prim

ajutor cu durata de 2 zile organizate de S.M.U.R.D. Bucureşti, în incinta Spitalului Clinic de Urgenţă

“Floreasca” în lunile mai, iunie şi iulie 2016, au participat un număr de 104 angajaţi ai D.G.P.L.C.M.B.



IV. IMAGINE ȘI COMUNICARE

1. MASS MEDIA

Promovarea imaginii Direcției Generale de

Poliție Locală și Control a Municipiului

București a fost, în 2016, una din prioritățile

Serviciului Imagine și Comunicare . Activitatea

acestui serviciu s-a concretizat în apariția, în

mass-media, a aproximativ 500 de titluri de

presă – reportaje, știri, informări – în urma

cărora imaginea Poliției Locale a Municipiului

București a devenit reprezentativă la nivel

național. Capitalul de imagine, consolidat de-a

lungul celor șase ani de activitate a S.I.C., de

care s-a bucurat Poliția Locala a Municipiului
București în rândul sutelor de mii de consumatori media s-a răsfrânt, implicit, și asupra Primăriei Capitalei.

Strategia acestei activități s-a bazat pe comunicarea directă cu jurnaliștii din presă scrisă și

audiovizuală iar crearea unei strategii proprii în vederea conceperii materialelor de presă – ca modalitate

de promovare a imaginii D.G.P.L.C.M.B. - a transformat instituția Poliției Locale București într-o prezență

normală în media.

Toate materialele elaborate au prezentat un interes major - știrile despre activitatea Poliției Locale a 

Municipiului București au fost preluate, la ore de maximă audiență, de televiziunile care înregistrează cel

mai mare rating de pe piață – ProTv, Antena1 & Antena 3, Kanal D, Prima Tv, RomaniaTv etc. 



În plus, toate aceste titluri 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, News.ro, Hotnews - publicații care adună,

zilnic, la nivel național, sute de mii de cititori și vizualizări în mediul virtual



În 2016, Serviciul Imagine Comunicare a elaborat și derulat și acțiuni proprii de promovare a imaginii

instituției.  Astfel, în luna iunie, cu ocazia Zilei Poliției Locale, s-a organizat, în premieră, un eveniment care 

a presupus vizitarea Dispeceratului Operativ Integrat cât și a sediului P.L.M.B. Totodată, pe platoul din fața

sediului central,  au fost prezentate autovehiculele speciale ale P.L.M.B. – autoutilitare de intervenție, 

autoturisme prevăzute cu camere de luat vederi si transmisie a informațiilor în timp real, motociclete BMW, 

mototriciclul "Can-am" sau bicicletele cu autoechilibru. La eveniment au mai participat, în parcul Izvor, și o 

parte din efectivele Patrulelor Călare și Canine ale Municipiului București care îi sprijină pe agenții Poliției

Locale a Capitalei în misiuni de menținere a ordinii publice. 

Totodată, în 2016, Serviciul Imagine și Comunicare a transmis mass-media peste 30 de comunicate

și informări de presă despre activitatea Poliției Locale București.



Ziua Internațională a Copilului a fost un alt eveniment organizat și coordonat de S.I.C. în Parcul

Izvor, la care au participat mii de bucureșteni și care a generat interes din partea mass-media.

S-a continuat să se aducă un important capital de imagine și prin dezvoltarea comunicării prin

intermediul spațiului virtual. Postările pe pagina de socializare Facebook, referitoare la activitatea Poliției

Locale a Municipiului București, au un impact puternic în rândul opiniei publice și adună, constant, zeci de

mii de vizualizări și mii de aprecieri.

De exemplu, postarea din data de 19 septembrie 2016 a acumulat 13.125 de vizualizări!



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 creării 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.

De asemenea, 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 poliția locală o are de îndeplinit.

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

Copilului, activitățile legate de sistemul educational Scoala Altfel, de intervenție în situațiile limită de vreme 

nefavorabilă sau de implicare socială nemijlocită.



ZIUA FEMEII ZIUA COPILULUI



ZIUA COPILULUI ȘCOALA ALTFEL

INTERVENȚII PE VREME NEFAVORABILĂ



3. SESIZĂRI /PETIȚII

În exercițiul colaborării cu cetățeanul, primirea de

sesizări/petiții, în formă scrisă sau prin telefon reprezintă, pe lângă

activitatea de patrulare de ordine publică, încă o modalitate de

cunoaștere a situației operative.

În anul 2016, Poliția Locală a Municipiului București, prin

Serviciul Registratură Secretariat a derulat un volum de 41.888

documente intrate și de 19.414 documente ieșite. Dintre acestea,

12.649 reprezintă sesizari/petitii scrise, la care s-au formulat

12.532 răspunsuri (99%) în termenul legal, diferența fiind în curs

de soluționare la finele anului..



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.

Principalele direcții de acțiune sunt:

➢ asigurarea și menținerea ordinii și liniștii publice în

Centrul Istoric al capitalei. Organizarea și desfăsurarea

activității specifice se face în conformitate cu planul de măsuri,

“Forța de reacție rapidă din Centrul Istoric”, care prevede

împărțirea arealului în 5 zone de siguranță publică, efectivele și

traseele de patrulare ale forțelor participante ( 13 patrule

terestre), dotările și modul de acțiune.

Totodată, agenții de ordine publică sau structurile de intervenții efectuează activități zilnice de

patrulare, pentru descurajarea, constatarea și sancționarea abaterilor de la normele legale din competență,

pe trasee prestabilite, care acoperă marile bulevarde și artere principale ale capitalei și răspund prompt

solicitărilor cetățenilor sau a celor primite prin apelul de urgență 112 ;

➢ pe linia circulației pe drumurile publice, se acționează, în baza unui Protocol de Colaborare cu

DGPMB – Brigada Rutieră, asigură fluidizarea circulației în 6 intersecții importante ale capitalei și

actionează pentru combaterea indisciplinei în trafic, în limita competențelor. În afara perioadelor de

dirijare/fluidizare, efectivele de la circulație se deplasează pe itinerare prestabilite de patrulare pentru

constatarea și sancționarea abaterilor de la normele de circulație rutieră;

➢ efectivele instituției acționează zilnic sau monitorizează desfășurarea manifestărilor publice de interes

local, național sau internațional care se organizează la nivelul Bucureștiului, aprobate prin protocoale de

organizare și desfășurare a adunărilor publice sau prin planuri de măsuri punctuale.

➢ polițiștii locali asigură măsuri de ordine publică și pază la sediul Primăriei Municipiului București,

la ședințele Consiliului General și însoțesc inspectorii primăriei în punerea în aplicare a H.C.G.M.B. sau a

dispozițiilor Primarului General.



INDICATORII DE PERFORMANȚĂ REALIZAȚI ÎN ANUL 2015

ÎN CADRUL DIRECȚIEI DE SIGURANȚĂ ȘI ORDINE PUBLICĂ

INDICATOR  DE  PERFORMANȚĂ 2016 

Sancțiuni cu amendă aplicate: 18.716 

Valoarea totală în lei a sancțiunilor aplicate: 4.591.643 

Infracțiuni constatate: 33 

Sesizări telefonice primite de la cetățeni 2.557 

Sesizări primite prin 112 de la Poliția Capitalei 1.672 

Sesizări transmise către alte instituții 1.716 

Auto verificate 2.131 

Persoane verificate 8.654 

Permise de conducere și certificate de înmatriculare 

verificate 
6.846 

Auto/persoane date în atenție 271 

Sesizări monitorizare video 9.679 

Sesizări monitorizare video fapte contravenționale 8.230 

Sancțiuni aplicate în urma sesizărilor video 1.935 

Acțiuni desfășurate în baza planurilor de acțiune sau de 

monitorizare evenimente: 

         - cu forțe proprii 

         - în colaborare cu instituții din cadrul P.M.B. 

         - în cooperare cu instituții din afara P.M.B. 

4.043 

 

2.555 

467 

1.021 

 

Persoane instituționalizate 
 

263 

 



DISPERSIA PRINCIPALELOR 5 FAPTE CONTRAVENȚIONALE DISPECERIZATE, LA 

NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr. crt. Tip incidente Număr

1 TULBURAREA LINIŞTII ŞI ORDINII PUBLICE 4941

2 COMERT NEAUTORIZAT 2417

3 CONTRAVENTII RUTIERE 2343

4 CONTRAVENTII SPATII VERZI, SALUBRITATE 1172

5 EVENIMENTE CARE POT AFECTA SIGURANŢA TRAFICULUI (RUTIER, NAVAL, 

FEROVIAR, AERIAN,PIETONAL)

595

Total 11468

din total incidente dispecerizate: 14811

http://plmb-is-srv/ReportServer?/ANALIZE/ANALIZA_FAPTE_TOP5-10&ZONA=1&ZONA=2&ZONA=3&ZONA=4&ZONA=5&ZONA=6&DATA_INCEPUT=01/01/2016 00:00:00&DATA_SFARSIT=12/31/2016 00:00:00&ID_TIP=59&ORA_INCEPUT=0&ORA_SFARSIT=24&TOP=5&TIP_FILTRU=4&INTERVAL_ORAR=0&INTERVAL_ORAR=1&INTERVAL_ORAR=2&rs:ParameterLanguage=
http://plmb-is-srv/ReportServer?/ANALIZE/ANALIZA_FAPTE_TOP5-10&ZONA=1&ZONA=2&ZONA=3&ZONA=4&ZONA=5&ZONA=6&DATA_INCEPUT=01/01/2016 00:00:00&DATA_SFARSIT=12/31/2016 00:00:00&ID_TIP=67&ORA_INCEPUT=0&ORA_SFARSIT=24&TOP=5&TIP_FILTRU=4&INTERVAL_ORAR=0&INTERVAL_ORAR=1&INTERVAL_ORAR=2&rs:ParameterLanguage=
http://plmb-is-srv/ReportServer?/ANALIZE/ANALIZA_FAPTE_TOP5-10&ZONA=1&ZONA=2&ZONA=3&ZONA=4&ZONA=5&ZONA=6&DATA_INCEPUT=01/01/2016 00:00:00&DATA_SFARSIT=12/31/2016 00:00:00&ID_TIP=66&ORA_INCEPUT=0&ORA_SFARSIT=24&TOP=5&TIP_FILTRU=4&INTERVAL_ORAR=0&INTERVAL_ORAR=1&INTERVAL_ORAR=2&rs:ParameterLanguage=
http://plmb-is-srv/ReportServer?/ANALIZE/ANALIZA_FAPTE_TOP5-10&ZONA=1&ZONA=2&ZONA=3&ZONA=4&ZONA=5&ZONA=6&DATA_INCEPUT=01/01/2016 00:00:00&DATA_SFARSIT=12/31/2016 00:00:00&ID_TIP=72&ORA_INCEPUT=0&ORA_SFARSIT=24&TOP=5&TIP_FILTRU=4&INTERVAL_ORAR=0&INTERVAL_ORAR=1&INTERVAL_ORAR=2&rs:ParameterLanguage=
http://plmb-is-srv/ReportServer?/ANALIZE/ANALIZA_FAPTE_TOP5-10&ZONA=1&ZONA=2&ZONA=3&ZONA=4&ZONA=5&ZONA=6&DATA_INCEPUT=01/01/2016 00:00:00&DATA_SFARSIT=12/31/2016 00:00:00&ID_TIP=65&ORA_INCEPUT=0&ORA_SFARSIT=24&TOP=5&TIP_FILTRU=4&INTERVAL_ORAR=0&INTERVAL_ORAR=1&INTERVAL_ORAR=2&rs:ParameterLanguage=


1. SITUAȚIA OPERATIVĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

SITUAȚIA CONTRAVENȚIONALĂ PE SECTOARELE ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI

1468
775

8280

2403
1337

548

NR. TOTAL CONTRAVENTII DISPECERIZATE

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

EVOLUȚIA LUNARĂ A PRINCIPALELOR TREI FAPTE CONTRAVENȚIONALE CARE 

REPREZINTA 90% DIN TOTAL

LEGENDĂ

Nr.crt. Tip incident

1 TULBURAREA LINIŞTII ŞI 

ORDINII PUBLICE

2 COMERT NEAUTORIZAT

3 CONTRAVENTII RUTIERE



CONCLUZII

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

neautorizat și abateri de la normele rutiere

➢ din totalul faptelor contravenționale, 43% o reprezintă evenimentele de tulburare a ordinii publice, iar în

cadrul acestora, 80% se referă la apelarea la mila publică sub cele două forme de manifestare: „parcagiii”

și cerșetorii

➢ 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 1

➢ intervalul mai – noiembrie înregistrează o creștere a fenomenelor de tulburare a ordinii publice în timp

ce în aceeași perioadă se consemnează valori mai scăzute a celorlalte două fenomene contravenționale, ceea

ce impune o planificare și organizare corespunzătoare a activităților specifice

➢ tot în acest interval s-a constatat și o majorare a numărului de persoane fără adăpost. La nivelul

întregului an, polițiștii locali au identificat 263 persoane fără adăpost, din care 144 (52%) în arealul

Centrului Istoric. În toate cazurile s-au întreprins măsurile legale care se impuneau, inclusiv după caz, s-a

apelat la instituțiile de asistență socială.

➢ devine 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 conjugate privind descurajarea și contracararea fenomenelor

contravenționale/infracționale.



2. ACTIVITATEA DE ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

Activitatea specifică de menţinere a ordinii şi liniştii publice, poate fi împărţită în 6 direcții de acțiune:

1. patrularea pe itinerariile stabilite în sectoarele administrative ale municipiului Bucureşti.

2. activitățile complexe de ordine publică în Centrul Istoric

3. patrularea în parcurile gestionate de Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti şi pe raza

Centrului Istoric al Capitalei.

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. monitorizarea obiectivelor din responsabilitate: Prefectura Municipiului Bucureşti, Administraţia

Fondului Imobiliar din Splaiul Independenţei, Ferentari, str. Secuilor, str. Mihai Vodă, str. Berzei, muzeele

Victor Babeș, Frederick, Cecilia Stork, CICC Nottara, Gheorghe Tăttărescu și monumentele de for public

aflate în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic;

6. activitatea de soluționare a petițiilor specifice domeniului de activitate.

Totodată, se asigură cu efective echipajele de intervenție în cazul solicitărilor prin telefonul de urgență

112.

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 și pentru eficientizarea măsurilor de

ordine publică, Centrul Istoric a fost imparțit în 5 zone de siguranță publică care permite și o mai bună

gestionare a situației operative prin activități 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 2016, în Centrul Istoric, prin prisma ponderii principalelor 3 evenimente

dispecerizate, (75%) de încălcare a legislației, din cadrul zonelor de siguranță publică se prezintă astfel:

LEGENDĂ

Nr. 

crt.

Tip incidente

1 TULBURAREA LINIŞTII ŞI ORDINII 

PUBLICE

2 CONTRAVENTII SPATII VERZI, 

SALUBRITATE

3 COMERT NEAUTORIZAT

În anul 2016, Serviciul Ordine şi Linişte Publică a îndeplinit acţiuni temporare în cadrul

dispozitivelor de ordine, ce pot fi încadrate în următoarele categorii: depuneri de coroane de către şefi de

state şi guverne și oficialităţi române la Monumentul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I, dinee oferite

de autorităţile române unor personalităţi străine, marşuri, mitinguri ale organizaţiilor sindicale, evenimente

culturale, sportive, religioase, expoziţii, târguri și festivaluri.

http://plmb-is-srv/ReportServer?/ANALIZE/ANALIZA_FAPTE_TOP5-10&ZONA=7&ZONA=8&ZONA=9&ZONA=10&ZONA=11&DATA_INCEPUT=01/01/2016 00:00:00&DATA_SFARSIT=12/31/2016 00:00:00&ID_TIP=59&ORA_INCEPUT=0&ORA_SFARSIT=24&TOP=3&TIP_FILTRU=4&INTERVAL_ORAR=0&INTERVAL_ORAR=1&INTERVAL_ORAR=2&rs:ParameterLanguage=
http://plmb-is-srv/ReportServer?/ANALIZE/ANALIZA_FAPTE_TOP5-10&ZONA=7&ZONA=8&ZONA=9&ZONA=10&ZONA=11&DATA_INCEPUT=01/01/2016 00:00:00&DATA_SFARSIT=12/31/2016 00:00:00&ID_TIP=72&ORA_INCEPUT=0&ORA_SFARSIT=24&TOP=3&TIP_FILTRU=4&INTERVAL_ORAR=0&INTERVAL_ORAR=1&INTERVAL_ORAR=2&rs:ParameterLanguage=
http://plmb-is-srv/ReportServer?/ANALIZE/ANALIZA_FAPTE_TOP5-10&ZONA=7&ZONA=8&ZONA=9&ZONA=10&ZONA=11&DATA_INCEPUT=01/01/2016 00:00:00&DATA_SFARSIT=12/31/2016 00:00:00&ID_TIP=67&ORA_INCEPUT=0&ORA_SFARSIT=24&TOP=3&TIP_FILTRU=4&INTERVAL_ORAR=0&INTERVAL_ORAR=1&INTERVAL_ORAR=2&rs:ParameterLanguage=


3. ACTIVITATEA DE CIRCULAȚIE RUTIERĂ

Activitatea Serviciului Circulație Rutieră a

fost concentrată pe îndeplinirea obiectivului

general asumat: creşterea fluenţei circulaţiei şi a

siguranţei rutiere.

Serviciul funcționează ca o structură

specializată a Poliției Locale a Municipiului

București din care fac parte polițiști 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

și prevăzute cu dispozitive video de

monitorizare a traficului rutier.

Structura flexibilă pe care a fost conceput acest serviciu, sistemul de comunicație modern și nu în

ultimul rând cooperarea prin dispecerat, permite o adaptare rapidă a activității, în funcție de condițiile de

moment, o informare promptă și o colaborare foarte bună între echipaje astfel încât orice problemă apărută

să fie soluționată cu maximă eficiență.



O dovadă a aprecierii seriozității și profesionalismului agenților din cadrul serviciului sunt solicitările

primite, în vederea participării acestora la misiunile comune, de la structuri ca Brigada Rutieră, Jandarmeria

Română, Statul Major al Armatei Române, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Pază și Protecție.

O misiune devenită tradițională pentru instituția noastră s-a derulat ca urmare a Protocolului de

Cooperare privind acordarea de sprijin în domeniul menținerii ordinii și liniștii publice, prevenirii și

combaterii faptelor antisociale pe teritoriul admninistrativ al municipiului Mangalia, încheiat între Direcția

Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București și Poliția Locală a Municipiului Mangalia în

perioada 14.07 – 31.08.2016. Serviciul Circulație Rutieră a participat cu un efectiv de 20 polițiști
locali, din care 7 agenți și-au desfășurat activitatea specifică cu motociclete și 13 pe autospeciale.

Rezultatele pozitive înregistrate s-au reflectat în:

✓modul eficient în care s-a acționat în diferite momente operative (participări la diverse evenimente

cultural-artistice cu un impact puternic mediatic, evacuări persoane din imobile folosite sau ocupate în mod

abuziv, etc.);

✓competitivitatea benefică creată între polițiștii locali aparținând instituțiilor menționate;

✓schimbul de experiență la nivelul serviciilor implicate;

25%

40%

10%

25%

manifestări cu caracter
sportiv

adunări publice festivități ocazionate de 
sărbători naționale

activități cu caracter 
cultural

Ponderea activităților suplimentare
pe categorii

manifestări cu caracter
sportiv

adunări publice

festivități ocazionate de 
sărbători naționale

activități cu caracter 
cultural



Pentru o mai bună eficientizare a activității în teren, cât și pentru justețea aplicării sancțiunilor, în anul

2016 s-au montat și operaționalizat, pe autospecialele ce deservesc serviciul, sisteme electronice pentru

efectuarea verificărilor de date personale în vederea întocmirii corecte a proceselor – verbale de

constatare și sancționare a contravențiilor.
O activitate desfășurată constant

de către polițiștii locali, de la

începerea lucrărilor de modernizare a

infrastructurii rutiere în zona Piața

Sudului, prin realizarea pasajului

subteran pe direcția Calea Văcărești

– Str. Nițu Vasile, respectiv din anul

2014, o constituie fluidizarea traficului

rutier și pietonal cât și constatarea

contravențiilor în vederea prevenirii

abaterilor de la regimul circulației pe

drumurile publice în perimetrul Șos.

Olteniței – Șos. Berceni – Piața

Sudului – Str. Nițu Vasile – Calea

Văcărești.



4. ACTIVITATEA DE  INTERVENȚII ȘI PROTECȚIE DEMNITARI

Această structură a fost înfiinţată din necesitatea

de a se interveni în mod cât mai rapid şi eficient,

pentru rezolvarea problemelor operative la nivelul

instituţiei. Serviciul Intervenţii iniţiază acţiuni

operative complexe, inopinate şi rapide, activând şi

ca forțe de sprijin al celorlalte servicii din cadrul

instituţiilor sau regiilor subordonate Primarului

General sau C.G.M.B.

De asemenea, în anul 2016 s-a colaborat în

diverse situaţii cu instituţiile componente ale

sistemului de ordine publică şi siguranţă naţională:

Poliţia Română, Jandarmerie, SPP, SRI.

O colaborare notabilă o reprezintă cea cu R.A.T.B. - Pe raza Municipiului Bucureşti, conform planurilor

de acţiune iniţiate de către Serviciul Intervenţii, s-a acţionat cu pentru descurajarea și combaterea cerşetoriei, a

comerţului ambulant neautorizat, a hoţilor din buzunare, precum şi la combaterea altor fapte antisociale, în

stațiile R.A.T.B. și din mijloacele de transport în comun.

În baza protocolului încheiat între D.G.P.L.C.M.B. și R.A.T.B., împreună cu lucrători din cadrul

Serviciului Control- Biroul Controlori s-au inițiat săptămânal acțiuni privind identificarea și sancționarea

persoanelor care nu își achită taxa de călătorie. Aceste acțiuni conduc în timp spre un transport civilizat pe

raza municipiului București.

Totodată, în baza protocolului de colaborare încheiat în anul 2014 cu Direcţia Regională Vamală

Bucureşti, pe parcursul anului 2016 au fost întreprinse trei acțiuni, în zonele unor mari piețe și centre

comerciale ale Municipiului București, având ca rezultat confiscarea de bunuri și aplicarea de sancțiuni

contravenționale în valoare totală de 80.000 lei.

În ceea ce priveşte asigurarea climatului de siguranţă şi ordine publică, s-a constatat că evoluţia

fenomenelor ilicite a marcat o majorare a numărului de persoane care practică prostituţia, precum şi a celor

care practică cerşetoria. Faţă de faptele antisociale constatate pe tot parcursul anului, Serviciul Intervenţii a

aplicat un număr de 2530 sancţiuni contravenţionale în cuantum total de 630.700 lei .





5. ACTIVITATEA DE MONITORIZARE OBIECTIVE ȘI PLANIFICARE OPERATIVĂ

Serviciul de Monitorizare Obiective și Planificare Operativă 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,

6 muzee şi zona Pasajului 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.

Activităţile de pază obiective executate de către personalul serviciului s-au făcut pe baza “Planurilor de

pază” întocmite, împreună cu beneficiarii, la nivelul instituţiei noastre.



➢ asigurarea măsurilor de ordine şi linişte publică cu ocazia manifestaţiilor publice, a protestelor unor

cetăţeni şi ale reprezentanţilor unor organizaţii sau asociaţii neguvernamentale;

➢menţinerea, constatarea şi sancţionarea faptelor antisociale în zona Esplanadei de la Piaţa Universităţii şi

zona I de siguranţă publică din Centrul Istoric.

➢ 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,

zone rezidenţiale, industriale şi în parcuri;

➢ verificarea modului de respectare a acordurilor de amplasare pentru comercializarea produselor specifice

(mărţişor, paşte şi crăciun).

În activitatea din anul 2016, s-a colaborat cu diverse instituţii şi organizaţii (ArCuB, Direcţia Cultură,

Învăţământ şi Turism din cadrul PMB, Centrul de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare,

CSM Bucureşti), pentru o mai bună organizare şi finalitate a acţiunilor cultural-artistice şi sportive

desfăşurate la nivelul municipiului Bucureşti.

De asemenea, s-a cooperat în condiţii foarte bune, în îndeplinirea misiunilor încredinţate, cu structurile

de la nivelul municipiului București, abilitate pe domeniul ordinii și liniștii publice (Jandarmeria Română, 

Poliţia Română, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dealul Spirii” al Municipiului Bucureşti).

De asemenea, personalul Serviciului de

Monitorizare Obiective și Planificare

Operativă a desfăşurat în anul 2016 şi alte

activităţi temporare faţă de cele prevăzute prin

lege, astfel:

➢ participarea la asigurarea măsurilor de

ordine publică, cu ocazia adunărilor publice,

manifestărilor sportive şi cultural-artistice,

organizate la nivelul Primăriei Municipiului

Bucureşti;

➢ asigurarea măsurilor de ordine publică şi

acces persoane, la activităţile competiţionale

ale CSM-Bucureşti;



6. MISIUNI ȘI PAZĂ TRANSPORT VALORI 

Serviciul Misiuni Pază Transport Valori a fost înfiinţat din necesitatea asigurării siguranţei pazei

transporturilor de bunuri şi valori realizate de către D.G.P.L.C.M.B. pentru P.M.B., pentru alte instituţii

locale și pentru propriile necesități. Acest lucru s-a impus datorită riscurilor ce pot apărea, în timpul în care

personalul delegat parcurge distanţele de la locul de luare în primire a valorilor şi până la destinaţie. De

asemenea, menţionam ca factor de necesitate al activității serviciului, valoarea mare a bunurilor

transportate. În anul 2016 s-au executat peste 831 misiuni de transport valori



7. SERVICIUL DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

Serviciul Dispecerat Operativ Integrat

are o structură flexibilă adaptată cerințelor

specific și acționează pe două direcții

principale:

❖primirea sesizărilor de la cetățeni și

prin SNUAU 112, coordonarea activității

personalului propriu în activitățile din

teren și intervenția la evenimente,

verificarea în baza de date a Ministerului

Administrației și Internelor a persoanelor

și autovehiculelor;

❖monitorizarea si supravegherea video a

unui număr de 288 camere amplasate în

Obiective Operaționale

cunoașterea permanentă a situației operative din teren, informarea în timp real a conducerii instituţiei

despre situaţia existentă, precum şi transmiterea operativă a dispoziţiilor acesteia către efective;

îndrumarea personalului propriu şi susţinerea logistică (verificări în bazele de date) a acestuia la

misiunile în teren;

susţinerea intervenţiei la obiectivele asigurate cu pază aflate în proprietatea Primăriei Municipiului

Bucureşti sau în administrarea autorităţii publice locale;

preluarea sesizărilor și petițiilor primite de la cetățeni, direct sau prin sistemul SNUAU 112;

menţinerea unei legături permanente cu structura similară din Primăria Municipiului Bucureşti precum şi

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

specifice).

principalele intersecții, în zona Centrului Istoric, precum și la obiective aflate în administrarea Primăriei 

Municipiului București .



PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI 

DESFĂȘURATE 

• MONITORIZARE COMUNICAȚII

RADIO, GPS, VERIFICĂRI BAZE DATE

SI PRIMIRE SESIZĂRI

• MONITORIZARE și SUPRAVEGHERE

VIDEO



INDICATORII DE PERFORMANȚĂ  REALIZAȚI PRIN ACTIVITATEA DE DISPECERAT - ÎN 

ANUL 2016

INDICATOR
ANUL

2016

-sesizări primite direct de la cetățeni 2541

-sesizări primite prin S.N.U.A.U 112 1871

-sesizări primite de la agenții DGPLCMB din teren 692

-sesizări din monitorizare video 9736

TOTAL EVENIMENTE CONSEMNATE 14840

-verificări persoane 9097

-verificări auto 2146

-auto/persoane în atenție 274

-verificări permise auto 6841

-verificări societăți comerciale 728

TOTAL VERIFICĂRI EFECTUATE 19086



În cursul anului 2016, serviciul a beneficiat de modernizări a dotărilor logistice comparabile cu cele

folosite de structurile poliției naționale dar și de alte autorități centrale și locale.

În mod deosebit trebuie menționată implementarea softului Face Recognition pe un număr 10 camere

care au devenit operaționale în zona Centrului Istoric fiind amplasate la principalele căi de acces. Această

aplicație permite identificarea persoanelor aflate în urmărire generală sau dispărute, aflate în baza de date.



10. COOPERAREA/COLABORAREA CU ALTE INSTITUȚII



RELAȚII INTERNATIONALE

În anul 2016, D.G.P.L.C.M.B a continuat corespondența cu structurile similare din tări europene pentru

efectuarea unui schimb de experiență privind planificarea și desfășurarea activităților specifice. Totodată, s-

au abordat modalități de lucru pentru eficientizarea activității preventive în domeniile specifice poliției

locale, colaborarea cu alte instituții ale statului, ONG-uri și mass media, precum și pentru intervenția în

cazul încălcării prevederilor legale. S-a stabilit ca în perioada viitoare să se identifice domeniile concrete pe

care se pot încheia protocoale de cooperare.



DIRECȚIA DE CONTROL
Nr. crt. INDICATOR  DE  PERFORMANȚĂ 2016

1 Petiții primite spre soluționare

- din care soluționate

11.368

11.293

2 Număr controale efectuate 21.870

3 Procese verbale de constatare și sancționare întocmite 3.083

4 Valoarea totală în lei a amenzilor 10.535.350

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)

407

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)

183

7 Construcții ilegale desființate pe domeniul public al Municipiului București

din care:

- construcții

- structuri publicitare

- bannere

953

284

23

646

8 Spațiul verde redat prin acțiunile de desființare in Municipiul București 4.400mp

9 Dezafectare cabluri Netcity 439

10 Autorizatii taxi retinute 130

11 Autorizatii taxi suspendate 1

12 Autorizatii taxi retrase 58

13 Elemente de blocare ridicate în cooperare cu Brigada Rutieră 244

14 Verificarea respectării Legii 51/2006 pentru agenții economici privind

încheierea de contracte de furnizare energie termică de către RADET

184



1. SERVICIUL CONTROL LUCRĂRI EDILITARE ȘI AFIȘAJ STRADAL

Lucrări soluționate – 2.074

Controale efectuate – 5.255

Procese verbale de constatare și sancționare a

contravențiilor întocmite – 230

Cuantumul amenzilor aplicate – 448.000 lei

Cazuri în care au fost sesizate organele de urmărire

penală – 71

Au fost efectuate controale operative, periodice și

tematice:

• acțiuni de verificare/monitorizare remediere avarii

la rețelele edilitare precum și a iluminatului public

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

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

extinderi și branșamente la rețele edilitare)

2. SERVICIUL CONTROL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII

Lucrări soluționate – 3.388

Controale efectuate – 2.440

Procese verbale de constatare și sancționare a

contravențiilor întocmite – 124

Cuantumul amenzilor aplicate – 350.400 lei

Cazuri în care au fost sesizate organele de urmărire

penală – 292

Au fost elaborate 31 proiecte de Dispoziții ale

Primarului General.

S-au desfășurat acțiuni privind identificarea imobilelor clasate ca monumente istorice aflate într-o stare

avansată de degradare pentru care nu s-au efectuat lucrări de conservare, restaurare, reparații curente și de

întreținere și aplicarea măsurilor legale conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor

istorice pe raza municipiului București;



3. SERVICIUL DESFIINȚĂRI CONSTRUCȚII ILEGALE

Lucrări soluționate – 1.031

Controale efectuate – 1.089

Procese verbale de constatare și sancționare a

contravențiilor întocmite – 15

Cuantumul amenzilor aplicate – 24.000 lei

Au fost elaborate 133 de proiecte de Dispoziții ale

Primarului General.

Au fost desființate 246 construcții ilegal executate.

Au fost organizate 10 acțiuni de evacuare a persoanelor ce

ocupau abuziv immobile, în baza Dispozițiilor Primarului
General al Municipiului Bucuresti și in urma controlului comun cu reprezentanții Administrației Fondului

Imobiliar.

În urma acțiunilor de desființare construcții ilegal executate în parcurile din municipiul București a fost

redată spațiului verde o suprafață de aproximativ 4.400 mp.

4. SERVICIUL CONTROL TRANSPORTURI ȘI UTILITĂȚI PUBLICE

Lucrări soluționate – 1.204

Controale efectuate – 3.886

Procese verbale de constatare și sancționare a

contravențiilor întocmite – 713

Cuantumul amenzilor aplicate – 964.150 lei

Autorizații taxi reținute – 130

Autorizații taxi suspendate – 1

Autorizații taxi retrase – 58

Certificate de pregătire profesională reținute – 8

În baza Programului comun de măsuri privind transportul rutier public de persoane și mărfuri din

București, încheiat cu Brigada Rutieră din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, au

fost efectuate 100 acțiuni de control în trafic în echipe mixte pe linie de taximetrie, conform prevederilor

Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.



5. SERVICIUL CONTROL SPAȚII COMERCIALE, CONTRACTE

Lucrări soluționate – 495

Controale efectuate – 1.775

Procese verbale de constatare și sancționare a

contravențiilor întocmite – 37

Cuantumul amenzilor aplicate – 91.000 lei

Au fost elaborate 6 Dispoziții ale Primarului

General pentru aducerea la starea inițială a unor

imobile sau spații aparținând Municipiului

București și evacuarea persoanelor ce le ocupau fără

titlu.

Au fost eliberate, aduse la starea inițială și

predate Administrației Fondului Imobiliar un număr de 6 locuințe și spații cu altă destinație.

6. SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

Lucrări soluționate – 922

Controale efectuate – 2.579

Procese verbale de constatare și sancționare a

contravențiilor întocmite – 929

Cuantumul amenzilor aplicate – 5.777.600 lei

În Centrul Istoric al Municipiului București au fost

efectuate periodic verificări în vederea prevenirii și

combateri faptelor cu caracter contravențional, a

respectării Dispoziției Primarului General al

Municipiului București nr. 415/07.04.2015 și în scopul

menținerii unui climat civilizat. Cu ocazia verificărilor efectuate împreună cu Serviciul Control Ecologie și

Protecția Mediului au fost întocmite 133 procese verbale de inspecție și 111 procese verbale de constatare și

sancționare a contravențiilor în valoare de 513.300 lei și s-a procedat la sistarea activității unui număr de 34

societăți comerciale ce desfășurau activități economice pe domeniul public al municipiului București sau în

spații comerciale.



7. SERVICIUL CONTROL SALUBRITATE

Lucrări soluționate – 1.345

Controale efectuate – 2.360

Procese verbale de constatare și sancționare a

contravențiilor întocmite – 627

Cuantumul amenzilor aplicate – 1.225.000 lei

În perioada 01.02 – 26.02.2016 polițiștii locali din cadrul

serviciului au participat la acțiunea tematica lunara ce a

vizat verificarea agenților economici cu privire la

respectarea obligației de a colecta deșeurile selectiv, fiind
aplicate 31 sancțiuni contravenționale in valoare totala de 31.000 lei.

În perioada 26.02. – 18.03.2016 s-au desfăşurat verificări la şantierele de construcţii (inclusiv lucrări de

anvelopare blocuri), fiind astfel aplicate 36 sancțiuni contravenționale în valoare de 88.500 lei, pentru

nerespectarea prevederilor HCGMB 120/2010 privind normele de salubrizare şi igienizare ale Municipiului

Bucureşti.

8. SERVICIUL CONTROL ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Lucrări soluționate – 1.014

Controale efectuate – 2.363

Procese verbale de constatare și sancționare a

contravențiilor întocmite – 414

Cuantumul amenzilor aplicate – 1.654.400 lei

• Verificarea supermarketurilor, hipermarketurilor și a

complexelor comerciale din punct de vedere al protecției

mediului și al respectării prevederilor autorizației de

mediu;

• Verificarea respectării legislației de mediu de către agenții economici care desfășoară activități precum:

baruri/restaurante, hoteluri, baze sportive și de agrement;

• Verificarea respectării legislației de mediu de către agenții economici care desfășoară activități precum:

service auto, spălătorii auto, curățătorii textile;



DIRECȚIA LOGISTICĂ, ORGANIZARE ȘI MOBILIZARE

Întrucât activitatea polițienească nu poate fi concepută fără o dotare specifică corespunzătoare,

D.L.O.M. depune eforturi susținute de creare a premizelor tehnico – economice privind dotările logistice,

menținerea acestora în stare bună de funcționare precum și înnoirea permanentă în concordanță cu

importanța și specificitatea misiunilor încredințate.



CONCLUZII

Indicatorii de performanţă specifici muncii de poliţie realizați în

anul 2016 evidenţiază faptul că Direcţia Generală de Poliţie a

Municipiului Bucureşti şi-a îndeplinit obiectivele stabilite şi a reuşit să

contribuie la efortul comun al instituţiilor din sistemul de ordine

publică şi siguranţă naţională pentru asigurarea unui nivel de securitate

corespunzător în mediul public şi privat. Rezultatele sondajelor de

opinie, aplicate în scopul identificării necesităţii de siguranţă publică şi

percepţiei cetăţenilor asupra nivelului acestuia, coroborate cu

responsabilităţile derivate din programele de guvernare, impun

continuarea activităţilor circumscrise priorităţilor instituţionale

stabilite, în scopul îndeplinirii obiectivului primordial: creşterea a

gradului de siguranţă a cetăţeanului în Bucureşti.

PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII ÎN ANUL 

2017
➢ întreprinderea demersurilor necesare pentru rezolvarea deficitului de personal, în condițiile creșterii

permanente a numărului, importanței și amploarei misiunilor încredințate D.G.P.L.C.M.B.

➢ externalizarea serviciului de pază și instalarea de camere video pentru supraveghere și monitorizarea

obiectivelor municipalității ceea ce va permite disponibilizarea unui număr însemnat de polițiști locali care

vor fi relocați pentru misiuni pe menținere a ordinii și liniștii publice

➢ cooperarea mai eficientă cu polițiile locale de sector, prin încheierea de protocoale de cooperare atât în

activități specifice comune cât și pentru soluționarea 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 Hărții Operative București Integrat (H.O.B.I.) la nivelul dispeceratelor polițiilor

locale de sector, avantajele fiind crearea unei baze de date comune și dispecerizarea integrată a

evenimentelor;



➢ implementarea la nivelul Dispeceratului Poliției Locale a Municipiului București a aplicației Sistemul

Informatic de Management Integrat al Evenimentelor de Ordine Publică (S.I.M.I.E.O.P.), aplicație

operațională în cadrul M.A.I., avantajul fiind informarea în timp real cu privire la toate evenimentele care au

loc la nivelul Municipiului București;

➢ completarea normelor legale privind organizarea în zone publice a târgurilor, fără permisiunea de

comercializare a produselor expuse, emiterea de către primăriile 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 făra respectarea legislației în vigoare sau eliberarea de avize de

urbanism pentru construcții edificate pe domeniul public, dificultăţi în aplicarea Legii nr.38/2003 privind

transportul în regim de taxi şi de închiriere.

➢ Direcția Control, Serviciile Intervenții, Transport Valori, Imagine și Comunicare și Biroul Pregătire

Profesională își desfășoară activitatea în 3 locații diferite față de sediul central al DGPLCMB, pentru

operativitate și reducerea cheltuielilor, ar fi oportună achiziționarea unui spațiu în extinderea sediului

central.

➢ întreprinderea măsurilor necesare pentru obținerea fondurilor necesare achiziționării:

▪ echipamentelor specifice activității de intervenție, costume ignifuge, costume scafandru,

echipament de protecție;

▪ unei autospeciale camion platformă cu macara cu posibilitatea de încărcare–descărcare proprie și

ridicare de sarcină maxima 2,5 – 3 t.;

▪ unui dispecerat mobil (platform de comunicații mobile auto) care în cazul situațiilor de urgență se

poate deplasa la fața locului și va putea asigura legături radio și telefonice devenind un centru de

comandă care poate asigura toate mijloacele necesare pentru luarea deciziilor în timp real;

▪ unor truse operaționale destinate activitățiilor specifice din domeniile, disciplina în construcții,

desfințări construcții ilegale, control lucrări edilitare și afișaj stradal, control comercial , control spații

comerciale, control transporturi și utilități publice, control ecologie și protecția mediului și control

salubritate.

▪ de vehicule cu utilizare specială (în sistem buy-back);



▪ motociclete speciale;

▪ a două parcări pe verticală multilevel, un sistem modern care permite asigurarea parcării

autospecialelor și gestionarea eficientă a acestora

➢ în privința pregătirii profesionale, alocarea unui buget suficient datorită faptului că pe lângă

obligativitatea prevăzută de lege referitoare la pregătirea funcționarilor publici, polițiștii locali pot fi

confruntați cu situații complexe și inedite. Rezolvarea acestor situații presupune o pregătire temeinică a

acestor polițiști locali (cunoșterea unei limbi de circulație internațională, proceduri specifice aglomerărilor

urbane, folosirea echipamentelor cu tehnologie avansată, etc).

➢ continuarea contactelor profesionale cu structuri similare din alte țări, pentru armonizarea metodelor și

practicilor de asigurare a ordinii și liniștii publice ale polițiștilor locali din România cu cele ale Uniunii

Europene, în primul rând.

DIRECTOR GENERAL

Ștefan VĂSII


