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CONSIDERAŢII GENERALE 

 

 Procesele socio-ecomomice şi culturale 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, care 

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

liniştii publice. 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. 

 

 

Ce înseamnă municipiul Bucuresti pentru D.G.P.L.C.M.B.?  

 

 
 

- Cel mai important centru politic, administrativ și economic al țării 

- Suprafata de 228 km2 

- Peste 1.900.000 locuitori stabili 

- Peste 1.000.000 persoane în tranzit zilnic 

- 5.430 strazi, din care 350 mari bulevarde și artere principale în administrarea    

directă a Primăriei Municipiului București și deci, în responsabilitatea D.G.P.L.C.M.B. 

- Peste 1.500.000 autoturisme înmatriculate sau în tranzit. 

 

 

mailto:office@plmb.ro


3 / 25 

________________________________________________________________________ 
 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     

Date le  cu caracter personal sun t  pre lucrate con form Regulamentu lui  (UE) nr.  679/2016  

                                  

OBIECTIVELE GENERALE ALE D.G.P.L.C.M.B. ÎN ANUL 2022 

1. Creșterea transparenței instituționale prin asigurarea unui nivel calitativ 

ridicat al comunicării organizaționale între structurile funcționale ale D.G.P.L.C.M.B., 

cu terțe persoane sau organisme externe cu care instituția intră în contact. 

2. Dezvoltarea cooperării și colaborării cu celelalte instituții, cu atribuții din  

domeniu,  pentru  îndeplinirea activităților sau a misiunilor specifice, promovarea şi 

participarea la elaborarea unor acte normative, ordine și instrucțiuni pe probleme de 

interes comun, permanentizarea şi amplificarea schimbului de informații conform  

competențelor conferite de legislația în vigoare, mediatizarea activităților și a 

rezultatelor acțiunilor întreprinse în comun. 

3.  Creșterea încrederii cetățenilor în activitatea Poliției Locale, prin asigurarea 

unui climat real de ordine publică, urmare a intervenției și de  aplicarea a măsurilor 

coercitive 

4. Utilizarea în mod eficient, având în vedere grija față de utilizarea banilor 

publici,  a sistemului  logistic şi investițional, de administrare a patrimoniului 

imobiliar, de asigurare tehnică a mijloacelor de mobilitate, a armamentului, asigurarea 

suportului logistic pentru toate structurile D.G.P.L.C.M.B., conform competențelor. 

5. Adoptarea unui management a  resurselor umane care să ducă la îmbunătățirea 

calității prestației profesionale a personalului în scopul de a spori eficacitatea şi 

eficienţa serviciilor oferite  cetățeanului. De asemenea se va urmări profesionalizarea 

efectivelor în raport cu modificările legislative apărute, cu cerințele cetățenilor. 

6. Intensificarea acțiunilor în scopul identificării imobilelor clasate ca 

monument istoric și a celor amplasate în perimetrul zonelor construite protejat, aflate 

într-o stare avansată de degradare pentru care se pot efectua în regim de urgență lucrări 

de refacere a fațadelor, de conservare, restaurare, reparații curente și de întreținere 

precum și a lucrărilor de consolidare în colaborare cu structurile de specialitate din 

cadrul P.M.B. 

7. Diminuarea gradului de poluare a aerului cu particule în suspensie PM 10 și 

PM 2,5 pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor asumate în cadrul Planului Integrat 

de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 – 2022 (PICA), prin intensificarea 

acțiunilor de verificare și control a șantierelor de construcții, a agenților economici 

precum și identificarea depozitelor necontrolate de deșeuri cu impact negativ asupra 

mediului în Municipiul București, prevenirea defrișărilor ilegale, precum și  

distrugerea spațiului verde. 

8. Punerea în aplicare a hotărârile adoptate de către Consiliul General  al 

municipiului București și a dispozițiilor emise de către  Primarul General. 

9. Gestionarea permanentă a activităților juridice  pentru asigurarea apărării 

drepturilor şi intereselor legitime ale D.G.P.L.C.M.B.   
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10. Realizarea  și urmărirea achizițiilor, respectiv a investițiilor  aprobate  de 

CGMB. 

11. Demararea procedurilor necesare în vederea debirocratizării activității 

instituției prin introducerea sistemelor digitale conform strategiei PNRR – Planul 

Național de Redresare și Reziliență.  

 

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 sau cu prilejul desfășurării unor manifestări cultural-sportive de 

nivel local, național și international; 

 Organizarea instituției corespunzător necesitățiilor identificate și în 

conformitate cu legislația nou apărută; 

 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; 

 Creșterea gradului de satisfacere a nevoilor cetățeanului față de serviciile 

prestate; 

 Asigurarea unui climat profesional în cadrul DGPLCMB în concordanță cu 

normele deontologice aplicabile; 

 Intensificarea colaborării cu alte autorități sau instituții publice ale 

administrației publice locale sau centrale pentru îmbunătățirea unui climat de ordine și 

siguranță publică; 

 

     STATISTIC, ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DIRECȚIA GENERALĂ 

DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎN 

ANUL 2022 SE PREZINTĂ ASTFEL: 

 

Nr. 

crt. 

ACTIVITĂȚI  DESFĂȘURATE 2021 2022 

1.  Sancțiuni aplicate 22.551 25.406 

2.  Valoarea totală în lei a sancțiunilor aplicate 13.887.572 16.523.551 

3.  Infracțiuni constatate 376 403 
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4.  Sesizări telefonice primite de la cetățeni 2.797 3.344 

5.  Sesizari S.N.U.A.U. 112 primite 1.461 1.411 

6.  Sesizări transmise către alte instituții 1.799 3.232 

7.  Auto verificate 1.252 2.304 

8.  Persoane verificate 9.492 11.842 

9.  Permise de conducere și certificate de 

înmatriculare verificate 

2.690 10.370 

10.  Auto/persoane date în atenție 29 / 189 44/283 

11.  Sesizări monitorizare video 31.221 28.545 

12.  Sesizări monitorizare video fapte 

contravenționale 

21.035 21.767 

13.  Sancțiuni aplicate în urma sesizărilor video 3.178 3.484 

14.  Informări transmise către conducere 7.215 5.175 

15.  Solicitări din partea instituțiilor abilitate pentru 

înregistrăti video 

714 1.019 

16.  Petiții primite  9.204 10.348 

17.  Petiții soluționate 8.467 10.128 

18.  Controale efectuate 21.588 18.267 

19.  Construcții desființate 195 342 

20.  Structuri publicitare desființate 4 6 

21.  Casete/steaguri/bannere publicitare dezafectate 1.316 830 

22.  Desființări cabluri aeriene pe blocuri și stâlpi 83 64 

23.  Reţineri/Suspendari autorizații taxi 17 67 

24.  Proiect dispoziții de Primar General întocmite în 

vederea desființării construcțiilor ilegal 

executate conform Legii 50/1991,din care emise 

191 

 

64 

317 

 

6 

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. 
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      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.   

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ:  

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. 

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București este o 

instiție de interes public local, cu personalitate juridică, sub conducerea Primarului 

General al Municipiului București. Este înființată prin HCGMB nr. 352/2010, structura 

actuală fiind stabilită prin HCGMB nr. 729/2018, după cum urmează: 

 număr posturi aprobate: 514 din care 47 de funcții de conducere și 423 

de funcții de execuție; 

 număr posturi ocupate: 476 din care 38 de funcții de conducere și 438 de 

funcții de execuție; 

 număr posturi vacante: 38 din care 9 funcții de conducere și 29 de funcții 

de execuție; 

  

ACHIZITII/ FINANCIAR: 

In cursul anului 2022 au fost încheiate 70 contracte de achiziţie publică, 144 acte 

adiționale, 83 comenzi și au fost efectuate 9 plăți direct în magazine de specialitate, pe 

bază de avans sau decontare, 140 note privind valoarea estimată a achizițiilor directe, 

131 note privind evaluarea ofertelor depuse la achizițiile directe, 21 documente 

constatatoare privind îndeplinirea/neîndeplinirea obligațiilor contractuale astfel:  

TOTAL VALOARE CONTRACTATĂ aferentă anului 2022 este de 

4.521.928,85 lei cu TVA. 

          Execuția bugetară pentru anul 2022 a fost realizată în proporție de 97 %.  
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Indicatorii economico-financiari realizați de către Direcția Generală de Poliție 

Locală și Control pe anul 2022 prezintă următoarele valori: 

Veniturile totale pe anul 2022 sunt în sumă de 65.862.580 lei, din care: 

Nr.crt. Denumire categorie de venit Realizat 2022 

1 Venituri din prestări servicii 0 

2 Subvenții pentru secțiunea de funcționare 65.070.117 

3 Subvenții pentru secțiunea de dezvoltare 792.463 

 TOTAL 65.862.580 

Cheltuielile totale (plăţi) efectuate au fost în sumă de 65.862.580 lei, astfel : 

Nr.crt. Denumire categorie de cheltuieli Plăți 2022 

1 Cheltuieli de personal 62.322.086 

2 Cheltuieli cu bunuri și servicii 3.449.031 

3 Cheltuieli de capital 792.463 

4 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in 

anul curent 

-701.000 

 TOTAL 65.862.580 
 

Contul de execuție bugetară pe anul 2022, se prezintă astfel : 

Nr.crt. Denumire Indicatori Prevederi 

bugetare 

Încasări/Plăți Realizat 

1 Venituri din prestări servicii 0 0 0 

2 Subvenții pentru secțuinea 

de funcționare 

66.854.000 65.070.117 97 % 

3 Subvenții pentru secțuinea 

de dezvoltare 

949.000 792.463 84 % 

 TOTAL VENITURI 67.803.000 65.862.580 97 % 

4 Cheltuieli de personal 63.354.000 62.322.086 98 % 

5 Cheltuieli cu bunuri și 

servicii 

4.201.000 3.449.031 82 % 

6 Asistență socială 0 0 0 

7 Cheltuieli de capital 949.000 792.463 84 % 

8 Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate in 

anul curent 

-701.000 -701.000 100 % 

 TOTAL CHELTUIELI 67.803.000 65.862.580 97 % 
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Evoluţia principalelor categorii de plăţi aferente contului de execuţie pe perioada 

2021 - 2022 : 

Nr.crt. Denumire Indicatori Plăți 2021 Plăți 2022 

1 Cheltuieli de personal 60.109.223 62.322.086 

2 Cheltuieli cu bunuri și servicii 3.482.377 3.449.031 

3 Cheltuieli de capital 173.994 792.463 

4 Asistență socială 0 0 

5 Plati efectuate in anii precedenti 

si recuperate in anul curent 

-989.000 -701.000 

 TOTAL 62.776.594 65.862.580 

 

RELAȚIA CU CETĂȚENII: 

Întreaga activitate a instituției se circumscrie cetățeanului, nevoilor sale, 

asigurării integrității fizice și patrimoniale ale acestuia și nu în ultimul rand creerii și 

menținerii unui climat de normalitate civică. 

  Pentru aceasta cetățenii beneficiază de un număr de telefon, 021/9752, 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. 

 

REGISTRATURĂ ȘI SECRETARIAT: 

- în anul 2022, în registrul electronic al documentelor din cadrul serviciului s-au 

înregistrat un număr de 59.996 documente din care, 40.433  intrări-ieșiri, iar 

19.563 ieșiri simple. Din totalul documentelor în evidență, 10.348 sunt petiții (cereri, 

reclamaţii, sesizări, propuneri, solicitări). 

- corespondența în anul 2022 s-au transmis căre Oficiul Poștal un nr. de 16.362 

plicuri. 

- s-au primit 395  apeluri telefonice de la petenți solicitând informații privind 

stadiul documentelor și informații de interes public; 

- la ghișeu la registratură s-au prezentat un nr. de 1.880 petenți   pentru depunere 

documente și informații. 
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CONTENCIOS, LEGALITATE ACTE ȘI ÎNDRUMARE JURIDICĂ: 

Volumul de lucru a cuprins: 

  785 de dosare de instanţă; 

  519 adrese (către celelalte structuri din cadrul DGPLCMB); 

 dosare în care s-a respins plângerea = 130; 

 dosare în care s-a admis plângerea = 50; 

 dosarele care se află în pronunțare = 277; 

 dosare de instanță avute în lucru din anii anteriori dar care s-au pronunțat în 

2022 sunt în număr de 328 din care:  

       -  în 242 dosare instanța a respins plângerea; 

       -  în  86 de dosare instanța a admis plângerea; 

 

DIRECȚIA DE SIGURANȚĂ ȘI ORDINE PUBLICĂ 

 

Obiectivele prioritare al activităţii Direcţiei de Siguranţă şi Ordine Publică 

din cadrul D.G.P.L.C.M.B. sunt: asigurarea unui climat de siguranţă a cetățeanului, 

prevenirea și sancționarea actelor contravenționale cu impact negativ în planul 

normalității civice și asigurarea fluenţei circulaţiei pe drumurile publice conform 

competențelor stabilite prin lege. 

      SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ, MONITORIZARE 

OBIECTIVE 

     Activitatea Serviciului Ordine și Liniște Publică, Monitorizare Obiective a constat 

în principal, în:  

 menținerea ordinii și linistii publice pe itinerariile de patrulare și în zonele de 

competență încredințate de conducerea Direcției Generale de Poliție Locală și Control 

a Municipiului București ;  

 participarea la asigurarea ordinii publice pe timpul adunărilor publice: jocuri 

sportive, proteste, primiri de delegații oficiale, ceremonii oficiale, depuneri de coroane 

si jerbe de flori, etc, în cooperare cu celelalte forțe de ordine ; 

 asigurarea fluenței circulației pe drumurile publice;  

 constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea 

normelor legale privind conviețuirea socială, în vederea asigurării și menținerii 

curățeniei localității și sănătății populației comerțul stradal ambulant neautorizat, 

oprirea și staționarea neregulamentară a autovehiculelor;  

 menținerea ordinii publice și pază în obiectivele încredințate, organizarea și 

efectuarea transporturilor de bunuri și valori. 
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       PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE: 

 Acțiuni tematice – 395 acțiuni; 

 Acordare sprijin – 42 acțiuni;   

 Monitorizare imobile aflate in administrarea PMB; 

 Pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și 

prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unor unități de 

învățământ preuniversitar anului scolar 2022 – 2023: 

 Posturile încredințate în cadrul centrelor de vaccinare:  

 Posturile încredințate de către Centrul Municipal București de Coordonare și 

Conducerea a Intervenției în Gara de Nord: 

 Posturile încredințate de către Direcț 

 ia de Investiții din cadrul P.M.B. la Arena Națională, Patinoarul Mihai 

Flamaropol și Nodului Intermodal -Park & Raide, Parcare subterană și terminal S.T.B., 

din data de 01.05.2022, precum și cele stabilite prin HCGMB. 

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 

- sancțiuni aplicate     = 3.329; 

- valoare totală            = 1.540.120 lei; 

- acțiuni efectuate       = 1.485; 

- sesizări soluționate   = 1.630; 

- petiții verificate         =    360;   

- deficiențe constatate =     571; 

- misiuni specifice ordinii publice, independent sau în cooperare cu alte 

structuri/instituții/autorități = 829 misiuni,  
 

SERVICIUL CIRCULAȚIE RUTIERĂ 

Serviciul Circulație Rutieră, are în componență două birouri, Fluidizare Trafic 

și  Reglementare și Sistematizare Rutieră, în cadrul cărora își desfășoară activitatea 

polițiști locali cu experiență în domeniul circulației pe drumurile publice, activitate 

desfășurată în interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea legii, 

precum și a actelor autorității deliberative și ale celei executive ale administrației 

publice locale. 

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE: 

Principalele atribuții ale polițiștilor locali din cadrul serviciului sunt asigurarea 

fluenței circulației pe drumurile publice, verificarea integrității mijloacelor de 

semnalizare rutieră și sesizarea neregulilor depistate, constatarea contravențiilor și 

aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, 

parcarea autovehiculelor și accesul interzis, etc.  
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 fluență a traficului rutier în cele 5 intersecții administrate, respectiv în 

Piața Sudului, ulterior schimbată cu Piața Eroii Revoluției, Șos. Colentina – Șos. 

Fundeni, Șos. Colentina- Str. Doamna Ghica, B-dul Ion Mihalache – Str. Buzești – 

Șos. Nicolae Titulescu, Șos. Nicolae Titulescu – Str. Dr. Felix, zilnic în intervalul orar 

06.30 – 10.00, 16.00 – 19.00; 

 patrulare pe cele 6 itinerarii care cuprind principalele zone/artere de 

circulație cu un flux ridicat de tranzitare auto și pietonal, după cum urmează: 

 1.786 de sesizări soluționate/verificate în teren, transmise de D.D.O.I., de 

cetățeni sau autorități locale/centrale.  

 673 deficiențe constatate în: funcționarea optimă a unităților semaforice, 

starea indicatoarelor rutiere și a marcajelor aflate în intersecții sau în zonele de 

responsabilitate a P.M.B. și transmiterea către instituțiile competente pentru 

remedierea acestora ori de câte ori situația din teren a impus. De asemenea au fost 

transmise către Comisia Tehnică de Circulație din cadrul P.M.B. propuneri privind 

re/sistematizarea anumitor zone. 
 

ACTIVITĂȚI SPECIFICE DESFĂȘURATE: 

- 35 acțiuni specifice desfășurate în baza planurilor de măsuri/acțiune, care au impus 

restricționarea traficului, monitorizarea acestuia precum și aplicarea măsurilor sancționatorii, 

În ceea ce privește aplicarea sancțiunilor contravenționale, acestea au fost în 

număr de 7.305, cu valoare de 3.164.506 lei.  

 

SERVICIUL POLIȚIA ANIMALELOR 

Activitățile specifice Serviciului Poliția Animalelor au vizat în principal 

verificarea sesizărilor referitoare la  modul de deținere a animalelor de companie de 

către cetățenii Municipiului București. De asemenea, au fost desfășurate acțiuni de 

patrulare și monitorizare pe raza parcurilor aflate în administrarea Primăriei 

Municipiului București, avându-se  în vedere următoarele: identificarea câinilor fără 

stăpân care pot pune în pericol siguranța trecătorilor, identificarea și sancționarea 

proprietarilor de animale care nu dispun de materiale necesare evacuarii dejecțiilor 

provenite de la acestea sau permit pătrunderea câinilor pe spațiile verzi, starea de 

curățenie a aleilor din interiorul parcurilor etc.  

Tendința de creștere a numărului de solicitări referitoare la nerespectarea 

condițiilor de deținere a animalelor de companie adresate instituției noastre s-a 

menținut și pe parcursul anului 2022.  

Astfel, în anul 2019 au fost înregistrate 304 petiții, în anul 2020 -392 de petiții, 

în anul 2021- 674 de petiții, iar în anul 2022 -746 de petiții. 

Evoluția numărului de petiții înregistrate la nivelul Serviciului Poliția 

Animalelor, pe luni calendaristice, începând cu anul  2019 până în 2022. 
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În perioada 01.01.2022-31.12.2022 au fost direcționate spre soluționare 

Serviciului Poliția Animalelor 538 de sesizări primite de la cetățeni prin intermediul 

Dispeceratului Poliției Locale (telefon: 021/9572) care vizau nerespectarea condițiilor 

de deținere și bunăstare a animalelor de companie. Toate sesizările au fost verificate 

de către polițiștii locali, în urma acestor activități fiind întocmite 843 de  procese 

verbale de verificare, 43 adrese către DITL de sector  în vederea identificării 

proprietarilor de drept a imobilelor și 57 invitații pentru prezentarea la sediu în vederea 

clarificarea aspectelor semnalate. Din numărul total de sesizări, 29 făceau referire la 

prezența pe domeniul public a unor câini găsiți,  motiv pentru care a fost solicitată 

intervenția echipajelor din cadrul Autorității pentru Supravegherea și Protecția 

Animalelor București (în urma solicitărilor au fost ridicați 28 câini).  

Totodată, au fost înregistrate 66 de solicitări pentru acordare sprijin echipajelor 

din cadrul Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București (ASPA), 

în urma acțiunilor fiind capturați 61 de câini și aplicate un număr de 8 amenzi 

contravenționale. 

În baza atribuțiilor prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al 

Poliției Locale, polițiștii locali au acționat pentru salvarea animalelor aflate în 

dificultate, fiind înregistrate 24 de solicitări în acest sens. 

 În urma acțiunilor desfășurate au fost ridicate 22 de animale/păsări care au fost 

transportate la Centrul de Salvare și Reabilitare a Păsărilor Sălbatice pentru acordarea 

îngrijirilor de specialitate (boboci de rață, pescăruș, bufniță, cucuvea, porumbei, liliac, 

șoarece alb). 

 

 SERVICIUL PATRULARE PARCURI 

În decursul anului 2022, principalele direcții de acțiune au fost: 

 asigurarea măsurilor de ordine publică și  siguranța cetățenilor pe raza a 13 

parcuri şi grădini publice  administrate de A.L.P.A.B,  având o suprafaţă totală de circa 

335 ha, fluxul de vizitatori oscilând de la căteva mii, până la ordinul zecilor sau chiar 

sutelor de mii în zilele de weekend, cu vreme frumoasă sau cu ocazia desfăşurării unor 

manifestări culturale, artistice sau sportive;  

 monitorizarea/verificarea permanentă în vederea informării şi remedierii a 

următoarelor: starea căilor de acces de pe raza parcurilor şi din proximitate (gropi, lipsa 

capacelor de canal, surgerii/avarii ale conductelor de apă), starea instalaţiilor specifice 

de la locurile de joacă pentru copii, uzura, degradarea şi deteriorarea mobilierului 

urban (bănci, coşuri de gunoi, etc ...), integritatea şi starea  materialului dendrologic 

(inclusiv în scopul prevenirii eventualelor accidente  generate de îmbătrânirea 

copacilor şi/sau avarierea acestora de intemperii), aspectul şi integritatea 

monumentelor şi operelor de artă, buna funcţionare  a reţelelor edilitare,starea 
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ţarcurilor destinate câinilor de companie, existenţa şi starea indicatoarelor rutiere şi/sau 

de informare/orientare.  

 identificarea persoanelor care apelează la mila publică, a copiilor lipsiţi de 

supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără 

adăpost şi încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea 

soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii; 

 prevenirea și descurajarea faptelor antisociale; 

 constatarea și sancționarea faptelor de natură contravențională; 

 Poliţiştii locali au participat prin implicare activă și monitorizare la un număr  

de 51 de acțiuni, în vederea menţinerii măsurilor de ordine și liniște publică, 

combaterea și prevenirea faptelor antisociale 

Rezultate obținute la nivelul Serviciului Patrulare Parcuri  

-  au fost soluționate un număr de 90 petiții, prin verificare, rezolvarea aspectelor 

reclamate și informarea petentului sau, după caz, prin înaintarea către 

instituții/autorități abilitate în vederea luării măsurilor ce se impuneau; 

-  polițiștii locali din cadrul serviciului, aflați pe itinerariile de patrulare 

prestabilite, au verificat 8.752 sesizări primite de la Dispeceratul Poliției Locale 

București, de la cetățeni sau alte instituții, precum și sesizări din oficiu. În urma 

activităților desfășurate au fost legitimate 7.511 persoane şi su fost întocmite un 

număr de 1.229 de procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în 

cuantum de 1.240.390 lei.  

      Comparativ cu anul 2021, activitatea serviciului în anul 2022, a crescut în 

proporţie cu  45 %, respectiv în anul 2021 s-au aplicat un număr de 695 de procese 

verbale în cuatum de 701.700 lei, iar în anul 2022 s-au aplicat un număr de 1129 de 

procese verbale, în cuantum de 1.240.390 lei.  

Din luna iunie 2022, s-au stabilit atribuţii suplimentare Serviciului Patrulare 

Parcuri, care împreună cu lucrători din cadrul Serviciului Intervenții la 

Evenimente, în conformitate cu H.C.G.M.B nr. 305/02.06.2022, desfăşoară 

activități de menţinere a  ordinii şi liniştii publice pe raza Parcului Natural 

Văcăreşti. Principalele obiective fiind prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, 

asigurarea ordinii şi liniştii publice, a unui climat social civilizat, constatarea și 

sancționarea actelor contravenţionale și în cazul infracțiunilor întocmirea actelor 

procedurale către organele competente, identificarea, descurajarea şi sancţionarea 

persoanelor care încalcă normele de protecţie a mediului înconjurător,  prevenirea unor 

evenimente în măsura să aducă antingere ansamblului peisagistic natural (incendiu, 

braconaj, distrugerea florei, faunei, a mobilierului). 
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Poliţiştii locali aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au asigurat măsuri de 

ordine, la toate activitățile cultural – sportive, educațional-recreative și agrement, 

desfăşurate în aria protejată. În incinta Parcului Natural Văcăreşti, au fost organizate 

de Administraţia Parcului Natural Văcărești evenimente socio-culturale, artistice şi 

sportive, respectiv: “Tururi ghidate” in colaborare cu Societatea Ornitologică Română, 

ateliere de creaţie și spectacole interactive, pentru copii în parteneriat cu Teatrul de 

copii Arabela şi Teatrul de Păpuşi, concursuri sportive, ciclism, atletism, - „Biciclişti 

pentru biodiversitate”,  acţiuni de educaţie informală, având ca obiectiv creşterea 

gradului de responsabilizare a cetatenilor (copii, tineri şi adulti) faţă de biodiversitatea 

habitatelor protejate, etc.. Apreciem, că în această perioadă au participat aproximativ  

3000 de persoane. 

     În cadrul activităţilor întreprinse la nivelul ariei naturale protejate, enumerăm: 

acţiuni punctuale, cu privire la informarea cetăţenilor (în mod deosebit a proprietarilor 

de animale de companie), cu privire la obligaţiile ce le revin pe domeniul public al 

Parcului Natural Văcăreşti cu scopul de a-l proteja și conserva, atenţionări cu privire 

la fumatul, în afara locurilor special amenajate, activităţi de prevenire, constatare, 

sancţionare a faptelor contravenționale, precum aruncarea /depozitarea deşeurilor, 

campanii de ecologizare a ariei protejate, prin colectarea deşeurilor menajere, afişări 

de atenţionări scrise cu privire la diferite pericole, etc... 

ALTE ACTIVITATI SPECIFICE ÎN CARE AU FOST IMPLICATE 

EFECTIVELE D.S.O.P.: 

 în perioada de 01.01.2022-06.05.2022, polițiștii locali din cadrul 

D.G.P.L.C.M.B. (Serviciul Poliția Animalelor, Serviciul Patrulare Parcuri și Serviciul 

Ordine și Liniște Publică, Monitorizare Obiective) au continuat , în baza Planului de 

măsuri nr. 55170/2021, campania de informare a cetățenilor privind protejarea 

mediului și a sănătății locuitorilor din Municipiul București, sub sloganul ,,Strânge 

după câinele tău”. În urma acțiunilor desfășurate, polițiștii locali din cadrul 

Serviciului Poliția Animalelor au distribuit, în parcul Izvor și Tineretului, peste 736 de 

flyere informative. De asemenea, au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale 

(avertismente scrise) și a sancțiune contravențională în valoare de 400 lei, pentru 

nerespectarea prevederilor art. 34, alin 1, lit. b și c din HCGMB nr. 120/2010. Totodată, 

polițiștii locali au procedat la verificarea proprietarilor/deținătorilor de câini de 

companie cu privire la microciparea câinilor în conformitate cu prevederile art. 8, alin. 

(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind programul de 

gestionare a câinilor fără stăpân, modificată și completată prin Legea nr. 258/2013, 

prin  verificarea acestora cu un cititor de microcipuri. 

           Astfel, au fost verificați 50 de câini, toți având microcipuri implantate, aceștia 

figurând înregistrați în R.E.C.S. (Registrul de evidență a câinilor cu stăpân). 
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 în perioada 22.02.2022-20.04.2022, polițiștii locali din cadrul 

D.G.P.L.C.M.B. (Serviciul Poliția Animalelor, Serviciul Patrulare Parcuri și Serviciul 

Ordine și Liniște Publică, Monitorizare Obiective) au desfășurat, în baza Planului de 

măsuri nr.7537/22.02.2022, campania de informare ,,CARAVANA 

RESPONSABILITĂȚII”. Astfel, deținătorii de animale de companie, au fost 

informați cu privire la beneficiile microcipării și sterilizării animalelor și 

responsabilitățile legale ale acestora. 

 între 16.11-23.11.2022 și 05.12-15.12.2022, polițiștii locali din cadrul 

D.G.P.L.C.M.B. (Serviciul Poliția Animalelor și Serviciul Ordine și Liniște Publică, 

Monitorizare Obiective) au desfășurat, în baza Planurilor  de măsuri nr.52662/2022 și 

55588/2022, o campanie de informare a cetățenilor, deținători de animale de companie, 

cu privire la beneficiile microcipării și sterilizării animalelor, responsabilitățile legale 

ale acestora și derularea programului de sterilizare gratuită pentru câinii cu deținător 

derulat de Primăria Municipiului București, în  cartierele cu case din Sectoarele 3, 5 și 

6. În perioadele menționate au fost desfășurate 16 acțiuni, ocazie cu care s-a discutat 

cu locatarii a 3.272 de imobile care dețineau în total 3.374 de câini. Din numărul total 

de câini, 1.088 erau sterilizați și 988 erau microcipați. 

 

DIRECȚIA CENTRUL ISTORIC 

Direcția Centrul Istoric are în componență urmatoarele structuri; 

    - Serviciul Ordine Publică Centrul Istoric  menține ordinea și liniștea publică 

în zona de competență, de a lua măsurile necesare față de încălcarea normelor de 

conviețuire socială și de a asigura un climat social de siguranță publică. 

   - Biroul Sesizări Centrul Istoric răspunde solicitărilor sau sesizărilor 

cetățenilor, de a transmite adrese de informare altor istituții sau autorități publice cu 

privire la aspecte ce exced sferei de competență a Direcției Centrul Istoric, de a elabora, 

în colaborare cu Direcția Comunicare, Analiză-sinteză și Relații cu Publicul, 

răspunsuri privind liberul acces la informații de interes public. 

    - Compartimentul Supraveghere și Control,  menține un climat social civilizat 

la nivelul Centrului Istoric al Capitalei. 

 Centrul Istoric al municipiului București este unul din cele mai importante 

obiective turistice și de agrement ale Capitalei, considerat un mic orășel situat într-o 

capitală europeană, este tranzitat în special de turiști străini. 

Centrul Istoric al Municipiului București ocupă o suprafață de aproximativ 50 

ha și cuprinde în jur de 520 clădiri, adevărate bijuterii arhitecturale, sedii ale unor 

diferite entități, printre acestea enumerându-se: Banca Națională a României, 

Autoritatea Electorală Permanentă, Prefectura Ilfov, Autoritatea Națională Pentru 
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Cetățenie, Institutul Național de Recuperare, Biserica Stavropoleos, Biserica Rusă, 

Biserica Sfântul Anton – Curtea Veche, dar și muzee, teatre, etc. 

Direcția Centrul Istoric are ca obiectiv general asigurarea climatului de ordine 

și liniște publică, a siguranței persoanelor, a vieții si integrității lor corporale, în zona 

Centrului Istoric al Capitalei, perimetru delimitat conform D.P.G. nr.171/2011 privind 

modificarea D.P.G. nr.766/2005 privind interzicerea accesului și circulației 

autovehiculelor în Centrul Istoric. 

 Pe parcursul întregului an, polițiștii locali din cadrul  Direcției Centrul 

Istoric au  constatat un număr de 36 infracțiuni, fapte săvârșite uneori prin acte de 

violență, care au un impact moral asupra populației, cum ar fi furt, agresiuni, fizice, 

conducere vehicule fără permis, consum de substanțe interzise, etc. 

STAREA CONTRAVENȚIONALĂ LA NIVELUL CENTRULUI ISTORIC : 

Factorii sociali și economici din ultima perioadă de timp, scăderea nivelului de 

trai, lipsa din ce în ce mai evidentă a educației, sunt aspecte ce au dus la perpetuarea 

fenomenelor antisociale. Astfel, pe parcursul anului, la nivelul direcției au fost 

constatate un număr de 8.883 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 3.652.311 

lei. 

       REZULTATE OBȚINUTE ÎN PERIOADA 01.01.2022-31.12.2022  

Evenimente Nr. evenimente 

Număr legitimări 10.838 

Nr. procese-verbale de contravenție 8.883 

Valoare sancțiuni aplicate 3.652.311 

Persoane avertizate verbal 35 

Număr persoane fără adăpost depistate și predate 229 

Minori lipsiți de supraveghere depistați 10 

Infracțiuni constatate 36 

Sesizări/autosesizări 7.935 

Adrese înregistrate  1.032 

Adrese soluționate în termenul legal 1.032 

Planuri măsuri/acțiuni 70 
 

SERVICIUL INTERVENȚII LA EVENIMENTE: 

Pe tot parcursul anului 2022, Serviciul Intervenții la Evenimente a înregistrat 

următorii indicatori: 

1. misiuni zilnice – 1.512 acțiuni/misiuni; 

2.  persoane sancționate cu avertisment contravențional verbal – 1.710; 

3. persoane sancționate contravențional -1.565;  

4.   valoare sancțiuni contravenționale – 582.670 RON; 
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5.  persoane legitimate – 3.550; 

6. fișe intervenție la solicitarea D.D.O.I. –383 ; 

7.  planuri de acțiune puse în aplicare - 10; 

8.   petiții soluționate  - 37; 

9.   evacuări - 13; 

10. persoane instituționalizate sau care au refuzat instituționalizarea în centrele  

 D.G.A.S.M.B. sau în spital – 61. 

DIRECȚIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT: 

DIRECȚIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT a avut în anul 2022 

următoarele obiective operaționale: 

 primirea sesizărilor de la cetățeni și prin S.N.U.A.U. 112, coordonarea 

activității personalului propriu în activitățile din teren și intervenția la evenimente, 

verificarea în baza de date a Ministerului Afacerilor Interne a persoanelor și 

autovehiculelor; 

 monitorizarea si supravegherea video a unui număr de aproximativ 

1.000 camere amplasate pe principalele artere de circulație și în zona Centrului 

Istoric, pentru depistarea săvârşirii faptelor contravenționale și penale, încălcarea 

normelor de salubritate şi de protecţie a mediului, a situaţiilor cu potenţial de risc la 

adresa siguranţei cetăţenilor şi a bunurilor din proprietatea publică sau privată; 

 verificarea și soluționarea petițiilor primite din partea cetățenilor, 

punerea la dispoziția beneficiarilor a imaginilor video solicitate, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

 executarea activităților specifice în punctele de comandă instituite la 

Gara de Nord și Autogara Filaret, cu ocazia sosirii refugiaților din Ucraina. 

 Activitatea direcției s-a desfășurat în patru puncte de lucru: 

- Dispeceratul Central 

- Centrul de Control al Traficului – monitorizare video 

- Sediul D.C.I. din str. Șepcari nr. 22 (5 polițiști locali) – control acces, 

monitorizare video zona Centrul Istoric 

 

 SERVICIUL ORGANIZARE ȘI CONTROL ACCES 

 menţinerea legăturii permanente cu efectivele aflate în misiuni de asigurare 

a ordinii publice şi cu celelalte forţe sau structuri cu care se cooperează/colaboreză; 

 preluarea mesajelor şi solicitărilor primite de la cetăţeni, prin intermediul 

circuitelor telefonice urbane conectate la dispecerat, oferind în limita atribuţiilor 

legale, relaţiile solicitate sau luând măsuri de intervenție; 
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 centralizarea rezultatelor acţiunilor dispuse de conducere sau aprobate de 

Primarul General al Municipiului Bucureşti, primirea rapoartelor de activitate de la 

serviciile operative şi întocmirea zilnică a Buletinului Informativ, adresat conducerii 

instituției și Primarului General; 

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ  REALIZAȚI ÎN ANUL 2022 

INDICATOR 
ANUL 

2021 

ANUL 

2022 

INFLUENȚĂ 

-sesizări primite de la cetățeni prin 021/9752 2.797 3.344 + 19,55% 

-sesizări primite prin S.N.U.A.U 112 1.461 1.411 - 3,54% 

-sesizări primite de la agenții DGPLCMB din 

teren 

1.649 1.611 - 2.35% 

- sesizări primite de la alte instituții 655 507 - 22,50% 

TOTAL EVENIMENTE CONSEMNATE 6.562 6.916 + 5,44% 

-sesizari transmise către alte institutii 

competente pentru soluționarea problemelor 

comunității (apă, gaze, electricitate, STB, etc) 

1.799 3.232 + 79,65% 

-informări transmise către conducere 4.556 3.819 - 16,17% 

- apeluri telefonice primite 10.560 9.996 - 5,34% 

-auto/persoane în atenție 29/189 44/283  

-verificări persoane 9.492 11.842 + 24,75% 

-verificări auto 1.252 2.304 + 84,02% 

-verificări permise auto și certificate de 

înmatriculare 

2.690 10.370 + 285,50% 

-verificări societăți comerciale 352 661 + 87,79% 
 

 

BIROUL MONITORIZARE VIDEO 

              PRINCIPALELE ACTVITĂȚI DESFĂȘURATE: 

 s-au monitorizat camerele video din Centrul Istoric şi de pe principalele 

artere de circulație, pentru depistarea săvârşirii faptelor contravenționale și penale, 

încălcarea normelor de salubritate şi de protecţie a mediului, a situaţiilor cu potenţial 

de risc la adresa siguranţei cetăţenilor şi a bunurilor din proprietatea publică sau 

privată. 

 polițiștii locali care își desfășoară activitatea în cadrul Centrului de 

Control al Traficului au monitorizat video principalele intersecții în vederea 

fluidizării traficului rutier din municipiul București și au asigurat o legătură 

permanentă cu celelalte instituții care activează în cadrul centrului.  
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 s-a monitorizat prin GPS echipajele aflate în patrulare, în scopul realizării 

unei intervenţii operative eficiente în situaţia producerii de evenimente deosebite; 

 polițiștii locali care își desfășoară activitatea ca ofițer de serviciu în cadrul 

Direcției Centrului Istoric, au monitorizat video zona Centrului Istoric, au centralizat 

rezultatele acţiunilor polițiștilor locali din cadrul D.C.I. și au întocmit fișe de incident 

pentru toate evenimentele sesizate sau de care au fost sesizați; 

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ  REALIZAȚI ÎN ANUL 2022 

INDICATOR 
ANUL 

2021 

ANUL 

2022 

INFLUENȚĂ 

-   sesizări ale polițiștilor locali care 

își desfășoară activitatea la 

Dispeceratul Central 

16.846 17.405 + 3,32% 

-   sesizări ale polițiștilor locali care își 

desfășoară activitatea la Centrul de 

Control al Traficului București (au 

desfăsurat activitati in punctele de 

comanda de la Gara de Nord și  Filaret) 

6.977 4.277 - 38,70% 

-  sesizări ale polițiștilor locali care își 

desfășoară activitatea la Sediul 

Direcției Centrul Istoric 

6.930 6.424 - 7,30% 

- sesizări primite de la cetățeni/alte 

instituții/personalul 

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

468 439 - 6,20% 

TOTAL EVENIMENTE 

CONSEMNATE 

31.221 28.545 - 8,57% 

-  sesizari transmise către alte institutii 

competente pentru soluționarea 

problemelor comunității (apă, gaze, 

electricitate, STB, etc) 

6.892 13.666 + 98,28 

-    informări transmise către conducere 2.659 1.356 - 49% 

- înregistrări stocate și scrise pe dvd/ 

stick, la solicitarea instituților abilitate 

pentru înregistrări video 

714 1.019 + 42,72% 

 

COMPARTIMENTUL PRELUCRARE DATE : 

PRINCIPALELE ACTIVITAȚI DESFĂȘURATE: 

 creearea şi up-datarea bazelor de date necesare bunei desfăşurări a activităţii 

Direcției Dispecerat Operativ Integrat; 
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 informarea cetăţenilor cu privire la rezolvarea oportună şi la timp a cererilor, 

reclamaţiilor, petiţiilor sau scrisorilor adresate Direcției Dispecerat; 

 punerea la dispoziția beneficiarilor, imaginile video solicitate, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare ;  

 

INDICATOR 

VALOARE 

2021 

VALOARE 

2022 

INFLUENȚĂ  

- răspunsuri la adesele solicitare imagini de la 

secțiile de poliție 

239 391 + 63,60% 

- răspunsuri la adesele solicitare imagini de la 

judecătorii 

199 307 + 54,27% 

- răspunsuri pentru Brigada Rutieră (accidente) 135 142 + 5,18% 

- răspunsuri solicitare imagini persoane fizice 141 179 + 26,95% 

- adrese/solicitări către alte instituții 24 19 - 20,83% 

- întocmirea de răspunsuri la alte sesizări/adrese 29 22 - 24,13% 

- întocmirea de rapoarte/referate/răspunsuri 

interne 

121 80 - 33,88% 

- procent întocmire arhivă DDOI pe anul 

precedent celui evaluat 

80% 50%  

 TOTAL  716 1.019 + 42,31% 
 

DIRECȚIA  CONTROL 

Au fost efectuate verificări în toate domeniile de competență ale direcției,  

accentul fiind pus pe asigurarea unui mediu de viață sănătos iar cetățeanul sa  să 

beneficieze de cele mai bune servicii. Astfel au fost realizate controale privind 

organizarea șantierelor, starea locurilor de joacă din parcuri, verificarea căilor stradale, 

a spațiilor verzi, starea de salubritate a domeniului public, a lacurilor naturale și 

cursurilor de apă, activități ce au avut  ca scop diminuarea gradului de poluare a aerului 

și ducerea la îndeplinire a măsurilor asumate în cadrul Planului Integrat de Calitate a 

Aerului în Municipiul București 2018-2022.  

De asemenea au fost efectuate acțiuni de verificare a legalității transportului în 

regim de taxi, respectarea prevederilor privind masa maximă autorizată, identificarea 

imobilelor clasate ca monument istoric și a celor amplasate în perimetrul zonelor 

construite protejate, aflate într-o stare avansată de degradare, pentru care se pot efectua 

în regim de urgență, lucrări de refacere a fațadelor, de conservare, restaurare, reparații 

curente și întreținere, a lucrărilor de consolidare cu Administrația Municipală pentru 

Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, precum și activități pentru verificarea 

activităților comerciale.  
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De remarcat este creșterea gradului de încredere și satisfacție al cetățenilor, fapt 

dovedit de corespondența de mulțumiri recepționată și trebuie evidențiată relația cu 

mass-media. 
 

DATE GENERALE: 

Indicatori / An 2021 2022 

Petiții primite spre soluționare  13.057 12.631 

Petiții soluționate 

Din care aferente anului în curs: 

12.334 

11.869 

13.306 

12.118 

Număr controale efectuate  21.588 18.267 

Procese verbale de Constatare și Sancționare  3.230 3.114 

Valoarea totală a amenzilor 5.630.300 lei 6.827.336 lei 

Sesizări ale organele de urmărire penală, pentru 

nerespectarea prevederilor Legii 50/1991  

376 364 

Dispoziții ale Primarului General întocmite în 

vederea desființării construcțiilor ilegal 

executate conform Legii 50/1991 din care emise 

191 317 
 

         6 

Construcții ilegale desființate pe domeniul 

public al Municipiului București din care: 

                  construcții: 

                  structuri publicitare: 

                  bannere : 

199 

 

195 

4 

1.316 

348 

 

342 

6 

830 

Spațiului verde redat prin acțiunile de 

desființare, în municipiul București 

19 m2 52 m2 

Acțiuni dezafectare cabluri date de pe imobile 

racordate la rețeaua Netcity       

83 64 

Elemente de blocare a parcărilor dezafectate --- 173 

Imobile insalubre  11 

Depozite de deșeuri pe domeniul public  138 

Spații verzi insalubre  64 

Autorizații taxi reținute 17 67 

Certificate de pregătire profesională taxi 

reținute 

4 10 

Dispunerea suspendării activității firmei 388 385 
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 SERVICIUL CONTROL LUCRĂRI EDILITARE ȘI AFIȘAJ                        

STRADAL 

Lucrări soluționate –  2.401 

Controale efectuate – 5.829 

Procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor întocmite – 145 

Cuantumul amenzilor aplicate – 533.500 lei 

Cazuri în care au fost sesizate organele de urmărire penală – 52 

Lucrări edilitare controlate – 3.692 

 SERVICIUL CONTROL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII 

Lucrări soluționate – 4.048 

Controale efectuate – 2.493 

Procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor întocmite – 371 

Cuantumul amenzilor aplicate – 919.000 lei 

Cazuri în care au fost sesizate organele de urmărire penală – 290 

Au fost elaborate 10 proiecte de Dispoziție a Primarului General.  

SERVICIUL DESFIINȚĂRI CONSTRUCȚII ILEGALE 

Lucrări soluționate – 1.092 

Controale efectuate – 1.444 

Procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor– 215 

Cuantumul amenzilor aplicate – 419.000 lei 

Cazuri în care au fost sesizate organele de urmărire penală – 55 

Au fost elaborate 183 proiecte de Dispoziții ale Primarului General.  

Au fost desființate 342 construcții (altele decât mijloace de publicitate) ilegal 

executate.  

SERVICIUL CONTROL TRANSPORTURI ȘI UTILITĂȚI PUBLICE 

Lucrări soluționate –  177 

Controale efectuate – 1.143 

Procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor întocmite – 459 

Cuantumul amenzilor aplicate – 1.023.986 lei 

Autorizații taxi reținute – 67 

Certificate de pregătire profesională reținute – 10 

 SERVICIUL CONTROL SPAȚII COMERCIALE, CONTRACTE 

Lucrări soluționate – 959 

Controale efectuate – 1.231 

Procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor – 191 

Cuantumul amenzilor aplicate – 128.000 lei 
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 SERVICIUL CONTROL COMERCIAL 

Lucrări soluționate – 975 

Controale efectuate – 2.974 

Procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor  – 1.444 

Cuantumul amenzilor aplicate – 2.001.100 lei 

Măsura complementară de suspendare a activității – 388                                                      

 SERVICIUL CONTROL SALUBRITATE 

Lucrări soluționate – 820 

Controale efectuate – 1.311 

Procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor întocmite – 281 

Cuantumul amenzilor aplicate – 294.100 lei 

 SERVICIUL CONTROL ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

Lucrări soluționate –  1.276 

Controale efectuate – 1.750 

Procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor întocmite – 290 

Cuantumul amenzilor aplicate – 1.873.850 lei 

 

COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ 

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 și liniștii publice, astfel: 

- cooperarea cu structurile I.G.P.R. 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 M.Ap.N şi S.P.P. în cadrul unor activităţi specifice de 

importanță naţională şi internaţională;   

- cooperarea cu D.G.P.M.B. - Brigada de Poliţie Rutieră, în cadrul unui 

protocol privind activitatea de dirijare şi fluidizare a traficului auto; 

 Pe parcursul anului 2022, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a 

Municipiului București a realizat o serie de colaborări cu structuri din domeniul ordinii 

publice și siguranței naționale, precum și cu alte instituții din administrația publică 

locală și centrală: 

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București a 

devenit un partener stabil al celorlalte structuri de siguranță națională fiind implicată 

în mod activ la buna desfășurare a tuturor manifestărilor de amploare de pe raza 

Capitalei. 
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CONCLUZII 

 
Indicatorii de performanţă specifici muncii de poliţie realizați în anul 2022 

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.  

D.G.P.L.C.M.B. a contribuit, alături de celelalte forțe de ordine publică, 

la creșterea gradului de siguranță al cetățenilor în Municipiul București; 

 

OBIECTIVE GENERALE ANUL 2023 

 

1. Asigurarea ordinii şi siguranţei publice, a vieţii, integrităţii corporale, 

patrimoniului public şi privat, prin exercitarea activității de poliţie locală profesioniste 

care să contribuie la creşterea continuă a  sentimentului de siguranţă publică al 

cetăţenilor şi la creşterea încrederii populaţiei în Poliţia Locală a Municipiului 

București. Adaptarea misiunilor de ordine publică, în funcție de situația operativă, cu 

accent pe atitudinea proactivă și creșterea prezenței în stradă.  

2. Creșterea transparenței instituționale prin asigurarea unui nivel calitativ ridicat 

al comunicării organizaționale între structurile funcționale ale D.G.P.L.C.M.B., cu 

terțe persoane sau organisme externe cu care instituția intră în contact. Mediatizarea 

activităților desfășurate și a rezultatelor acțiunilor întreprinse de DGPLCMB. O bună 

informare și relaționare cu cetățenii, atât prin mass-media, cât și prin canalele de social 

media. 

3. Utilizarea în mod eficient, având în vedere grija față de utilizarea banilor 

publici,  a sistemului  logistic şi investițional, de administrare a patrimoniului 

imobiliar, de asigurare tehnică a mijloacelor de mobilitate, a armamentului, asigurarea 

suportului logistic pentru toate structurile D.G.P.L.C.M.B., conform competențelor. 

4. Evaluarea și îmbunătățirea eficienței sistemelor de conducere prin evaluarea 

riscurilor, a controlului și a proceselor de administrare. 

5.   Intensificarea acțiunilor în scopul identificării imobilelor clasate ca monument 

istoric și a celor amplasate în perimetrul zonelor construite protejat, aflate într-o stare 

avansată de degradare pentru care se pot efectua în regim de urgență lucrări de refacere 

a fațadelor, de conservare, restaurare, reparații curente și de întreținere precum și a 

lucrărilor de consolidare în colaborare cu structurile de specialitate din cadrul P.M.B.  
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6. Diminuarea gradului de poluare a aerului din municipiul București prin 

intensificarea acțiunilor de verificare și control a șantierelor de construcții, a agenților 

economici precum și identificarea depozitelor necontrolate de deșeuri cu impact 

negativ asupra mediului; prevenirea defrișărilor ilegale, precum și  distrugerea 

spațiului verde. 

7. Adoptarea unui management al  resurselor umane care să ducă la îmbunătățirea 

calității prestației profesionale a personalului în scopul de a spori eficacitatea şi 

eficienţa serviciilor oferite  cetățeanului. De asemenea, se va urmări profesionalizarea 

efectivelor în raport cu modificările legislative apărute, cu cerințele cetățenilor. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

Daniel RĂȘICĂ 
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