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INFORMARE 

 privind evoluţia fenomenelor antisociale înregistrate la nivelul Direcției Generale de Poliție a 

Municipiului București în primele 9 luni ale anului 2021 

 

 
I. PREZENTARE GENERALĂ 

 Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și Legii nr. 360/2002 privind 

Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare și este cea mai importantă 

structură de poliție din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, reprezentând o 

instituţie complexă şi solidă, cu peste 20 de linii specifice de muncă, ce are ca atribuţie generală 

asigurarea climatului de ordine publică a Capitalei României. 

Activităţile derulate de Direcţia Generală de Poliție a Municipiului București sunt 

adaptate la specificul dinamic al Bucureştiului, care este al şaselea oraş ca densitate din Uniunea 

Europeană, în care se află zilnic aproximativ 3 milioane de oameni şi pe străzile căruia circulă 

peste 20% din parcul auto naţional. 

Obiectivele generale ale instituției, ce derivă din prioritățile strategice asumate la nivelul 

Poliției Române, sunt: 

 creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, 

protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor.  

 prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, destructurarea 

grupurilor/grupărilor infracţionale; 

 asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii 

fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul 

achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene; 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

MINISTERUL  AFACERILOR  INTERNE   

INSPECTORATUL  GENERAL  AL  POLIŢIEI  ROMÂNE                                                                                                                                                                                 

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

NESECRET 

Bucureşti 

Nr. ex. redactate 1 

Ex. 1/1 

Nr. 90.153 din 15.10.2021 



 

   

Calea Victoriei nr. 19, Sector 3 - Bucureşti, O.P.1- C.P.98 

  tel.021/ 315.35.34; Fax 021/312.23.23 

e-mail:politiacapitalei@b.politiaromana.ro 

 asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale 

necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a unității. 

 

 

II. RESURSA UMANĂ 

Din perspectiva resursei umane de care dispune Poliţia Capitalei, la finalul primelor 9 

luni ale anului 2021, se evidenţia faptul că din 

cele 7.575 de funcții prevăzute în statul de 

organizare, avem încadrați 5.746 de polițiști și 

personal contractual, înregistrând un deficit de 

1.829 funcții vacante, ceea ce reprezintă 

aproximativ 24% din total.  

 

 

 

 
 

După cum se poate observa, deficitul înregistrat la acest moment este unul foarte mare, ce 

poate fi comparat cu efectivul unui sector de poliție ce lipsește din personalul încadrat. 

Corpul profesional de care beneficiază Direcția Generală de Poliție a Municipiului 

București este alcătuit din 1.415 ofițeri de poliție, 4.090 agenți de poliție și 241 personal 

contractual. 

Pe principalele linii de muncă, repartizarea se prezintă astfel: 

 

Linia de muncă Ofițeri Agenți P.C. 

Investigații Criminale 488 663 9 

Ordine publică 141 1.412 1 

Rutieră 85 849 21 
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III. SITUAȚIA OPERATIVĂ 

 

Combaterea criminalităţii în toate formele ei a constituit și constituie direcția principală 

de acțiune a Poliției Capitalei, motiv pentru care au fost alocate și angrenate cele mai importante 

resurse instituţionale, coroborate cu măsurile dispuse în plan managerial.  

 

 

La nivelul municipiului București, în primele 9 luni 

ale anului 2021, se observă o creștere a criminalității 

sesizate cu 795 fapte (+1,61%), fiind înregistrate 50.315 

infracțiuni, față de 49.520 în perioada similară a anului 

2020.  

  

De menționat este faptul că anul 2020 a fost un an atipic, marcat de apariția pandemiei de 

COVID-19 motiv pentru care, începând cu data de 16.03.2020, au fost impuse o serie de 

restricții de circulație prin aplicarea Decretului prezidențial nr.195/16.03.2020 de instituire a 

stării de urgență pe întreg teritoriul național, respectiv instituirea stării de alertă pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19 pe o durată de 30 de zile, prin 

Hotărârea Guvernului nr.394/2020, ce a fost prelungită succesiv cu aceeași durată. 

 În acest context și evoluția criminalității sesizate a suferit mutații, manifestându-se în 

mod diferit raportat la formele infracționalității evidențiate în anii anteriori. 

Cu toate acestea, din totalul 

infracțiunilor sesizate, cea mai mare 

pondere deținută de infracțiunile 

judiciare, cu 60,03% din total, 

înregistrează o scădere cu 785 fapte (-

2,31%). 

Cresc infracțiunile de altă natură cu 

1.216 fapte (+11,27%) și cresc 

infracțiunile economico - financiare cu 364 fapte (+7,71%), față de primele 9 luni ale anului 

2020. 

Infracțiunile de natură judiciară, ce reprezintă ponderea cea mai mare din 

infracționalitatea sesizată, înregistrează o scădere de 2%, iar din totalul acestora, 53% sunt 

infracțiuni cu autor necunoscut.  
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Infracțiunile contra persoanei înregistrează o creștere 

cu 915 fapte (+6,43%), în primele 9 luni ale anului 2021, fiind 

sesizate 15.155 de fapte, față de 14.240 în perioada similară a 

anului 2020, însă 63%, sunt reprezentat de faptele cu pericol 

social redus (loviri sau alte violențe și amenințări). 

 

În ceea ce privește criminalitatea gravă, comisă contra persoanei în primele 9 luni ale 

anului 2021, infracțiunile de omor înregistrează o creștere cu 6 fapte (+42,86%) și de 

asemenea infracțiunile de tentativă de omor înregistrează o creștere cu 8 fapte (+23,53%) față 

de perioada similară a anului 2020, însă identificarea cu celeritate a autorilor în aceste cazuri, 

rămâne o prioritate. 

 

 

 

 

 

 

Infracțiunile sesizate contra patrimoniului au 

înregistrat o creștere cu 329 de fapte (+1.29%), în primele 9 luni 

ale anului 2021 fiind sesizate 25.890 de fapte, față de 25.561 în 

2020. 

 

Dintre acestea, infracțiunea de furt are ponderea cea mai 

mare din totalul faptelor înregistrate 51%, urmată de distrugere 

19% şi de înşelăciune 12%. Tâlhăriile se mențin la un nivel 

redus reprezentând doar 1,4% din totalul infracţiunilor contra 

patrimoniului. 

 

 

Infracțiunile de furt evidențiază valori inferioare 

celor din primele 9 luni ale anului 2020, fiind înregistrate 

13.243 fapte în perioada similară a anului 2021, cu 1.538 de 

fapte (-10,41%) mai puține. 
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126 

119 

FURT DE AUTO 

Evoluția furturilor sesizate la nivelul D.G.P.M.B. în primele 9 luni ale anului 2021 

comparativ cu perioada similară a anului 2020, pe genuri, se prezintă astfel: 

 furturile din locuințe scad cu 92 de  infracțiuni (-9.09%); 

 furturile din societăți comerciale scad cu 620 de infracțiuni (-17.07%); 

 furturile din buzunare/poșete/genți etc. scad cu 535 de infracțiuni (- 25.39%); 

 furturile din auto scad cu 336 de infracțiuni (-23.91%); 

 furturile de componente din exteriorul auto cresc cu 224 infracțiuni (+39,72%). 

 

 

 

Infracțiunile de furt de auto, au înregistrat 

o scădere cu 7 fapte (-5.56%), în primele 9 luni 

ale anului 2021 fiind sesizate 119 de fapte, față de 

126 în perioada similară a  anului 2020.  

 

 

 

Dinamica infracţiunilor de tâlhărie evidențiază 

valori în scădere cu 31 fapte (-7.85%) față de anul 2020, 

fiind înregistrate 364 infracțiuni.  

În ceea ce privește tipologia tâlhăriilor sesizate, cele 

mai multe au fost faptele comise prin smulgere, respectiv 

175 infracțiuni, reprezentând aproximativ 50% din total.  

 

 Cu privire la locul de comitere, cele mai multe infracțiuni au fost comise pe stradă fiind 

înregistrate 213 de fapte, urmate fiind de 37 de fapte comise în locuințe,  34 de fapte în 

societăți comerciale, 25 de fapte în mijloacele de transport în comun, 22 de fapte în parcuri 

și 19 fapte în scara blocurilor, pe holuri și în lift. 

 

În ceea ce privește infracțiunile de înșelăciune, se 

observă o creștere cu 757 fapte (+32.32%) față de anul 2020, 

fiind înregistrate 3.099 infracțiuni. 
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Polițiștii de ordine publică, aflați în prima linie în 

lupta cu virusul COVID 19, și-au menținut rolul determinant 

în combaterea infracționalității stradale în toate formele ei de 

manifestare, aceasta înregistrând o scădere  în primele 9 luni 

ale anului 2021, situându-se sub valoarea evidențiată în 

perioada similară a anului 2020 cu 261 de fapte (-4,83%). 

 

 

Din totalul infracțiunilor sesizate în segmentul stradal, 14,86% (764 de fapte) au fost 

infracțiuni flagrante, constatările de acest gen înregistrând o scădere cu 11,88% (-103 de fapte). 

Pe genuri de infracțiuni comise stradal se evidențiază următoarele aspecte: 

 Scad tâlhăriile comise stradal cu 29 de fapte (-10,21%) fiind înregistrate 255 de 

infracțiuni de acest gen; 

 Scad furturile din buzunare, poșete, genți cu 343 de fapte (-25,09%) fiind 

înregistrate 1.024 infracțiuni de acest gen. 

 Scad furturile de auto cu 7 fapte (-5,83%) fiind înregistrate 113 infracțiuni de 

acest gen; 

 Scad furturile din autovehicule cu 260 fapte (-21,45%) fiind înregistrate 952 

infracțiuni de acest gen; 

 Cresc furturile de componente din exteriorul auto cu 239 fapte (+46,77%) fiind 

înregistrate 750 de infracțiuni de acest gen. 

 Scad furturile din societăți comerciale cu 28 de fapte (-20%), fiind înregistrate 

112 de infracțiuni de acest gen. 

 Scad furturile de plăcuțe de înmatriculare cu 8 fapte (-4,97%), fiind înregistrate 

153 infracțiuni de acest gen. 

 Ultrajele scad cu 8 fapte față de perioada precedentă, fiind înregistrate 24 de astfel 

de infracțiuni, scad și ultrajele comise asupra polițiștilor cu 12 fapte (-50%) față de perioada 

anterioară. 

Per total, activitățile desfășurate de polițiști în mediul stradal au fost materializate în 

gestionarea a 95.911 de apeluri primite prin SNUAU 112, desfășurarea a 6.302 de acțiuni și 

905 percheziții, aplicarea a 170.023 sancțiuni în valoare totala de 57.512.641 lei, iar valoarea 

bunurilor confiscate s-a ridicat la suma de 4.992.346 lei. 

 În planul siguranței rutiere, activităţile derulate pe parcursul acestui an au fost 

concentrate pe îndeplinirea obiectivului specific asumat, în concordanţă cu prioritatea naţională 

- creşterea fluenţei circulaţiei şi a siguranţei rutiere. 
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 În contextul în care infrastructura rutieră a municipiului București este alcătuită din 5.340 

de străzi ce totalizează o lungime de 1.821 km. pe care circulă aproximativ 1.400.00 de 

autovehicule înmatriculate, la care se adaugă și cele care tranzitează zilnic oraşul, activitatea 

zilnică desfășurată de poliţiștii rutieri a fost concentrată în principal pe gestionarea traficului 

rutier și pentru prevenirea producerii unor blocaje.  

 În perioada analizată nivelul gradului de siguranţă rutieră, a evidenţiat următoarele valori 

la indicatorii monitorizaţi, respectiv: 

 

 

IV. PREVENIREA/LIMITĂREA RĂSPÂNDIRII NOULUI CORONAVIRUS SARS-

COV-2 ȘI REDUCEREA EFECTELOR ASUPRA POPULAȚIEI 
 

Primele 9 luni au reprezentat o perioadă de adaptare constantă a activităților derulate la 

nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București la mutațiile survenite în plan 

operativ, dar și la sarcinile ce revin unității noastre în combaterea pandemiei COVID-19. 

 Astfel, în vederea prevenirii/limitării răspândirii SARS-Cov-2 și reducerii efectelor 

asupra populației, în baza planului de măsuri emis la nivelul D.G.P.M.B. și cu sprijinul  

specialiștilor din cadrul I.S.U.B.I.F., D.S.V.S.A., I.T.M. și D.S.P. au fost desfășurate  un număr 

de 24.888 acțiuni punctuale, ocazie cu care au fost verificate 568.286 de obiective/locații de 

interes, 238.273 de mijloace de transport persoane, precum și 113.027 de societăți comerciale.  

De asemenea, pentru verificarea respectării normelor legale impuse pe perioada stării de 

alertă au fost au fost identificate 61.526 de persoane că nu au respectat măsurile de protecție 

individuală, iar un număr de 11.016 persoane nu au respectat interdicțiile privind 

deplasarea/libera circulație, fiind aplicate 73.951 sancțiuni contravenționale (61.670 de sancțiuni 

pentru nerespectarea măsurilor de asigurare a rezilienței comunităților
1
,12.189 de sancțiuni 

pentru nerespectarea măsurilor de diminuare a impactului riscurilor
2
), în valoare totală de 

21.132.151 lei. 

                                                           
1
 conform prev. art. 5 alin. 2 din Legea 55/2020 

2
 conform prev. art. 5 alin. 3 din Legea 55/2020 

Persoane decedate Răniți grav Raniți ușor 
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Însă, doresc să apreciez că scopul nostru nu este acela de a aplica sancțiuni, ci de a 

conștientiza pericolul răspândirii virusului. Astfel dintre sancțiunile aplicate de colegii mei, cele 

mai multe au constat în avertismente.  

 

V.  CONCLUZII 

În acest context, pentru gestionarea eficientă a situației operative înregistrate la nivelul 

unității vor fi dispuse măsuri de eficientizare a activităților derulate, atât în plan managerial cât 

și operațional pentru evaluarea și identificarea cauzelor care au generat creșterile, pe fiecare gen 

de infracțiune ținând cont de specificul acestora, derularea unor activități de prevenire în rândul 

persoanelor din categoriile vulnerabile, precum și organizarea de acțiuni cu efective lărgite 

pentru prevenirea și combaterea săvârșirii de infracțiuni. 
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