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2.158.169

populația după domiciliu

228 km2

suprafață

Aproximativ 

2.000.000 

persoane în tranzit, zilnic

Al şaselea

oraş ca densitate din U.E.

5.453

străzi în lungime de 3.432 km

1.535.310

vehicule înmatriculate

BUCUREȘTI – repere



AMBASADE,CONSULATE, 
INSTITUȚII CULTURALE ȘI 

ORGANIZAȚII 
INTERNAȚIONALE

MALL-URI, CENTRE 
COMERCIALE, 

SOCIETĂŢI COMERCIALE

OBIECTIVE CULTURALE UNITĂȚI FINANCIAR 
BANCARE

UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT 
SUPERIOR ȘI 
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INSTITUŢII DE STAT
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ȘI ARENE SPORTIVE

CEA MAI COMPLEXĂ 
REȚEA DE TRANSPORT 

PUBLIC 

BUCUREȘTI – centru administrativ, politic și social



CE REPREZINTĂ BUCUREȘTIUL?



• DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ

• PREVENIREA ŞI COMBATEREA CRIMINALITĂŢII ÎN SPAŢIUL PUBLIC, ÎN 
SPECIAL CEA COMISĂ CU VIOLENŢĂ

• COMBATEREA  EVAZIUNII FISCALE

• CREŞTEREA GRADULUI DE SIGURANŢĂ RUTIERĂ

• DEZVOLTAREA COOPERĂRII INSTITUŢIONALE

• ÎMBUNĂTĂŢIREA IMAGINII INSTITUŢIEI

OBIECTIVELE POLIŢIEI CAPITALEI
ÎN ANUL 2021 

• CREŞTEREA GRADULUI DE SIGURANŢĂ A CETĂŢEANULUI

OBIECTIV GENERAL

OBIECTIVE SPECIFICE



PROVOCĂRILE ANULUI 2021

Greva spontana a angajatilor
S.C. Metrorex S.A.

• 1 dosar penal
• 55 sancțiuni contravenționale,

în valoare 4.250 lei

EURO 2020
- 4 meciuri

- AUSTRIA -MACEDONIA DE NORD
- UCRAINA - MACEDONIA DE NORD
- UCRAINA - AUSTRIA
- FRANTA- ELVETIA

- Aproximativ 52.000 participanți

PROTESTE PIAȚA UNIRII
• Aproximativ 24.000 participanți
• 8 infracțiuni constatate si 5 dosare penale

PREVENIREA RĂSPÂNDIRII SARS COV 2
• 94.359 sancțiuni contravenționale, în valoare de

25.215.486 lei

INCENDIU SPITAL MATEI BALS

SAGA FESTIVAL
• 40.000 participanți
• 4 dosare penale
• 9 sancțiuni contravenționale în valoare de

23.500 lei26-29 Martie 2021

29-30 Martie 2021

10-12 Septembrie 2021

13, 17, 21 și 28 Iunie 2021

29 Ianuarie 2021



EFICIENTIZARE STRUCTURALĂ

Operaționalizare
SERVICIUL SIGURANȚĂ ȘCOLARĂ
- structura ce are ca obiectiv stabilirea și aplicarea măsurilor
necesare pentru creşterea siguranţei în instituțiile de
învăţământ

SERVICIUL PENTRU PROTECȚIA ANIMALELOR
- structura ce realizează intervenția, alături de celelalte
structuri de poliție și instituții publice cu atribuții în protecția
animalelor, la evenimentele din domeniul de competență

Înființare și operaționalizare
SERVICIUL PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
- componentă a sistemului implementat la nivelul
Poliției Române care oferă o nouă abordare pregătirii
profesionale a polițiștilor, pe cele două paliere:
teoretic și practic.

Propuneri pentru înființare:

SECȚIA 27 POLIȚIE
- Ce va prelua competența zonei
Centrului Vechi

SECȚIA 28 POLIȚIE
- Ce va prelua jumătate din teritoriul
de competență al Secției 7 Poliție



PREVENIREA CRIMINALITĂȚII

REZULTATE

• 517 întâlniri în cadrul proiectelor de prevenire a
delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor cu
22.044 beneficiari copii și 1981 cadre didactice;

• Peste 120 de activităţi preventive cu mai mult de 
540.000 beneficiari în cadrul proiectului de  
prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului; 

• 95 întâlniri și activități preventive, cu 12.000 de 
beneficiari; 6000 din postări online și peste 3500 
materiale preventive distribuite. 

VIZIBILITATE

• 2 apariții TV si 3 intervenții la radio
• 20 broșuri, 2 spoturi audio-video, 1 card

tematic;
• Peste 1.100.000 difuzări spoturi cu mesaje

preventive, pe ecrane LCD – mijloace de
transport în comun - și ecrane stradale;

• revista ”Prevenirea criminalității nr. 12/2021;

• Peste 350 de articole online;

• 2 pagini Facebook, impact de aproximativ 17.000
persoane/lună.

COOPERARE

• 34 de protocoale de colaborare
gestionate la nivelul serviciului,
din care 20 încheiate sau
prelungite pe parcursul anului
2021.

PREVENIRE

• Campanii de informare și prevenire a violenței domestice, în
parteneriat cu Asociația Touched România și Asociația Anais.

• Activități de informare preventivă, în colaborare cu Facultatea de
Sociologie și Asistență Socială cu privire la prevenirea violenței
domestice.

• Colaborare cu O.L.X., Asociația Română a Băncilor și experți
bancari în securitate plăți, în vederea analizării, conceperii și
diseminării unor mesaje preventive privind fraudele în mediul
online.

• Intervenții TV și Radio – prevenirea fraudelor online, prevenirea
folosirii neautorizate a materialelor pirotehnice

CERCETARE

• Cercetare privind disparițiile de minori

• Fenomenul cyberbullying în rândul elevilor, în contextul
pandemiei:

• Focus grupuri, cu elevi și profesori din liceele bucureștene;

• Masă rotundă - schimb de experiență - cu profesori din
Turcia și Cipru.

• Analiză privind infracțiunile de înșelăciune comise pe raza
Municipiului București

• Sondaj de opinie privind percepția elevilor asupra siguranței în
școli, realizat la solicitarea Direcției Siguranță Școlară

• Analiză secundară „Fapte penale sesizate în incinta și în zona
adiacentă a unităților de învățământ preuniversitar”.



CRIMINALITATEA SESIZATĂ

93,402

89,159

82,817 83,561

80,163
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67,725

70,843
74,471

64,831
67,953
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TOTAL INFRACȚIUNI SESIZATE

65,53% sunt infracţiuni judiciare, 24% infracţiuni de altă natură, 10,4%
economico-financiare

45%  sunt fapte cu autor necunoscut

8.137 de suspecți cercetați în dosarele penale

2.094 persoane împotriva cărora au fost dispuse măsuri preventive

+4,82%

17.642 17.636

14.539

13.225
12.674

11.345

9.526

8.533
8.965

6.796

14.810

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CRIMINALITATEA STRADALĂ

21,7% din totalul faptelor sesizate

2.567 sunt infracțiuni flagrante 17,3% din totalul infracțiunilor
stradale

Ponderea cea mai însemnată este reprezentată de furturi (40,4%), urmate
de distrugeri (23,8%) , loviri sau alte violențe (21,3%) și amenințări (5,7%).

Creșterea se datorează includerii a 24 de tipuri de 
infracțiuni în macheta de raportare.

6.930



CRIMINALITATEA SESIZATĂ

39,73% - furturi, 15,17% - distrugeri, 19,67% - loviri sau alte violențe, 9,05% -
amenințări

53,49% sunt infracțiuni cu autor necunoscut

4.571 suspecți cercetați în dosarele penale
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INFRACȚIUNI DE NATURA JUDICIARĂ

+1,04%
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INFRACȚIUNI SESIZATE CONTRA PERSOANEI

17,72% sunt fapte cu autor necunoscut

43,18 % din totalul infracțiunilor contra persoanei sunt fapte de loviri sau alte 
violențe și amenințări

1.124 suspecți cercetați în dosarele penale

398 de persoane împotriva cărora s-au dispus măsuri preventive 

+8.56 %



CRIMINALITATEA SESIZATĂ

Măsuri 
preventive

43 reținuți

38 arestați preventiv

3 arestați la domiciliu

8 control judiciar

Toți autorii faptelor 
înregistrate în anul 2021 au 
fost identificați sau sunt în 

curs de identificare!

OMORURI ȘI TENTATIVE DE OMOR

34 35

16

31

23 21
27 26
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26
20
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66 64
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63
68

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Omor Tentativa



CRIMINALITATEA SESIZATĂ

51,08% din totalul infracţiunilor sesizate

72% fapte cu autor necunoscut

50,97% infracţiuni de furt, 19,47% distrugeri, 12,03% înşelăciuni, 1,3% tâlhării

3.485 suspecți cercetați în dosarele penale

1.353 de persoane împotriva cărora s-au dispus măsuri preventive

72,71% sunt fapte cu autor necunoscut

33,84% dintre fapte au fost săvârşite stradal 

2.527 suspecți cercetați, 1.002 persoane împotriva cărora s-au dispus măsuri 
preventive
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34,711
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INFRACȚIUNI SESIZATE CONTRA PATRIMONIULUI

+4,35 %

43.208

38.695 38.456

33.203 31.724 31.330
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FURT

-5.54 %

1.983
1.822 1.881

1.310
1.070 927

776
606 563 677

500 463

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

TÂLHĂRIE

-7.40 %

69,11% sunt fapte cu autor necunoscut

71,49% sunt fapte comise în mediul stradal

283 suspecți cercetați în dosarele penale, 213 persoane împotriva cărora s-au dispus 
măsuri preventive



ARME, EXPLOZIVI ȘI SUBSTANȚE PERICULOASE

Permise de armă

594 eliberate (+55,90% față de 2020)

405 anulate (-30,17% față de anul 2020)

12 suspendate (-7,69% față de anul 2020).

Bunuri 
indisponibilizate

364 arme de foc indisponibilizate

( -50,34% față de 2020)

10.738 kilograme articole pirotehnice  indisponibilizate

( +14,88% față de 2020)

URMĂRIRI

Mandate de 
executare a 
pedepsei 
închisorii 686 soluționate

Mandate de 
arestare 
preventivă 218 soluționate

Mandate 
europene de 
arestare

111 soluționate

SUPRAVEGHERI 
JUDICIARE

3332 de dosare 

de supraveghere gestionate

654 de dosare privind arestul la domiciliu

16 de dosare privind controlul judiciar pe cauțiune  - în valoare de 1.200.000 de EURO si 
4.650.000 RON

2662 de dosare vizând controlul judiciar



30 GRUPURI
DESTRUCTURATE

(Investigații Criminale)

Din care 4 grupuri 
destructurate care 

“GENEREAZĂ CONFLICTE 
STRADALE” (au fost dispuse 
măsuri preventive față de 
membri altor 4 grupuri)

• 344 membri

• 200 măsuri preventive

• 125 arest preventiv

• 72 control judiciar

• 3 arest la domiciliu

• 187 membri

• 114 măsuri preventive

• 47 arest preventiv

• 64 control judiciar

• 3 arest la domiciliu

GRUPURI INFRACȚIONALE VIOLENTE

Furt calificat

Tâlhărie 
calificată

Contrabandă

Șantaj

Grup 
infracțional 
organizat

PRINCIPALELE INFRACȚIUNI 
DOCUMENTATE:

PRIORITATE
Destructurarea grupurilor 

infracţionale nestructurate care 
pot genera conflicte stradale



COMBATEREA CRIMINALITĂȚII ECONOMICE
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INFRACȚIUNI ECONOMICO-FINANCIARE - sesizate

+13,63%

10,43% din totalul infracțiunilor sesizate

6,61% din total sunt infracțiuni de evaziune 
fiscală

131 de persoane față de care au fost dispuse 
măsuri preventive

181 de dosare privind infracțiuni economico -
financiare, soluționate cu RTUP

130 dosare mai vechi de 5 ani

Dosare 
penale
•864 dosare soluționate

Măsuri 
preventive
•56 de persoane 

împotriva cărora s-au 
luat măsuri preventive

•3 arestați preventiv

•3 arestați la domiciliu

•47 persoane sub 
control judiciar

•3 reținuți

Prejudicii
Prejudiciu 
recuperat 75,7mil.
lei:

•Numerar:  aprox. 8,11
mil. lei

•Recuperat efectiv în 
conturi bancare: 12,9
mil. lei

•Alte măsuri 
asigurătorii, sechestre:  
54,6 mil. lei

•Recuperat 
cf.art.10/Lg.241/2005: 
2 mil. lei

Finalitate 
judiciară
•49 dosare soluționate 

cu propunere de 
trimitere în judecată

•35 de rechizitorii

• 430 de 
suspecți/inculpați 

EVAZIUNEA FISCALĂ



REZULTATE

•gruparea specializată în furturi calificate din societăți comerciale, a sustras 2 seifuri și o cutie de valori cauzând un prejudiciu de 15.000 lei, precum și o sumă de bani de aproximativ 55.000 
lei. Au fost puse în aplicare 4 mandate de percheziție domiciliară, iar cei 2 inculpați au fost trimiși în judecată în stare de arest preventiv.

•grupare specializată în furturi la secundă din autoturisme parcate în zona restaurantelor de lux din Parcul Regele Mihai - au fost sustrase mai multe bunuri și sume de bani,  valoarea 
prejudiciului fiind estimată la suma de 36000 de euro. Au fost puse în aplicare un număr de 7 percheziții domiciliare, ocazie cu care a fost recuperat aproximativ 75% din prejudiciu, 3 inculpați 
au fost trimiși în judecată, 2 dintre aceștia în stare de arest preventiv iar cel de-al treilea în control judiciar.

•constituire grup infracțional organizat, șantaj și camătă, comise asupra mai multor dezvoltatori imobiliari - s-au pus în aplicare 24 mandate de percheziție domiciliară, 18 mandate de 
aducere, s-a dispus arestarea preventivă față de 10 inculpați și măsura controlului judiciar față de 6 persoane, precum și măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor în valoare de 
aproximativ 200.000 euro.

• au fost puse în aplicare mandate de percheziție domiciliară la adresele suspecților, iar în urma efectuării percheziției autoturismului unuia dintre suspecți a fost găsită suma de 19.700 euro, un 
pistol cu proiectile din cauciuc și o cantitate de praf alb, precum și două arme albe. Cei 8 autori au fost arestați preventiv, fiind trimiși în judecată pentru săvârșirea mai multor fapte, printre 
care: șantaj, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, coautorat la furt calificat, mărturie mincinoasă, etc.

•tâlhării calificate în mijloace de transport în comun - autorul celor 5 tâlhării calificate a fost identificat, față de acesta dispunându-se măsura arestării preventive, ulterior fiind condamnat la 8 
ani închisoare.

•grup infracțional furturi din locuințe - s-a dispus măsura arestării preventive pentru 2 suspecți și măsura controlului judiciar pentru alte 2 persoane.

•șantaj în formă continuată asupra unui preot- a fost organizat un flagrant cu sprijinul DOS și SAS, au fost puse în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, iar față de 7 suspecți a fost 
luată măsura arestării preventiv.

furt catalizatoare

•a fost organizat un flagrant, 2 autori sunt cercetați în arest la domiciliu, iar pentru cel de-al 3 lea s-a dispus măsura arestării preventiv.



REZULTATE

CONTRABANDĂ ȚIGARETE

•17 mandate de percheziție domiciliară și 8 mandate de aducere

•au fost confiscate 268.500 pachete (537 baxuri) țigarete de contrabandă , cu un prejudiciu total de 3.600.000 lei.

•3 inculpați arestați preventiv și 1 control judiciar, 3 fiind trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă.

PERCHEZIȚII COMPLEX COMERCIAL

•114 mandate  de percheziție domiciliară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări față de 114 suspecți sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în 
circulație de produse purtând mărci protejate, fără a deține consimțământul titularului mărcii, faptă prev. de art. 102 din Lg. 87/1998.

EMITEREA DE CERTIFICATE FALSE DE VACCINARE

•5 mandate de percheziție domiciliară,

•se efectuează cercetări față 167 inculpaţi, 

•1 persoana fiind arestată preventiv

SPĂLAREA BANILOR

•9 mandate de percheziție domiciliară, 4 mandate de aducere

•față de 3 suspecți efectuându-se cercetări, prejudiciul în cauză fiind de aproximativ 5.000.000 lei. 

•A fost instituită măsura sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile și imobile precum și asupra tuturor conturilor bancare până la concurența sumei 
de 4.734.000 lei și 80.000 euro. 

CONTRABANDĂ TUTUN

•au avut loc 13 percheziții domiciliare într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de deținere in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul 
României a produselor accizabile supuse marcării fără a fi marcate, peste 1 kg de tutun de fumat, fiind identificată și ridicată în vederea continuării cercetărilor 
cantitatea de 540 kg tutun de fumat.



APELURI 112
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APELURI 112

• 1 apel la 2,05 minute
• 700 apeluri 112 pe zi
• 14,34 % din totalul apelurilor gestionate la nivel naţional
• efectivele de ordine publică au intervenit la 63.26% din apeluri



SIGURANȚĂ PUBLICĂ

• 117.935 de intervenții la evenimente, din care 107.470 prin 
S.N.U.A.U. 112

• 7.332 infracțiuni descoperite în flagrant – 63,56% din total 
D.G.P.M.B.

• 1.267 infracțiuni constatate pe linia prevenirii și combaterii traficului 
și consumului de droguri

• 525 de persoane și 189 autovehicule urmărite, depistate 

• 113.677 sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare de 
45.947.070 lei din care 26.145  (22,99%) sancțiuni contravenționale 
la Legea nr. 61/1991

• 16.602 de stări conflictuale aplanate

PROXIMITATE

• 3.952 activități în comunitate

• 20.455 sesizări soluționate

• 8.697sesizări penale soluționate

• 888 activități  pentru prevenirea victimizării persoanelor în vârstă

• 36 mandate de aducere executate

• 68 participări la executări silite

• 969 de verificări de persoane în cadrul activităţilor de supraveghere 
judiciară

• 100 infracțiuni descoperite în flagrant

• 1.089 stări conflictuale aplanate

ORDINE PUBLICĂ

167
activități pentru prevenirea și 

combaterea violenței în familie

5.433 dosare pentru prevenirea 
și combaterea violenței în 

familie

426 dosare pentru 
nerespectarea ordinelor de 

protecție

1.776 ordine de protecţie puse 
în aplicareVIOLENȚA ÎN FAMILIE



SIGURANȚA ȘCOLARĂ
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INFRACȚIUNI SESIZATE ÎN INCINTA / ZONA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
UNIVERSITAR ȘI PREUNIVERSITAR

2039 activități desfășurate de polițiștii 
în unitățile de învățământ

659 unități de învățământ
preuniversitar(304212 elevi) și
302 universitar (154758
studenți) în mun. București

88% dintre fapte au fost comise în incinta unităților de învățământ

86% dintre suspeți sunt elevi, 4% cadre didactice, 10% alte categorii

91% din victime sunt elevi, 4% cadre didactice, 5% alte categorii 

55% sunt fapte de loviri sau alte violențe, 13% sunt infracțiuni de furt, 9% amenințare, 
23% sunt alt gen de fapte

O nouă abordare 
odată cu înființarea 
și operaționalizarea  
Serviciului Siguranță 
Școlară



SIGURANȚA RUTIERĂ
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DINAMICA ACCIDENTELOR RUTIERE GRAVE

Accidente grave Raniti grav Persoane decedate

Cu 30,54 % mai puține accidente grave 

Cu 36,4% mai puține persoane rănite grav

Cu 21,15 % mai multe persoane decedate

146
134

57
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88 94
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63

75
83

77

37

60

Traversare neregulamentara
pietoni

Neacordare prioritate pietoni Neacordare prioritate vehicule Viteza neadaptata

CAUZE GENERATOARE ALE ACCIDENTELOR GRAVE

2018 2019 2020 2021

Activități 
desfășurate

751 misiuni executate

829 acțiuni pentru combaterea principalelor cauze 
generatoare de accidente grave

175.836 contravenții constatate

7.227 infracțiuni descoperite (sesizate)



SIGURANȚA RUTIERĂ



CRIMINALISTICA

27.087 
total deplasări pentru cercetare

2154 Suspecți identificați /probați prin 
activități criminalistice

1.275 Expertize și 
constatări cu

26.611 materiale 
examinate



COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

ADMINISTRAŢIA LOCALĂ

S.R.I.

S.P.P.

A.N.A.F.

D.G.P.I.

D.G.J.M.B.
B.S.I.J.

M. PUBLIC

I.S.U.B.If

D.G.A.

INSTITUŢIA PREFECTULUI

O.N.G.-URI

A.T.O.P.

S.A.B.If.

C.N.P., SINDICATE

DECONCENTRATE

M. JUSTIŢIEI

I.N.M.L.





CREȘTEREA 
GRADULUI DE 
SIGURANȚĂ A 

CETĂȚENILOR!!!


