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    RAPORT DE ACTIVITATE 

     PE ANUL 2021 

 

 

Direcția Generală de Poliție Locală de Control a Municipiului București are ca obiectiv principal 

continuarea și consolidarea procesului de modernizare conceptuală, structurală și funcțională a 

instituției, organizarea și dezvoltarea acesteia ca instituție modernă și eficientă. 

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București este serviciul public cu 

personalitate juridică, a cărei activitate se desfășoară în interesul comunității locale, atribuțiile principale 

fiind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, 

prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii: 

a) ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor (acționează pentru asigurarea unui climat 

real de ordine și liniște publică:  

- în locurile prestabilite prin Planul de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului București, 

aprobat în condițiile legii;  

- în zona Centrului Istoric; în zonele cu o situație operativă ridicată;  

- în perimetrul unui număr de 9 parcuri aflate în administrarea P.M.B.;  

- cu ocazia participării la măsurile de ordine privind evenimente culturale, artistice, sportive,  

religioase, mitinguri etc.;   

- asigură paza unui număr de 4 obiective aflate în proprietatea P.M.B. stabilite de Consiliul 

General al Municipiului București;  

- urmărește punerea în aplicare a măsurilor specifice dispuse pentru buna ocrotire a animalelor; 

b) circulația pe drumurile publice: 

- asigură fluența circulației zilnic în 6 intersecții, conform Planului de Supraveghere Rutieră la 

nivelul Municipiului București, precum ;i la cazuri punctuale, în funcție de situația operativă; 

- intervine în vederea fluidizării traficului rutier în zone unde se desfășoară lucrări de utilitate 

publică, precum: reabilitări de rețele stradale, intervenții la rețeaua de termoficare, edificare pasaje 

rutiere, etc;  

- acționează pe principalele artere de circulație pentru prevenirea încălcării normelor legale 

privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune 

măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;  

   c) disciplina în construcții și afișajul stradal: 
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- pune în aplicare prevederile specifice domeniului de activitate, prevăzute de actele normative 

ce reglementează disciplina în construcții și protejarea monumentelor istorice, precum și cele emise de 

Consiliul General al Municipiului București;  

- verifică respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă 

formă de afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității 

economice); 

d) protecția mediului:  

- respectarea  normelor de protecția mediului, de  salubrizare, conservare și protejare a  spațiilor 

verzi, respectiv a parcurilor și a grădinilor publice; 

   e) activitatea comercială:  

  - acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și 

activităților comerciale. 

 

 

I. ACTIVITĂȚI  DESFĂȘURATE  ÎN ANUL 2021 

 

A. Pe segmentul Ordine Publică și Circulația pe drumurile publice 

 

        În perioada analizată s-a cooperat cu instituțiile de sănătate publică, desfășurându-se activități 

specifice prin măsuri de ordine cu ocazia vaccinării populației împotriva COVID- 19, astfel: 

- s-a asigurat permanent un număr de 3 centre de vaccinare împotriva Covid-19 (Circul 

Metropolitan de Stat, Argeșelul și Piața Constituției); 

- s-au desfășurat activități specifice pentru asigurarea unui climat de ordine publică cu 

ocazia celor două ediții ale MARATONULUI VACCINĂRII pentru punctele organizate în 

incinta Bibliotecii Naționale și Sălii Palatului; 

- implicarea permanentă în proiectul CARAVANA VACCINĂRII, inițiat de ASSMB. 

 

 Pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, verificarea respectării măsurilor de 

prevenire a răspândirii virusului Covid – 19 și protecție a persoanelor s-a acționat la căile de acces în 

stațiile de metrou, în cadrul celor 9 parcuri administrate de municipalitate precum și în mijloacele de 

transport în comun aparținând Societății de Transport București S.A. 

De menționat faptul că în anul 2021 parcurile nu au mai fost asigurate cu pază umană sau sisteme 

de supraveghere video, motiv pentru care, în vederea menținerii unui climat real de siguranță publică și 

protejarea patrimoniului municipalității s-a impus suplimentarea efectivelor de polițiști locali în locurile 

cu potential criminogen, respectiv: Parcul Regele Mihai I, Parcul Cișmigiu, Parcul Tineretului, Parcul 

Carol etc. 

 S-au desfășurat 322 acțiuni având tematici diferite, respectiv: obligativitatea purtării măștii de 

protecție, combaterea fenomenului generat de persoanele care oferă în mod ilegal locuri de parcare, 

combaterea fenomenului generat de persoanele care comercializează în mod ilegal diverse produse. 
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 S-au asigurat măsuri de ordine cu ocazia desfășurării unui număr de 44 evenimente publice 

avizate în cadrul ″Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice″, constituită la 

nivelul Consiliului General al Municipiului București, în: Ateneul Român, Aleea Dealul Patriarhiei, 

Circul Metropolitan București, Sala Polivalentă Ioan Kunst Ghermănescu, Stadionul Arena Națională, 

procesiuni religioase dedicate sărbătoririi Sf. Cuvios Dimitrie cel Nou, Paștele, Floriile etc. organizate 

de Biserica Ortodoxă Română în Dealul Mitropoliei. etc. 

 Pentru asigurarea unui climat real de ordine și siguranță publică s-au dispus măsuri de ordine cu 

ocazia desfășurării unor evenimente cultural sportive, după cum urmează: Campionatul European de 

fotbal EURO 2020, Evenimentul "Primăria Deschisă", ″Vacanța activă în București″ evenimentul   

sportiv  de   alergare   "OMV   Petrom    Bucharest  Half Marathon 2021"organizat de către Asociația 

Bucharest Running Club,  în parteneriat cu Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – 

Proedus  evenimentul "iMapp Bucharest – Winners League ",   "The Color Run 2021", evenimentul   

sportiv de alergare  "Bucharest Internațional 10K", organizat de către Asociația Club Sportiv Constantina 

Diță, evenimentul sportiv internațional Bucharest Running Marathon 2021 etc. 

 Pe linia respectării prevederilor legale a deținătorilor de animale de companie, în cursul anului 

2021 s-a acționat permanent în cele 9 parcuri aflate în administrarea P.M.B. (conform Planurilor de 

acțiune existente), urmărindu-se în special : 

- respectarea prevederilor HCGMB nr. 120/2010; 

- verificarea proprietarilor/deținătorilor de câini de companie cu privire la microciparea acestora, 

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. 

 

 În perioada 01.09.2021-03.11.2021, 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 activități în baza Planului de măsuri nr. 43583/2021, 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. 

Acțiunea a vizat cartierele cu case din  zona limitrofă a Municipiului București, respectiv granița cu 

județul Ilfov.  

Astfel, în perioada 01.09.2021-24.09.2021, timp de trei zile pe săptămână (miercuri, joi și vineri), 

între orele 16.00-20.00, 9 echipe mixte formate din polițiști locali din cadrul D.G.P.L.C.M.B., 

reprezentanți A.S.P.A. București, agenți de poliție din cadrul Serviciului pentru protecția animalelor-

D.G.P.M.B. și voluntari Proedus au mers din poartă în poartă, în cartierele Ostrov, Fundeni, 23 August, 

Industriilor, Apărătorii Patriei, pentru a discuta cu proprietarii de animale de companie și a le oferi 

pliante informative. Astfel, s-a discutat cu locatarii a 3819 imobile, care dețineau în total 4656 de 

animale de companie (3402 câini și 1254 pisici). Din numărul total de câini 35% erau sterilizați și 37% 

erau microcipați, iar din numărul total de pisici 45% erau sterilizate. 
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 Începând cu data de 10.11.2021, polițiștii locali au fost implicați zilnic în activități specifice în 

cadrul Campaniei ,,STRÂNGE DUPĂ CÂINELE TĂU’’, campanie de informare derulată de Primăria 

Municipiului București prin D.G.P.L.C.M.B și Asociația Grow Up România. 

 S-a asigurat paza unui număr de 4 obiective aflate în proprietatea P.M.B. stabilite de Consiliul 

General al Municipiului București precum și monitorizarea a unui număr de 16 clădiri aflate în 

administrarea AMCCRS.  

 în perioada 30.05. – 26.09.2021, în fiecare weekend, s-au asigurat măsuri de ordine și blocarea 

traficului rutier pentr Zonele de promenadă și loisir, înființate de Primăria Municipiului București. 

 în conformitate cu Planul de Supraveghere Rutieră la nivelul municipiului București s-a asigurat 

zilnic, în intervalul orar 07.00-09.30 și 16.00 -19.30, fluidizarea traficului rutier la un număr de 6 

intersecții, astfel : Piața Sudului, șos. Colentina - șos. Fundeni, șos. Colentina - str. Dna Ghica, str. Dna 

Ghica - bd. Lacul Tei, str. Buzești -șos. Nicolae Titulescu, șos. Nicolae Titulescu- str, Dr. Felix. 

Totodată, s-a acționat punctual și în alte zone în care situația traficului a impus măsuri de fluidizare. De 

asemenea, zilnic s-au desfășurat acțiuni pentru prevenirea și sancționarea opririlor și staționărilor 

neregulamentare. 

 S-a acordat sprijin ASB pentru înființarea benzilor unice de transport în comun și pentru 

refacerea marcajului rutier în mai multe zone. 

 în perioada analizată s-a desfășurat un număr de 38 de acțiuni specific, în cooperare cu Brigada 

Rutieră București și cu Direcția Control, privind verificarea autovehiculelor cu masa mai mare de 5 tone 

și a transportului public de persoane, pe segmentul oprirea și staționarea neregulamentară.  

 

 Rezultatele obținute cu ocazia activităților/acțiunilor specifice: 

 

 Sancțiuni contravenționale = 19 380 în valoare de 8.424.967 lei din care: 

- Pe segmentul Ordine Publică = 13 432 în valoare de 5.573.675 lei 

- Pe segmentul Circulație = 5 948 în valoare de 2 851 292 lei 

   din care pt. combaterea efectelor pandemiei COVID-19 = 4 314 în valoare de 1176 900  lei 

 Petiții soluționate = 1871 

 Infracțiuni constatate = 26 

 Sesizări ,,112” /sesizări telefonice directe = 1.461/2.797 

 

B. Pe segmentul Control 

 

În cursul anului 2021 la nivelul Direcției Control au fost soluționate un număr de 11.077 petiții 

și au fost efectuate un număr de 20.418 controale (atât pentru soluționarea sesizărilor cât și în 

cadrul acțiunilor tematice) după cum urmează: 
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 Pe linia verificării a activităților cu impact semnificativ asupra mediului –  1.150 

controale (șantiere, agenți economici cu impact asupra mediului, ambrozie, transport 

deșeuri, poluare fonică etc.); 

 Pe linie verificării executării lucrărilor de construire/desființare și de conservare a 

fațadelor clădirilor și monumentelor istorice – 6.991 controale (din care 2.563 lucrări 

edilitare); 

 Pe linia verificării normelor de salubrizare și igienizare – 1.762 controale (activitatea 

operatorilor de salubritate, tratamente DDD, modul de precolectare/colectare a deșeurilor 

de către agenții economici); 

 Pe linia verificării exercițiului comercial – 1.962 controale; 

 Pe linia verificării activității de transport – 922 (taxi, respectare masă maximă autorizată); 

 Pe linia verificării modului de utilizare a locuințelor/spațiilor cu altă destinație din fondul 

locativ de stat –  1.027 controale; 

Pe linia activității de prevenire și limitare a transmiterii virusului SARS COV 2 – COVID 19 – 

6.604 controale. 

      Pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor s-a acționat în colaborare cu alte instituții ale statului 

precum Direcția de Sănătate Publică, Garda Națională de Mediu, Polițiile Locale de Sector și Direcția 

Generală de Poliție a Municipiului București. 

 Rezultatele obținute cu ocazia activităților/acțiunilor specifice; 

 Procese Verbale Contravenții – 2.960 în valoare de 5.387.100 lei; 

 Sesizarea organelor de urmărire penală pentru nerespectarea prev. Legii nr. 50/1991- 347; 

 Desființări construcții ilegale amplasate pe domeniul public – 195; 

 Desființări mijloace publicitare –  253 bannere verticale + 850 de mici dimensiuni; 

 Suspendarea activității agentului economic din punct de vedere comercial – 355 

 

C. Pe segmentul de utilizarea banilor publici, a managementului  resurselor umane și de 

control intern managerial 

 O atenție deosebită s-a acordat eficientizării cheltuirii banului public. Alocarea resurselor 

bugetare s-a făcut printr-o distribuire eficientă la nivelul instituției. Contractele de achiziții publice 

angajate conform prevederilor legale, de către D.G.P.L.C.M.B., în număr de 160, cu o valoare de 

3.797.574 lei, au dus la o reducere a cheltuielilor cu bunurile si serviciile față de anul precedent, ținându-

se cont de un mai bun raport calitate-preț și evitarea achizițiilor inutile/extravagante. Execuția bugetară 

pentru anul 2021 a fost realizată în proporție de 97 %. 

 În perioada analizată instituția  a beneficiat și s-a descurcat cu un buget cu mult sub 

necesități. 

În anul 2021 D.G.P.L.C.M.B. a recuperat de la C.A.S.M.B. suma de 1.367.000 lei 

reprezentând plăti efectuate in anii precedenți  aferente concediilor medicale ale salariaților. 
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   De semnalat este faptul că în cursul lunii decembrie s-a încheiat controlul Curții de Conturi 

care Nu a evidențiat abateri de la normele legale, nu a lăsat măsuri sau recomandări. 

 Din punct de vedere al resurselor umane pentru anul 2021, instituția a organizat numai 

concursuri de promovare, conform prevederilor legale in vigoare. Menționăm faptul că nu s-a organizat 

niciun un concurs de angajare   

 Au fost îndeplinite obligațiile legale privind formarea profesională a funcționarilor publici din 

cadrul instituției. 

 D.G.P.L.C.M.B. are implementate, conform Ordinului nr. 600/2018, standardele de control 

managerial intern. În anul 2021, s-au actualizat procedurile de sistem și procedurile operaționale, 

conform schimbărilor legislative în vigoare. 

 Compartimentul Audit a realizat planul anual de audit și misiunile propuse pentru anul 2020 

pentru o eficientă consiliere a conducerii în vederea unei bune administrări a veniturilor și cheltuielilor 

publice.  

 În anul 2021, activitățile desfășurate de Poliția Locală a Municipiului București au avut un 

impact pozitiv în rândul opiniei publice, multe din acestea fiind mediatizate atât de principalele posturi 

de radio și televiziune, cât și prin intermediul platformelor de social media, fiind înregistrate un număr 

de cca 210 titluri/apariții prin presă și posturi T.V. 

 

II. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU 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 sporirea nivelului de 

siguranță a cetățenilor din zonele de competență, urmare a intervenției și de  aplicarea a măsurilor legale. 

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 
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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.   

10. Realizarea  și urmărirea achizițiilor, respectiv a investițiilor  aprobate  la nivelul 

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

 

 

DIRECTOR GENERAL 

Daniel RĂȘICĂ 
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