
 

 

 

Nr. 896 din 28.06.2022 

 

 

 

 

Către, 

Inspectoratul General al Poliției Române 

 

În atenția :  Domnului chestor principal de poliție Benone MATEI, inspector general 

 

Având în vedere discuțiile anterioare purtate la nivelul instituției dumneavoastră, cât și concluziile 

ședinței de dialog social din data de 22.06.2022, la nivelul Sindicatului Democratic al Polițiștilor 

”SIDEPOL” a fost constituit un grup de lucru format din polițiștii operativi din cadrul structurilor de ordine 

publică în vederea formulării de propuneri pe tema modificării Dispoziției 123/2012 privind Concepția 

unitară de organizare, funcționare și acțiune a structurilor de ordine publică ale Poliției Române.  

Scopul principal al grupului de lucru este acela de a identifica principalele probleme și deficiențe 

cu care se confruntă în prezent structurile de ordine publică și de a propune soluții viabile în acest sens. 

Astfel, în urma unei centralizări, a fost creionat un set de propuneri și posibile variante de rezolvare pe baza 

experienței practice a polițiștilor ce activează în domeniul ordinii publice. 

De aceea, în continuare vă expunem punctual propunerile, observațiile, posibilele soluții, precum și 

punctul de vedere cu privire la actualele deficiențe constate pe linia dispoziției menționate anterior. 

 

PROPUNERE 

privind modificarea 

Concepției unitare de organizare, funcționare și acțiune a  

structurilor de ordine publică ale Poliției Române 

 

 

I. INTRODUCERE 

În prezent, modalitatea de organizarea și funcționare a structurilor de ordine publică este 

reglementată de Dispoziția Inspectorului General al Poliției Române nr. 123 din 15.11.2012, act normativ 

adoptat în urmă cu aproape 10 ani.  

Din anul 2012 și până în prezent au intervenit multiple schimbări, atât legislative, cât și cu privire 

la evoluția situației operative ca urmare a modificărilor de ordin social, politic, economic, cultural ș.a.m.d. 

Noile provocări instituționale impun ca în cel mai scurt timp la nivelul Poliției Române să fie derulat un 



 

proces real de reformă și reorganizare care să aibă ca principal scop eficientizarea, profesionalizarea și 

adaptarea structurilor din subordinea inspectoratului general. 

Cu privire la cadrul legal anterior menționat, se impune precizarea că nu este suficient ca acesta să 

fie modificat, ci mai degrabă să fie înlocuit prin creionarea la nivelul instituției, prin consultarea 

partenerilor de dialog social, a unui proiect de dispoziție care să reglementeze și să pună o nouă concepție 

în domeniu. 

Noutățile legislative și funcționale privind violența domestică impun de asemenea adaptări a 

mecanismului de gestionare a activității de ordine publică, însă și problematica identificată la nivelul tuturor 

specializărilor(rural, siguranță publică, proximitate, sisteme pază, silvic etc.) impune, în aceeași măsură, 

modificări ample având în vedere evoluția fenomenului infracțional, a situației operative și a modului de 

manifestare în raport cu capabilitățile și capacitățile operaționale a structurilor implicate. 

Pe scurt, e nevoie ca o nouă Concepție unitară de organizare, funcționare și acțiune a  structurilor 

de ordine publică ale Poliției Române să fie creionată de specialiștii de resort ținându-se cont și de  

propunerile venite din direcția polițiștilor ce activează pe această linie, iar ulterior dezbătută cu organizațiile 

sindicale, ca mai apoi să fie adoptată și pusă în aplicare. 

Cu privire la obiectivele principale pe care noi le considerăm cruciale în dezvoltarea și adoptarea 

unei concepții unitare se numără: 

➢ Specializarea  - din păcate în ultimii ani, pe fondul acumulării mai multor deficiențe, s-a 

ajuns la situația în care personalul structurilor de ordine publică să cunoască un nivel tot mai scăzut de 

specializare pe liniile de muncă specifice în cadrul cărora activează. Din cauza migrării de pe o specializarea 

pe alta, deficitului de personal, a volumului de muncă tot mai mare, polițiștii structurilor de o.p., indiferent 

de linia de muncă, sunt supuși unei uzuri continue cu impact negativ asupra nivelului de specializare, mai 

ales în contextul lipsei unei strategii de pregătire și specializare pe obiecte de activitate. Alte cauze care 

condus spre această situație sunt și dintre cele enumerate în cele ce urmează. Astfel, se identifică nevoia 

urgentă ca în cadrul domeniului de activitate de ordine publică fiecare structură să treacă printr-un proces 

de specializare prin care fiecărei linii de muncă să îi fie recunoscut rolul și importanța, iar coordonarea atât 

la nivel central, cât și teritorial și local să se facă pe specializări, urmând a fi înlocuită comanda, coordonarea 

și pregătirea ”la comun” a birourilor/formațiunilor/compartimentelor de siguranță publică, proximitate, 

sisteme de securitate. Iar în aceeași ordine de idei, în mediul rural, se impune nevoia unei reorganizări prin 

crearea unor linii de muncă specializate, aspect ce va fi dezvoltat la cap. II.; 

➢ Eficientizarea – îndeplinirea simultană a unor sarcini multiple și distincte, suplinirea 

personalului lipsă, repartizarea ineficientă a resursei umane sunt doar câteva dintre cauzele care duc în 

prezent la o scădere a eficienței activității structurilor de o.p. cu impact negativ asupra serviciului 

polițienesc. Totodată, pentru atingerea unor standarde în materie de eficiență e nevoie ca modificările ce 

vor urma a fi făcute, să aibă la bază o analiză profundă a modului de realizare a activităților de ordine 

publică pe categorii în parte, o reașezare și o reorganizare fiind imperios necesară; 

➢ Profesionalizarea –  la fel ca și în cazul nevoii de specializarea, profesionalizarea reprezintă 

un pilon în activitatea structurilor polițienești, iar în cazul în care aceasta este scăzută sau mai grav, lipsește, 

prioritățile asumate de către instituție pot fi puse sub semnul întrebării. În ultimii ani, s-a evidențiat o 

scăderea a gradului de profesionalizare ca o consecință a măsurilor luate pentru contrabalansa deficitul de 

personal sau încărcătura volumului de muncă, însă pe termen lung rezultatele au fost nefavorabile; 

➢ Eliminarea suprapunerilor de competențe  - un subiect extrem de important îl constituie 

suprapunerea de competențe sau delegarea de sarcini și atribuții de la o specializare la alta, deși această 

practică nu este generalizată, ea împiedică buna funcționare pentru multe dintre subunitățile de poliție din 

țară, fiind reclamate astfel de practice dăunătoare principiilor aminte anterior. Dacă în cazul unor structuri 

de siguranță publică și patrulare personalul este ”obligat” să desfășoare activități de comunicare a citațiilor, 



 

a proceselor verbale de constatare a contravențiilor, de verificări în cazul unor mandate, de soluționare a 

unor lucrări generale ș.a.m.d. fiind practic îndepărtați de la rolul și scopul prevăzut în actuala concepție, în 

cazul polițiștilor de proximitate situația stă tocmai invers aceștia fiind constituiți în patrule integrate în 

dispozitivul de siguranță publică patrulând și realizând intervenții la sesizări. De altfel, au fost semnalate 

probleme și cu practica ”delegărilor” astfel că personalul de o.p. este desemnat să realizeze activități de 

secretariat, evidență operativă etc., fiind structura cea mai vizată având în vedere ”numărul mare” de funcții 

încadrate. De aceea, se impune ca prin noul act de reglementare prevederile să fie clare, să nu lase loc de 

interpretări și să reducă din autonomia decizională a șefilor de unități și subunități care iau decizii contrare 

în raport cu misiunile și scopul conceptual al structurilor de o.p. 

➢ Adaptarea la provocările operative – un capitol la care din păcate încă este înregistrat un 

blocaj, dar care, prin profesionalism și viziune, poate fi deblocat. Deși situația operativă s-a modificat 

constant și substanțial față de momentul adoptării prezentei concepții, actualele structuri de o.p. sunt supuse 

la reguli de funcționare și organizare învechite, iar din punctul de vedere al capacității de adaptare a 

activității de ordine publică nu se pot evidenția rezultate pozitive. Un exemplu practic și concret îl reprezintă 

actuala modalitate de organizare și funcționare a formațiunilor de siguranță publică și patrulare și implicit 

capacitatea operațională a Poliției Române în domeniul ordinii publice. Deși fenomenul infracțional și 

modul de manifestare al acestuia a cunoscut noi valențe în ultimii ani, mecanismul de realizare a activității 

de patrulare și intervenție în domeniu a rămas neschimbat, nu din 2012, ci încă din anii '90 când patrula era 

constituită din maxim 2 polițiști, ori un polițiști și un jandarm, militar în termen sau angajat pe bază de 

contract. Astăzi, patrulele mixte sunt cel mai des întâlnite în realizarea activității de menținere a o.p., deși 

membrii ei aparțin unor structuri diferite, cu organizări diferite, norme interne și regulamente diferite și 

deși au fost privite ca o soluție temporară de limitare a efectelor deficitului de personal, azi ele au devenit 

o regulă, însă eficiența și oportunitatea utilizării lor este contestabilă chiar de către miile de polițiști de 

siguranță publică. De altfel, organizația noastră sindicală a adus în discuție la nivelul I.G.P.R., mizând pe 

deschiderea și profesionalismul factorilor de decizie și a specialiștilor de resort, un proiect pilot privind 

organizarea și funcționarea unei structuri mobile de ordine publică(D.M.I.O.P), înaintând la data de 

22.06.2020 (nr. 26.187) un exemplar al documentului ca anexă la adresa nr. 890/22.06.2022. 

  

II. CUPRINS 

a. Modificări organizaționale 

1. General 

✓ În plan general se impune o reorganizare a serviciilor din subordinea Direcției de Ordine Publică, 

precum și a celor din coordonarea profesională ale acesteia la nivel teritorial, după cum urmează: 



 

 
Se remarcă crearea unui nou serviciu, Serviciul Coordonare Patrulare și Intervenție, ce se poate 

forma prin preluarea specialiștilor pe linia de siguranță publică și patrulare  din cadrul Serviciului 

Coordonare Mediul Urban și cel pentru Mediul Rural. Astfel, serviciul nou creat va putea coordona 

la nivel național, exclusiv, activitatea structurilor de patrulare și intervenție. Această măsură vine 

în corelare cu aspectele de noutate de la pct. 3 privind reorganizarea secțiilor rurale, implicit crearea 

unei structuri specializate de patrulare în mediul rural. 

✓ Reorganizarea prin crearea noului serviciu are ca obiect specializarea actualelor 

formațiuni/compartimente de siguranță publică și patrulare în domeniul patrulării și intervenției, 

urban și rural, prin crearea unui cadru de coordonare și îndrumare unic pe această ”nouă” linie de 

muncă. Această măsură este necesară în raport cu nivelul de deprofesionalizare și eficiență tot mai 

scăzut și ca urmare a coordonării la ”comun” la nivel teritorial, cel puțin, a structurilor de ordine 

publică. Trebuie menționat faptul că șefii de birouri de ordine publică ori coordonatori de formațiuni 

nu pot susține în mod profesionist coordonarea simultană a 3 compartimente(siguranță publică, 

proximitate și sisteme de securitate) având în vedere diversitatea liniilor de muncă și specificul 

diferit al acestora.  

✓ De altfel, se propune ca soluție la deficitul de personal alarmant de la nivelul structurilor de siguranță 

publică din cadrul secțiilor urbane de poliție ca efectivele ce le încadrează să fie comasate în cadrul 

unei structuri(la nivel birou sau formațiune) în cadrul polițiilor municipale în a căror subordine sunt 

organizate. Un exemplu practic îl constituie Poliția Municipiului Brașov acolo unde 

compartimentele de siguranță publică și patrulare au ajuns să aibă încadrate de la 4-5 funcții, la 

maxim 14-15 funcții de agenți de ordine publică. Situația este critică, iar repartizarea resursei umane 

în acest fel cu discrepanțe de peste jumătate din efective dintre secțiile urbane reprezintă 

vulnerabilități la adresa capacității de menținere a o.p. În concret, se propune ca la acele poliții 



 

municipale ale căror secții au alocate puține funcții de siguranță publică ori acestea sunt încadrate 

în număr mic să fie organizate prin comasarea structuri compacte și întărite de patrulare și 

intervenție. Excepție pot face însă secțiile urbane din subordinea polițiilor de sector ale D.G.P.M.B., 

unde sunt deja alocate funcții numeroase care pot justifica funcționarea unor astfel de structuri direct 

în cadrul secțiilor. În concluzie, indiferent de soluția aleasă se impune o analiză la nivelul tuturor 

subunităților de poliție din mediul urban cu privire la acest aspect. 

✓ Un alt motiv îl constituie deprofesionalizarea tot mai accentuată ca urmare a angrenării actualelor 

structuri de siguranță în activități procedurale sau de soluționare a unor lucrări/petiții, deși scopul 

acestor formațiuni este acela de a asigura prezența activă în mediul stradal, în teren. Astfel, crearea 

unor formațiuni independente la nivelul subunităților urbane de poliție va constitui un punct 

important în accelerarea procesului de profesionalizare și specializarea a ofițerilor agenților și de 

siguranță publică, prin degrevarea de alte sarcini și prin crearea unei linii de muncă semi-

independente. 

✓ Totodată, noul serviciu de coordonare a activității de patrulare și intervenție va putea prelua în 

vederea dezvoltării și implementării proiectul pilot al D.M.I.O.P. în funcție de deciziile ce se vor 

lua în acest sens de către conducerea I.G.P.R. și a D.O.P.; 

✓ Unul dintre segmentele importante ale poliției de ordine publică este reprezentat de poliția rurală, 

care în prezent este structurată în secții de poliție rurală și posturi de poliție comunale, ultimele 

arondate secțiilor de poliție. 

În ultimii ani, datorită noului context, social și economic, atât la nivel național cât și la nivel european, 

infracționalitatea în mediul rural a cunoscut frecvente permutări și evoluții, astfel că se impune o 

reorganizare fundamentală a poliției de ordine publică în mediul rural, atât structural cât și funcțional 

după cum vom menționa la pct. 3. 

 

2. Urban 

❖ Structura de patrulare și intervenție din mediul urban – se va organiza în cadrul polițiilor 

municipale, orășenești și stațiune, precum și în cadrul secțiilor urbane din Mun. București(sau alte 

secții cu o schemă de personal suficientă, se va analiza). Acestea se vor forma prin 

comasarea/fuzionarea și reorganizarea actualelor formațiuni/compartimente de siguranță publică și 

patrulare din cadrul secțiilor urbane. Noile structuri se vor înființa la nivel birou/formațiune separat 

de actualele Birouri de Ordine Publică(se va analiza inclusiv oportunitatea schimbării denumirii) 

care vor mai încadra doar formațiunile sau compartimentele de proximitate și sisteme de securitate.  

-alocarea resursei umane pentru noile birouri/formațiuni înființate în cadrul polițiilor municipale ca 

urmare a reorganizării și comasării formațiunilor de siguranță publică și patrulare de la secțiile 

urbane se va face prin relocarea acestora și modificare structurală; 

-compartimentele de siguranță publică și patrulare care se află în prezent în subordinea 

birourilor/formațiunilor de ordine publică din cadrul polițiilor municipale care nu arondează secții 

urbane sau care nu au compartimente de patrulare, se vor transforma în birouri/formațiuni separate 

de actualele birouri de o.p. care vor fi coordonate de profesional de s.o.p. prin ofițerii desemnați pe 

această nouă linie de muncă specializată; 

-noile structuri înființate în mediul urban pe specializarea patrulare și intervenție vor fi 

conduse/coordonate de ofițer cu experiență în domeniu cu posibilitatea alocării unei funcții de 

comandă; 

-în cadrul structurilor urbane se va urmări organizarea efectivelor în grupe de muncă care să aibă ca 

obiectiv creșterea coeziunii dintre polițiști, uniformizarea modului de acțiune și pregătire, creșterea 



 

gradului de încredere și disciplină, intensificarea procesului de profesionalizare și specializare prin 

responsabilizarea personalului ca membri ai grupei; 

-se va urmări posibilitatea alocării la comanda fiecărei grupe a unui ofițer coordonator, respectiv 

agent cu funcția de șef de grupă care să realizeze coordonarea misiunilor și serviciului; 

 

 

3. Rural 

❖ Secțiile de poliție rurală- subordonate în continuare operațional polițiilor municipale și orășenești 

și profesional serviciilor de ordine publică din cadrul I.P.J.-urilor.  se vor organiza pe 4 

compartimente si anume: 

-compartiment secretariat și implementare ( cu 1-2 funcții de agent) 

-compartiment criminalitate judiciara ( 1 funcție ofițer si 3-4 funcții agenți)  cu atribuții exclusive 

pe linie de criminalitate judiciara, având in vedere genul de infracțiuni complexe date in competenta 

nucleului secțiilor de politie rurala, prin Dispoziția I.G.P.R. nr. 23/2015, care sunt similare cu cele 

date în competența de cercetare și soluționare a serviciilor sau birourilor de investigații criminale 

pentru mediul urban.  

Este de notorietate faptul că în mediul rural, în ultimii ani, persoane cunoscute cu preocupări 

infracționale și care sunt afiliate la diferite ,,clanuri de interlopi,, au început sa dezvolte afaceri sau 

sa construiască imobile, să achiziționeze suprafețe mari de teren, etc., in scopul spălării banilor 

obținuți din săvârșirea unor infracțiuni. Astfel, se impune degrevarea de atribuții ce țin de patrulare 

și intervenție a polițiștilor de criminalitate judiciară ce ar duce la canalizarea eforturilor în vederea 

documentării informative a activităților infracționale a persoanelor afiliate sau nu la diverse grupări  

nestructurate. Compartimentul asigura si echipa de c.f.l. pentru infracțiunile din competența secției 

de poliție. 

- compartiment de siguranță publică și patrulare/intervenție- este imperios necesar crearea acestui 

compartiment în structura secțiilor de poliție rurală, prin alocarea unui număr de 15-18 funcții de 

agenți de poliție, în funcție de numărul localităților arondate secțiilor de poliție, cât să acopere cel 

puțin, câte 2 patrule pe fiecare schimb. Acest compartiment ar asigura o reală prevenire a 

fenomenului infracțional stradal, deoarece lucrătorii acestui compartiment ar fi degrevați de alte 

sarcini care acum sunt îndeplinite cumulativ de către lucrătorii secțiilor și posturilor de politie. 

Activitățile compartimentului vor fi coordonate de către un ofițer. 

-posturi de politie comunale încadrate fiecare cu cate o funcție șef de post si 2-3 funcții ajutori șef 

de post. Atribuțiile principale ale lucrătorilor de la posturile de politie vor fi atât pe linie de 

proximitate, cât și pe linie de poliție judiciară. Faptul că lucrătorii posturilor de politie vor fi 

degrevați de serviciul de intervenție la evenimentele sesizate si patrulare, va aduce un plus de 

valoare atât in plan operativ, cât si  în plan al imaginii politiei în rândul cetățenilor,  putând asigura 

astfel o prezența continuă și efectivă in comunitate, pe toată durata săptămânii cât și în zilele de 

s.d.s.l., efectuând si cercetarea faptelor penale sesizate date in competența posturilor de poliție. 

b. Modificări funcționale 

1. General 

➢ Noua dispoziție va trebui să conțină prevederi clare care să contribuie la principiul de aplicare 

unitară, având în vedere faptul că în prezent din cauza unor prevederi ambigue sau lipsa unor 

reglementări cu privire la anumite situații excepționale s-a ajuns la organizarea și funcționarea unor 

structuri de o.p. în contrar cu concepția în vigoare; 

➢  

2. Urban 



 

➢ Structura de patrulare și intervenție din mediul urban:  

❖ Programul de lucru va fi organizat în ture de 12 ore pentru formațiunile de patrulare și intervenție, 

acest tip de program fiind cel mai pretabil a fi implementat la nivelul unor astfel de formațiuni cu 

acest specific de muncă; 

❖ Activitatea noii structuri de patrulare și intervenție din mediul urban va gravita strict în jurul 

activităților specifice de menținerea a ordinii publice, fără a mai fi permisă grevarea acestor structuri 

cu atribuții și sarcini din alte sfere specifice unor alte linii de muncă; 

3. Rural 

➢ Structura de patrulare și intervenție din mediul rural:  

❖ Programul de lucru va fi organizat în ture de 12 ore pentru formațiunile de patrulare și intervenție, 

acest tip de program fiind cel mai pretabil a fi implementat la nivelul unor astfel de formațiuni cu 

acest specific de muncă; 

 

c. Modificări ale cadrului normativ conex/incident 

□ Necesitatea actualizării și modificării O.M.A.I. 60/2010 în conformitate cu schimbările apărute și 

cu nevoile de adaptare în domeniu; 

 

III. CONCLUZII ȘI DISPOZIȚII FINALE 

Prezentul set de propuneri se află în fază inițială, urmând ca ulterior, pe măsură ce discuțiile pe 

această temă vor evolua să actualizăm și să completăm acest document în funcție de situație.  

Ne exprimăm intenția de a continua acest demers de colaborare, în virtutea dialogului social, pe care 

dorim să-l dezvoltăm împreună cu specialiștii din cadrul Direcției de Ordine Publică. Sperăm și ca  

disponibilitatea conducerii direcției să rămână aceeași, salutând pe această cale inițiativa de consultare a 

organizațiilor sindicale de către conducerea Poliției Române și a D.O.P. 

 

Vă mulțumim anticipat pentru sprijin și colaborare. 

 

Cu deosebită stimă si considerație, 

 

PREȘEDINTELE SINDICATULUI DEMOCRATIC AL POLIȚIȘTILOR 

SIDEPOL 

 

Gabriel GÎRNIȚĂ 

 

 

 


