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Anexa nr. 1 la D.I.G.P.R. nr. 123 din 15.11.2012 

 

 

CONCEPŢIA PRIVIND ATRIBUŢIILE STRUCTURILOR DE ORDINE PUBLICĂ 

 

 

Secţiunea I – Atribuţiile Direcţiei de Ordine Publică  

 

Art. 1 - Direcţia de Ordine Publică funcţionează în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei 

Române şi are, potrivit statului de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului 

administraţiei şi internelor, următoarea structură organizatorică: 

a) Serviciul Coordonare Mediul Urban; 

b) Serviciul Coordonare Mediul Rural; 

c) Serviciul Sisteme de Securitate Private; 

d) Serviciul Cooperare Operativă; 

e) Serviciul pentru Protecţia Fondului Forestier şi Piscicol. 

(2) Direcţia de Ordine Publică este structura de specialitate care coordonează, îndrumă, 

evaluează şi controlează activităţile ce revin Poliţiei Române pentru menţinerea ordinii publice pe 

teritoriul naţional în vederea prevenirii şi combaterii infracţiunilor şi faptelor contravenţionale din 

competenţă, asigurând, totodată, controlul sistemelor de securitate private. 

 

Art. 2 – Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General al 

Poliţiei Române, Direcţia de Ordine Publică are următoarele atribuţii principale: 

a) coordonează, sprijină, îndrumă şi controlează, în limitele prevăzute de lege, activităţile 

specifice desfăşurate de structurile subordonate Inspectoratului General al Poliţiei Române, conform 

liniei de muncă din competenţă şi face propuneri conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române 

pentru remedierea neajunsurilor constatate; 

b) efectuează activităţi pentru constatarea infracţiunilor din domeniul de competenţă, strângerea 

datelor şi informaţiilor în vederea începerii urmăririi penale şi cercetării penale, sub supravegherea sau 

din dispoziţia procurorului, în conformitate cu prevederile legale; 

c) împreună cu reprezentanţi ai Ministerului Public şi autorităţilor străine solicitante participă la 

soluţionarea cauzelor de asistenţă judiciară internaţională prin comisii rogatorii sau delegări; 

d) coordonează şi evaluează activitatea structurilor de proximitate ce acţionează în scopul 

cunoaşterii aspectelor de ordin comunitar şi creării unui parteneriat între poliţie şi comunitate, pentru 

rezolvarea  operativă a problemelor cu impact direct asupra climatului de siguranţă civică; 

e) realizează studii cu privire la cauzele şi condiţiile care au determinat ori favorizat săvârşirea 

de infracţiuni, analizează periodic evoluţia fenomenului infracţional, iar în funcţie de concluziile 

desprinse, stabileşte acţiuni şi măsuri pentru prevenirea şi combaterea acestora; 

f) asigură, cu respectarea prevederilor dispoziţiilor de linie, informarea opiniei publice cu 

privire la principalele atribuţii ale formaţiunilor de ordine publică şi rezultatul unor activităţi desfăşurate 

pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale; 

g) formulează propuneri privind organizarea şi funcţionarea structurilor de ordine publică, a 

dotării direcţiei şi structurilor teritoriale pe care le coordonează; 

h) participă la activitatea de instruire, pregătire şi folosire a animalelor de serviciu din dotarea 

unităţilor de poliţie teritoriale; 

i) coordonează şi evaluează activitatea de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, licenţiază 

şi controlează, în condiţiile legii, societăţile specializate în această activitate şi din domeniul sistemelor 

de alarmare contra efracţiei; 
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j) desfăşoară activităţi specifice în vederea prevenirii şi combaterii faptelor ilegale din 

domeniul silvic şi piscicol ; 

k) efectuează activităţi de evaluare şi îndrumare asupra acţiunilor desfăşurate pentru intervenţia 

la evenimente şi acoperirea teritoriului cu elemente de dispozitiv în vederea prevenirii şi combaterii 

faptelor antisociale stradale; 

l) colaborează cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării pentru asigurarea climatului de 

ordine şi siguranţă în zona unităţilor de învăţământ; 

m) asigură participarea în grupele operative constituite în centrele operaţionale în situaţii 

deosebite în care este angrenat un număr mare de poliţişti din structurile de ordine publică; 

n) coordonează şi evaluează activităţile desfăşurate de structurile de ordine publică în domeniul 

silviculturii, pisciculturii şi sustragerilor de produse petroliere din conducte, colaborând în acest sens cu 

Ministerul Mediului şi Pădurilor, Regia Naţională a Pădurilor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor 

Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, 

Garda Naţională de Mediu şi alte instituţii cu atribuţii în domeniu; 

o) formulează proiectele răspunsurilor la petiţiile, cererile, sesizările cetăţenilor, altele decât 

cele cu caracter penal, şi a organizaţiilor neguvernamentale interne sau internaţionale adresate 

Inspectoratului General al Poliţiei Române şi repartizate spre soluţionare; 

p) elaborează teme, metodologii, concepţii în domeniul de competenţă pentru implementarea lor 

în programele de pregătire a elevilor şi studenţilor din unităţile de învăţământ subordonate 

Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul 

Ministerului Administraţiei şi Internelor; 

q) sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului din cadrul 

structurilor subordonate sau a altor poliţişti incluşi în diferite programe de pregătire profesională; 

r) cooperează cu specialiştii din cadrul structurii de specialitate cu atribuţii de control din 

Inspectoratul General al Poliţiei Române pentru efectuarea controalelor, verificărilor complexe în 

domeniul de competenţă, altele decât cele cu caracter penal;  

s) participă la elaborarea sau analiza propunerilor pentru armonizarea legislaţiei naţionale cu 

legislaţia comunitară în domeniul de competenţă împreună cu Oficiul Juridic; 

t) desfăşoară activităţi în vederea efectuării de verificări  cu privire la sesizările şi reclamaţiile 

referitoare la respectarea deontologiei de către poliţiştii din structurile subordonate; 

u) organizează, îndrumă, coordonează, controlează şi evaluează activitatea privind culegerea şi 

valorificarea informaţiilor, creând în acest sens, în condiţiile legii, baze de date adaptate specificului 

activităţii din domeniul de competenţă; 

v) participă în grupurile de lucru constituite pentru elaborarea procedurilor formalizate în 

domeniul de competenţă. 

 

 

Secţiunea a II – a – Atribuţiile structurilor de ordine publică din cadrul 

 Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti  

 

Art. 3 – (1) În cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sunt organizate, 

potrivit statului de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, 

următoarele structuri de ordine publică: 

a) Serviciul de Ordine Publică, având în componenţă: 

 i) Biroul siguranţă publică; 

 ii) Biroul sisteme de securitate; 

 iii) Compartimentul secretariat. 

b) Birourile de ordine publică din cadrul secţiilor de poliţie urbană; 
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c) Birourile sau compartimente de poliţie pentru centrele universitare. 

(2) La birourile cu problematică complexă, prin dispoziţie a directorului general pot fi desemnaţi 

agenţi pentru activitatea de secretariat şi gestionarea proceselor verbale de constatare a contravenţiilor. 

(3) La subunităţile cu efective de ordine publică reduse, activitatea acestora se organizează pe 

linii de muncă, astfel încât să se asigure funcţionalitatea pe toate domeniile.  

 

Art. 4 – Serviciul de Ordine Publică din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului 

Bucureşti are următoarele atribuţii generale: 

a) realizează coordonarea operaţională a structurilor de ordine publică subordonate; 

b) asigură implementarea pe plan local a documentelor de planificare strategică cu aplicabilitate 

în domeniul ordinii publice, emise de la nivel central (strategii, programe şi planuri de acţiuni pentru 

implementarea acestora etc.); 

c) asigură implementarea pe plan local a concepţiilor de organizare/reorganizare a activităţii de 

ordine publică, emise de la nivel central şi formulează propuneri de îmbunătăţire, modificare şi sau 

completare, în funcţie de concluziile rezultate din procesul de implementare; 

d) asigură punerea în aplicare a programelor şi planurilor de acţiuni şi măsuri, emise de la nivel 

central care vizează prevenirea şi combaterea infracţionalităţii din competenţă, sau determină implicarea 

structurilor de ordine publică teritoriale; 

e) iniţiază anteproiecte de acte normative cu aplicabilitate în domeniul ordinii publice, sau 

formulează puncte de vedere asupra celor aflate în procesul de consultare;  

f) iniţiază/elaborează proiecte de documente de reglementare internă a unor activităţi din 

domeniile din competenţă; 

g) participă în grupul de lucru constituit la nivelul D.G.P.M.B. pentru elaborarea/actualizarea 

Planului unic de ordine şi siguranţă publică, precum şi în Grupul de Coordonare şi Trasare a Sarcinilor; 

h) cooperează/relaţionează cu reprezentanţii structurilor teritoriale ale Jandarmeriei Române şi 

Poliţiei Locale, organele administraţiei publice locale, societăţi specializate de pază etc., pentru 

prevenirea infracţiunilor stradale în sistem integrat; 

i) desfăşoară activităţi specifice pentru culegerea de informaţii în scopul cunoaşterii evoluţiei 

situaţiei operative din domeniile date în competenţă, conform reglementărilor în vigoare; 

j) organizează şi coordonează, prin ofiţerii formatori, împreună cu Serviciul Resurse Umane, 

activitatea de pregătire profesională pentru toate categoriile de personal din structurile de ordine publică 

subordonate, potrivit reglementărilor incidente din domeniu; 

k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, potrivit legii;  

l) constată infracţiuni şi desfăşoară activităţi de cercetare penală, în limita competenţelor; 

m) îndrumă activitatea de instruire, pregătire şi folosire a animalelor de serviciu din dotarea 

formaţiunilor subordonate; 

n) verifică memoriile, sesizările şi reclamaţiile adresate de către cetăţeni, instituţii publice sau 

organisme neguvernamentale repartizate de conducerea unităţii, conform competenţei; 

o) verifică plângerile şi sesizările cetăţenilor referitoare la respectarea eticii şi deontologiei de 

către poliţiştii de ordine publică sau la alte aspecte din domeniul de competenţă, repartizate de 

conducerea unităţii; 

p) în baza dispoziţiilor şefilor ierarhici desfăşoară activităţi de cercetare prealabilă, 

administrativă şi/sau participă prin personalul propriu în consiliile de disciplină. 

 

Art. 5 – (1) Serviciul de Ordine Publică din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului 

Bucureşti are următoarele atribuţii specifice, exercitate prin intermediul Biroului siguranţă publică, 

Biroului sisteme de securitate şi Compartimentul secretariat. 

(2) Biroul de siguranţă publică are, în principal, următoarele atribuţii: 
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a) realizează coordonarea operaţională a poliţiştilor de proximitate şi agenţilor de siguranţă 

publică la nivelul municipiului Bucureşti; 

b) realizează analize cu privire la evoluţia criminalităţii din domeniile de competenţă, în special 

criminalitatea stradală, iar în funcţie de concluziile desprinse, stabileşte măsurile necesare pentru 

creşterea eficienţei şi eficacităţii în prevenirea şi combaterea acesteia; 

c) organizează şi coordonează nemijlocit acţiuni în raza de competenţă pentru prevenirea şi 

combaterea infracţiunilor cu impact asupra climatului de ordine şi siguranţă publică;   

d) participă nemijlocit la organizarea şi desfăşurarea misiunilor de asigurare a ordinii şi liniştii 

publice la manifestaţiile publice cu grad ridicat de risc şi asigură coordonarea nemijlocită a efectivelor 

de ordine publică; 

e) realizează evaluări periodice pe liniile de muncă din competenţă, conform cadrului 

dispoziţional intern sau ori de câte ori evoluţia situaţiei operative o impune; 

f) asigură coordonarea şi desfăşurarea activităţilor specifice poliţiştilor de ordine publică pe 

raza centrelor universitare din municipiul Bucureşti; 

g) desfăşoară activităţi de control la structurile de ordine publică din subordine, pe liniile de 

muncă din competenţă, cu respectarea cadrului dispoziţional în materie; 

h) participă, după caz, la activităţile de menţinere a ordinii publice cu ocazia unor manifestări 

sau evenimente publice derulate în zona de responsabilitate; 

i) verifică memoriile, sesizările şi reclamaţiile adresate de către cetăţeni, instituţii publice sau 

organisme neguvernamentale repartizate de conducerea unităţii, conform competenţei; 

j) verifică plângerile şi sesizările cetăţenilor referitoare la respectarea eticii şi deontologiei de 

către poliţiştii de ordine publică sau la alte aspecte din domeniul de competenţă, repartizate de 

conducerea unităţii; 

k) în baza dispoziţiilor şefilor ierarhici desfăşoară activităţi de cercetare prealabilă, 

administrativă şi/sau participă prin personalul propriu în consiliile de disciplină. 

(3) Biroul sisteme de securitate are, în principal, următoarele atribuţii: 

a) acordă sprijin, îndrumă şi controlează modul în care se respectă dispoziţiile legale cu privire la 

paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor de către unităţi şi prestatorii de servicii; 

b) coordonează, evaluează şi controlează activitatea în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, 

valorilor şi protecţiei persoanelor, după cum urmează: 

1. execută controale de specialitate la obiectivele din raza de competenţă, conform 

reglementărilor în domeniu;  

2. întocmeşte studii de caz pentru infracţiunile contra patrimoniului comise cu moduri de 

operare deosebite, în vederea stabilirii cauzelor şi împrejurărilor favorizatoare şi a măsurilor legale, pe 

care le înaintează Direcţiei de Ordine Publică;  

3. întocmeşte şi supune aprobării conducerii D.G.P.M.B., până la data de 20 ianuarie a 

fiecărui an, un plan ce va cuprinde modalitatea de efectuare a activităţilor de control în domeniul de 

referinţă, termenele de executare, personalul implicat, precum şi necesitatea realizării de evaluări 

trimestriale în acest sens; 

4. primesc, verifică şi înaintează Direcţiei de Ordine Publică documentaţiile pentru 

licenţierea societăţilor specializate de pază şi a celor din domeniul sistemelor de alarmare; 

5. verifică şi/sau avizează următoarele tipuri de documentaţii: 

i.) cele referitoare la îndeplinirea condiţiilor legale de către conducătorii societăţilor 

specializate;  

ii.) planurile de pază ale obiectivelor asigurate cu pază înarmată şi cele ale unităţilor 

financiar-bancare; 

iii.) planurile de pază ale transporturilor de valori interjudeţene şi locale; 

iv.) planurile de protecţie pentru serviciul de gardă de corp; 
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v.) cele referitoare la toate tipurile de personal care execută serviciul înarmat conform 

competenţelor; 

vi.) proiectele sistemelor de alarmă împotriva efracţiei; 

vii.) cele referitoare la punerea în funcţiune a sistemelor avizate la cererea sau la 

solicitarea beneficiarului; 

viii.) cele referitoare la dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare 

împotriva efracţiei; 

ix.) cele referitoare la atestarea profesională a personalului de pază; 

x.) instructajele pentru personalul de pază înarmat. 

6. Prin dispoziţia directorului general activităţile prevăzute la pct. 5 sau unele dintre acestea 

pot fi delegate subunităţilor, în vederea soluţionării cu celeritate a cererilor.    

c) ţine evidenţa sancţiunilor comunicate de structurile de profil din cadrul subunităţilor, care 

duc la suspendarea activităţii sau anularea atestatului personalului de pază; 

d) aduce la îndeplinire, în limita competenţelor, prevederile stabilite de cadrul dispoziţional 

referitor la reglementarea activităţii în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor.    

e) actualizează evidenţele specifice liniei de muncă; 

f) propun retragerea atestatelor personalului de pază, în cazurile prevăzute de lege; 

g) efectuează instruiri periodice cu personalul de pază sau operatori valori, la cerere ori când 

situaţia operativă o impune. 

(4) Compartimentul secretariat are, în principal, următoarele atribuţii: 

 a) primeşte, înregistrează şi prezintă conducerii serviciului corespondenţa primită, pe care o 

distribuie celor desemnaţi a o rezolva potrivit dispoziţiilor rezolutive; 

 b) ţine evidenţa tuturor lucrărilor cu termen şi prezintă conducerii serviciului stadiul rezolvării 

lor; 

 c) efectuează multiplicarea sau dactilografierea unor documente necesare serviciului şi ţine 

evidenţa acestora; 

 d) asigură arhivarea, îndosarierea şi păstrarea lucrărilor serviciului; 

 e) organizează şi ţine evidenţa ordinelor, regulamentelor, altor acte normative interne şi a 

literaturii de specialitate care interesează activitatea serviciului; 

 f) gestionează materialele şi articolele de cazarmare repartizate serviciului; 

 g) ţine evidenţa ştampilelor şi sigiliilor folosite de serviciu şi răspunde de manipularea şi 

folosirea lor. 

 

Art. 6 – Biroul de ordine publică din cadrul secţiilor de poliţie urbană are următoarele 

atribuţii generale:  

a) asigură coordonarea şi desfăşurarea activităţilor specifice poliţiştilor de ordine publică pe 

raza de competenţă; 

b) asigură implementarea concepţiilor, programelor şi planurilor de măsuri care vizează 

activitatea de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, prevenirea şi combaterea fenomenului 

infracţional, potrivit competenţei; 

c) colaborează cu reprezentanţii structurilor angrenate în activitatea de menţinere a ordinii 

publice în sistem integrat; 

d) colaborează cu celelalte formaţiuni operative pentru realizarea unui schimb eficient de 

informaţii în baza cărora organizează acţiuni poliţieneşti, în vederea menţinerii sub control a 

criminalităţii; 

e) întocmeşte registrul dispozitivului de siguranţă publică şi patrulare; 
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f) realizează analize cu privire la evoluţia criminalităţii sau anumite fenomene infracţionale din 

competenţă, iar în funcţie de concluziile desprinse, stabileşte măsurile necesare prevenirii şi combaterii 

acestora; 

g) realizează evaluări periodice pe liniile de muncă din competenţă, conform cadrului 

dispoziţional intern, sau ori de câte ori evoluţia situaţiei operative o impune; 

h) solicită structurii de analiză a informaţiilor produse analitice în vederea organizării şi 

desfăşurării activităţilor specifice prin prisma suportului informaţional; 

i) desfăşoară activităţi specifice pentru culegerea de informaţii în scopul cunoaşterii evoluţiei 

situaţiei operative din domeniile date în competenţă, iar când este cazul asigură diseminarea 

informaţiilor deţinute către celelalte structuri operative, conform reglementărilor în vigoare; 

j) asigură desfăşurarea activităţilor specifice pentru depistarea persoanelor şi bunurilor urmărite 

în temeiul legii, precum şi pentru supravegherea persoanelor împotriva cărora s-au dispus măsuri 

preventive sau de siguranţă; 

k) îndrumă, potrivit legii, efectuarea activităţilor de constatare a infracţiunilor şi de strângere a 

datelor în vederea identificării autorilor infracţiunilor şi începerii urmăririi penale; 

l) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, potrivit legii; 

m) efectuează evaluări asupra activităţii poliţiştilor din cadrul compartimentelor sau liniilor de 

muncă, privind modul de executare a atribuţiilor de serviciu; 

n) verifică competenţa de soluţionare a lucrărilor repartizate şi realizează distribuirea acestora  

poliţiştilor de proximitate; 

o) verifică dacă persoanele cercetate fac parte din grupuri infracţionale, relaţionând cu 

structurile de investigaţii criminale şi analiza informaţiilor în acest sens; 

p) verifică actele întocmite de poliţiştii de proximitate cu ocazia efectuării cercetării la faţa 

locului pentru infracţiunile date în competenţa de soluţionare. 

 

Art. 7 - Biroul de ordine publică din cadrul secţiilor de poliţie urbană are următoarele 

atribuţii specifice, exercitate, după caz, prin intermediul Compartimentului poliţie de proximitate, 

Compartimentului siguranţă publică şi patrulare şi Compartimentului sisteme de securitate private. 

(2) Compartimentul poliţie de proximitate, are, în principal, următoarele atribuţii: 

a) realizează cunoaşterea populaţiei, urmăreşte crearea unui parteneriat între poliţie şi cetăţeni, 

unităţi şcolare, cultele religioase, mediu de afaceri, organizaţii neguvernamentale, autorităţi publice 

locale; 

b) desfăşoară activităţi de cercetare penală privind:  

1. infracţiuni cu autor cunoscut, prevăzute în Codul Penal, în care modul de sesizare 

necesită plângerea prealabilă a părţii vătămate: loviri sau alte violenţe; vătămarea corporală; violarea 

de domiciliu; ameninţarea; pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă; abuzul de încredere; 

distrugerea; tulburarea de posesie; nerespectarea hotărârilor judecătoreşti; abandonul de familie; rele 

tratamente aplicate minorului; nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului şi tulburarea 

folosinţei locuinţei. 

2. infracţiuni de furt cu autori cunoscuţi prevăzute şi pedepsite de art. 208 alin. (1), (2) şi 

(3) din Codul Penal; 

3. infracţiuni cu autori cunoscuţi prevăzute de: 

i) Legea nr. 61 / 1991, republicată, privind sancţionarea faptelor de încălcare a 

unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, (cu excepţia alineatelor care fac referire 

la armele cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a obiectelor confecţionate pe bază de amestecuri 

pirotehnice ori a dispozitivelor pentru şocuri electrice); 

ii) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002, privind regimul de deţinere 

al câinilor periculoşi sau agresivi; 

iii) Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor. 
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(2) Compartimentul siguranţă publică şi patrulare are, în principal, următoarele atribuţii: 

a)  acţionează în zona de patrulare pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, 

infracţiunilor stradale cât şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice; 

b) intervine la evenimentele semnalate prin SNUAU 112 ori prin alte moduri, indiferent de 

natura acestora şi competenţa teritorială; 

c) participă la prinderea persoanelor suspecte de comiterea unor infracţiuni în cadrul acţiunilor 

NĂVODUL şi REŢEAUA, deplasându-se în locurile prestabilite şi acţionând conform prevederilor 

planurilor de acţiune; 

d) culege informaţii de la surse ocazionale, utile muncii de poliţie şi relaţionează cu cetăţenii în 

vederea asigurării unui climat corespunzător de siguranţă publică; 

e) participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă; 

f) întocmeşte actele de constatare, în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, după care 

îl predau pe făptuitor împreună cu aceste documente, organului de poliţie judiciară competent; 

g) execută primele măsuri prevăzute de cadrul legal intern referitoare la efectuarea cercetării la 

faţa locului, iar după sosirea echipei de cercetare îşi continuă activităţile specifice în teren; 

h) conduce la sediul poliţiei persoanele suspecte identificate pe timpul patrulării, în vederea 

luării măsurilor ce se impun; 

i) controlează modul de efectuare a serviciului de către agenţii de pază din obiectivele situate în 

zona de patrulare; 

j) desfăşoară activităţi specifice poliţiei rutiere, dacă au calitatea de poliţişti rutieri; 

k) participă la acţiuni, razii, controale şi filtre organizate la nivelul subunităţii. 

(3) Compartimentul sisteme de securitate private acordă sprijin, îndrumă şi controlează modul 

în care se respectă dispoziţiile legale cu privire la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor de către unităţi şi prestatorii de servicii, după cum urmează: 

a) execută controale de specialitate la obiectivele din raza de competenţă;  

b) întocmeşte studii de caz pentru infracţiunile contra patrimoniului în vederea stabilirii 

cauzelor şi împrejurărilor favorizatoare şi a măsurilor legale;  

c) execută activităţile de control planificate la nivelul structurii şi iniţiază acţiuni şi controale în 

funcţie de evoluţia situaţiei operative; 

d) verifică şi/sau avizează planurile de pază ale obiectivelor asigurate cu pază altele decât cele 

din competenţa serviciului; 

e) desfăşoară activităţi de cercetare penală în domeniul de competenţă. 

 

Art. 8 - Biroul/compartimentul pentru centru universitar are, în raport de structura sa 

organizatorică, atribuţiile prevăzute pentru Biroul/formaţiunea de ordine publică pentru mediul urban, pe 

care le exercită în raport de specificul competenţei sale teritoriale.  

 

Secţiunea a III – a – Atribuţiile structurilor de ordine publică din cadrul 

inspectoratelor de poliţie judeţene  

 

Art. 9 – (1) În cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene sunt organizate, potrivit statului de 

organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, următoarele 

structuri de ordine publică: 

a) Serviciul de Ordine Publică are în componenţă ofiţeri şi agenţi specializaţi pe linii de muncă, 

astfel: 

 i) poliţie de proximitate; 

 ii) poliţie urbană; 

 iii) poliţie rurală; 

  iv) sisteme de securitate private; 
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  v) domenii specifice judeţului; 

  vi) agent/personal contractual pentru activităţile de secretariat.  

b) birouri sau compartimente de ordine publică pentru mediul urban în cadrul poliţiilor 

municipale / orăşeneşti şi secţiile de poliţie urbană, cu următoarea structură organizatorică: 

 i) poliţie de proximitate; 

 ii) siguranţă publică şi patrulare; 

 iii) sisteme de securitate private. 

c) birouri sau compartimente de poliţie pentru centrele universitare; 

d) birouri sau compartimente pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor sau a altor fapte 

antisociale din domeniile specifice din competenţa structurilor de ordine publică, cum ar fi: silvicultură, 

piscicultură, conducte magistrale de transport produse petroliere etc.; 

e) secţii de poliţie rurală, având în componenţă poliţii/posturi de poliţie comunală; 

f) poliţii comunale/posturi de poliţie comunală în subordinea directă a unei poliţii 

municipale/orăşeneşti. 

(2) La birourile cu problematică complexă, prin dispoziţie a inspectorului şef, pot fi desemnaţi 

agenţi pentru activitatea de secretariat şi gestionarea proceselor verbale de constatare a contravenţiilor. 

(3) La subunităţile cu efective de ordine publică reduse, activitatea acestora se organizează pe 

linii de muncă, astfel încât să se asigure funcţionalitatea pe toate domeniile.  

 

Art. 10 - (1) Secţia de poliţie rurală este structura care coordonează activitatea mai multor poliţii 

comunale/posturi de poliţie comunală, grupate în funcţie de situaţia operativă, întinderea şi configuraţia 

teritoriului.  

(2) În aria de responsabilitate a unui parchet de pe lângă judecătorie pot funcţiona una sau mai 

multe secţii de poliţie rurală. 

(3) O secţie de poliţie rurală poate avea activitatea de cercetare penală supravegheată de unul sau 

mai multe parchete, având în vedere faptul că modul de stabilire a competenţei de supraveghere a 

activităţii de cercetare penală de către parchetele de pe lângă judecătorii este realizat la nivel de poliţie 

comunală/post de poliţie comunal. 

(4) Secţiile de poliţie rurală se subordonează poliţiilor municipale/orăşeneşti.  

(5) Secţiile de poliţie rurală sunt de patru tipuri:  

a) tipul I – numărul populaţiei este mai mare de 30.000 de locuitori; 

b) tipul II – numărul populaţiei este cuprins între 10.000 şi 30.000 de locuitori; 

c) tipul III – numărul populaţiei este până la 10.000 de locuitori; 

d) tipul IV – cu un număr mic de posturi de poliţie comunale subordonate (maxim două posturi 

de poliţie comunale). 

(6) Tipul secţiei de poliţie rurală nu poate fi mai mare decât tipul poliţiei municipale/orăşeneşti 

căreia i se subordonează. 

(7) Secţia de poliţie rurală are în structura organizatorică: şef secţie, funcţii de ofiţer şi agent de 

poliţie, poliţii comunale şi posturi de poliţie comunale. 

 

Art. 11 - (1) Poliţia comunală este structura care funcţionează în comunele cu o situaţie 

operativă complexă şi este condusă de un ofiţer de poliţie.    

(2) Poliţia comunală se subordonează secţiei de poliţie rurală. Prin excepţie, poliţia comunală 

poate fi subordonată, nemijlocit, şi unei poliţii municipale/orăşeneşti. 

(3) Poliţia comunală are în structura organizatorică: şef poliţie comunală şi funcţii de ofiţer şi 

agent de poliţie. 

 

Art. 12 - (1) Postul de poliţie comunal este structura care funcţionează în comune. 
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(2) Postul de poliţie comunal se subordonează secţiei de poliţie rurală. Prin excepţie, postul de 

poliţie comunal poate fi subordonat, nemijlocit, şi unei poliţii municipale/orăşeneşti/staţiuni. 

(3) Posturile de poliţie comunale sunt de două tipuri: 

a) tipul I – numărul populaţiei este peste 1.000 locuitori sau este sub 1.000 locuitori, dar starea 

infracţională şi contravenţională este ridicată;  

b) tipul II – numărul populaţiei este sub 1.000 locuitori, iar starea infracţională şi 

contravenţională este redusă; 

 (4) Postul de poliţie comunal are în structura organizatorică: şef post de poliţie şi funcţii de 

ajutor şef de post. 

 

Art. 13 - Serviciul de ordine publică din cadrul inspectoratului judeţean de poliţie are 

următoarele atribuţii generale: 

a) realizează coordonarea operaţională a structurilor de ordine publică subordonate; 

b) asigură implementarea pe plan local a documentelor de planificare strategică cu aplicabilitate 

în domeniul ordinii publice, emise de la nivel central (strategii, programe şi planuri de acţiuni pentru 

implementarea acestora etc.); 

c) asigură implementarea pe plan local a concepţiilor de organizare/reorganizare a activităţii de 

ordine publică, emise de la nivel central şi formulează propuneri de îmbunătăţire, modificare şi sau 

completare, în funcţie de concluziile rezultate din procesul de implementare; 

d) asigură punerea în aplicare a programelor şi planurilor de acţiuni şi măsuri, emise de la 

nivel central care vizează prevenirea şi combaterea infracţionalităţii din competenţă, sau determină 

implicarea structurilor de ordine publică teritoriale; 

e) iniţiază anteproiecte de acte normative cu aplicabilitate în domeniul ordinii publice, sau 

formulează puncte de vedere asupra celor aflate în procesul de consultare;  

f) iniţiază/elaborează proiecte de documente de reglementare internă a unor activităţi din 

domeniile din competenţă; 

g) participă în grupul de lucru constituit la nivelul inspectoratului de poliţie judeţean pentru 

elaborarea/actualizarea Planului unic de ordine şi siguranţă publică, precum şi în Grupul de Coordonare 

şi Trasare a Sarcinilor; 

h) organizează şi coordonează nemijlocit acţiuni în raza de competenţă pentru prevenirea şi 

combaterea infracţiunilor cu impact asupra climatului de ordine şi siguranţă publică, pe baza produselor  

analitice furnizate de structura de analiză a informaţiilor 

i) participă la organizarea şi desfăşurarea misiunilor de asigurare a ordinii şi liniştii publice la 

manifestaţiile publice cu grad ridicat de risc şi asigură coordonarea nemijlocită a efectivelor de ordine 

publică; 

j)  cooperează/relaţionează cu reprezentanţii structurilor teritoriale ale Jandarmeriei Române, 

Poliţiei de Frontieră Române, Poliţiei Locale, organele administraţiei publice locale, societăţi 

specializate de pază etc., pentru prevenirea infracţiunilor stradale în sistem integrat;  

k) realizează analize periodice cu privire la evoluţia criminalităţii din domeniile de competenţă, 

în special criminalitatea stradală, iar în funcţie de concluziile desprinse, stabileşte măsurile necesare 

pentru creşterea eficienţei şi eficacităţii în prevenirea şi combaterea acesteia; 

l) realizează evaluări periodice pe liniile de muncă din competenţă, conform cadrului 

dispoziţional intern sau ori de câte ori evoluţia situaţiei operative o impune; 

m) organizează şi coordonează, prin ofiţerii formatori, împreună cu serviciile management 

resurse umane, activitatea de pregătire profesională pentru toate categoriile de personal din structurile de 

ordine publică subordonate, potrivit reglementărilor incidente din domeniu; 

n) acordă sprijin, îndrumă şi controlează modul în care se respectă dispoziţiile legale cu privire 

la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor de către unităţi şi prestatorii de servicii; 
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p) coordonează, evaluează şi controlează activitatea în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, 

valorilor şi protecţiei persoanelor, după cum urmează: 

1. execută controale de specialitate la obiectivele din raza de competenţă, conform 

reglementărilor în domeniu;  

2. întocmeşte studii de caz pentru infracţiunile contra patrimoniului comise cu moduri de 

operare deosebite, în vederea stabilirii cauzelor şi împrejurărilor favorizatoare şi a măsurilor legale pe 

care le înaintează Direcţiei de Ordine Publică;  

3. întocmeşte şi supune aprobării conducerii inspectoratului, până la data de 20 ianuarie a 

fiecărui an, un plan ce va cuprinde modalitatea de efectuare a activităţilor de control în domeniul de 

referinţă, termenele de executare, personalul implicat, precum şi necesitatea realizării de evaluări 

trimestriale în acest sens, 

4. primesc, verifică şi înaintează Direcţiei de Ordine Publică documentaţiile pentru licenţierea 

societăţilor specializate de pază şi a celor din domeniul sistemelor de alarmare; 

5. verifică şi/sau avizează următoarele tipuri de documentaţii: 

i.) cele referitoare la îndeplinirea condiţiilor legale de către conducătorii societăţilor 

specializate;  

ii.) planurile de pază ale obiectivelor asigurate cu pază înarmată şi cele ale unităţilor 

financiar-bancare; 

iii.) planurile de pază ale transporturilor de valori interjudeţene şi locale; 

iv.) planurile de protecţie pentru serviciul de gardă de corp; 

v.) cele referitoare la toate tipurile de personal care execută serviciul înarmat conform 

competenţelor; 

vi.) proiectele sistemelor de alarmă împotriva efracţiei; 

vii.) cele referitoare la punerea în funcţiune a sistemelor avizate la cererea sau la 

solicitarea beneficiarului; 

viii.) cele referitoare la dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare 

împotriva efracţiei; 

ix.) cele referitoare la atestarea profesională a personalului de pază; 

x.) instructajele pentru personalul de pază înarmat. 

6. Prin dispoziţia inspectorului şef activităţile prevăzute la pct. 5 sau unele dintre acestea pot fi 

delegate subunităţilor, în vederea soluţionării cu celeritate a cererilor.     

q) desfăşoară nemijlocit, prin personalul desemnat, activităţi specifice pentru prevenirea şi 

combaterea braconajului piscicol, a tăierilor şi transporturilor ilegale de masă lemnoasă din fondul 

forestier de stat şi privat, în zona administrativ-teritorială a judeţului (numai la judeţele unde nu sunt 

înfiinţate birouri/compartimente specializate); 

r) desfăşoară activităţi specifice pentru culegerea de informaţii în scopul cunoaşterii evoluţiei 

situaţiei operative din domeniile date în competenţă, conform reglementărilor în vigoare; 

s) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, potrivit legii;  

t) constată infracţiuni şi desfăşoară activităţi de cercetare penală, în limita competenţelor; 

u) desfăşoară activităţi de control la structurile de ordine publică din subordine, pe liniile de 

muncă din competenţă, cu respectarea cadrului dispoziţional în materie; 

v) verifică memoriile, sesizările şi reclamaţiile adresate de către cetăţeni, instituţii publice sau 

organisme neguvernamentale repartizate de conducerea unităţii, conform competenţei; 

w) verifică plângerile şi sesizările cetăţenilor referitoare la respectarea eticii şi deontologiei de 

către poliţiştii de ordine publică sau la alte aspecte din domeniul de competenţă, repartizate de 

conducerea unităţii; 

x) în baza dispoziţiilor şefilor ierarhici desfăşoară activităţi de cercetare prealabilă, 

administrativă şi/sau participă prin personalul propriu în consiliile de disciplină; 
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y) îndrumă activitatea de instruire, pregătire şi folosire a animalelor de serviciu din dotarea 

formaţiunilor subordonate. 

 

Art. 14 - Biroul/compartimentul silvicultură/piscicultură are, în principal, următoarele 

atribuţii:  

a) coordonează la nivel judeţean activitatea structurilor de poliţie pe linia prevenirii şi combaterii 

faptelor ilegale din domeniul silvic şi piscicol, potrivit competenţei; 

b) asigură aplicarea la nivel judeţean a planurilor comune de acţiune elaborate la nivel central; 

c) realizează analize şi evaluări lunare cu privire la activităţile desfăşurate la nivel judeţean 

pentru prevenirea şi combaterea faptelor de natură penală şi contravenţională din domeniile silvic şi 

piscicol; 

d) relaţionează cu Direcţia Silvică judeţeană, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi 

Vânătoare, structurile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, Gărzii Naţionale 

de Mediu, Gărzii Financiare şi alte instituţii sau organizaţii cu atribuţii în aceste domenii; 

e) organizează şi execută acţiuni pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilegale din domeniul 

silvic şi piscicol; 

f) desfăşoară nemijlocit activităţi specifice pentru prevenirea şi combaterea tăierilor şi 

transporturilor ilegale de masă lemnoasă din fondul forestier de stat şi privat existent pe raza 

administrativ-teritorială a judeţului; 

g) desfăşoară nemijlocit activităţi specifice pentru prevenirea şi combaterea braconajului piscicol 

în zona administrativ-teritorială a judeţului; 

h) desfăşoară activităţi specifice pentru culegerea de informaţii în vederea cunoaşterii evoluţiei 

situaţiei operative din domeniile aflate în competenţă, conform reglementărilor în vigoare;  

i) constată infracţiuni din domeniile specifice şi desfăşoară activităţi de cercetare penală; 

j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, potrivit legii; 

k) controlează modul de asigurare a pazei fondurilor forestiere şi piscicole. 

 

Art. 15 – (1) Poliţia municipală/orăşenească coordonează activitatea desfăşurată la nivelul 

poliţiilor comunale şi posturilor de poliţie comunale aflate în subordinea nemijlocită a acestora, având 

pe această linie, în principal, următoarele atribuţii:  

a) coordonează activitatea de menţinere a ordinii publice, de prevenire şi combatere a 

infracţionalităţii şi a altor fapte care afectează climatul de ordine şi siguranţă publică pe raza localităţilor 

rurale date în responsabilitate; 

b) coordonează activitatea poliţiştilor de la poliţiile şi posturile de poliţie comunale din raza de 

competenţă pentru constatarea infracţiunilor şi strângerea datelor în vederea identificării autorilor 

infracţiunilor şi începerii urmăririi penale; 

c) în baza concluziilor desprinse din analiza situaţiei operative, propune conducerii 

inspectoratului de poliţie judeţean şi administraţiilor publice locale măsuri pentru eficientizarea 

activităţii poliţieneşti; 

d) solicită structurii de analiză a informaţiilor produse analitice privind evoluţia criminalităţii 

din zona de responsabilitate, în special a celei stradale; 

e) aprobă planurile de activităţi trimestriale şi notele se sarcini lunare, întocmite de şefii 

structurilor de ordine publică subordonate; 

f) coordonează acţiunile preventive şi reactive organizate la nivelul structurilor de ordine 

publică; 

g)  evaluează periodic activitatea desfăşurată la nivelul structurilor de ordine publică pentru 

prevenirea şi combaterea faptelor infracţionale şi contravenţionale; 

h) în baza concluziilor desprinse din analiza situaţiei operative, dispune şi efectuează controale 

tematice la structurile de ordine publică; 
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i) urmăreşte realizarea activităţilor stabilite la nivelul structurilor de ordine publică; 

j) participă la evaluările periodice ale structurilor de ordine publică; 

k) verifică plângerile şi sesizările cetăţenilor referitoare la respectarea eticii şi deontologiei de 

către poliţiştii de ordine publică, sau la alte aspecte din domeniul de competenţă, repartizate de 

conducerea unităţii. 

(2) În cadrul poliţiei municipale/orăşeneşti funcţionează următoarele structuri de ordine publică: 

Biroul/formaţiunea de ordine publică pentru mediul urban şi, după caz, Biroul/compartimentul 

pentru centru universitar. 

 

 Art. 16 – (1) Biroul/formaţiunea de ordine publică pentru mediul urban are următoarele 

atribuţii generale: 

a) asigură coordonarea şi desfăşurarea activităţilor specifice poliţiştilor de ordine publică pe 

raza de competenţă; 

b) asigură implementarea concepţiilor, programelor şi planurilor de măsuri care vizează 

activitatea de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, prevenirea şi combaterea fenomenului 

infracţional potrivit competenţei; 

c) colaborează cu reprezentanţii structurilor angrenate în activitatea de menţinere a ordinii 

publice în sistem integrat; 

d) colaborează cu celelalte formaţiuni operative pentru realizarea unui schimb eficient de 

informaţii în baza cărora organizează acţiuni poliţieneşti, în vederea menţinerii sub control a evoluţiei 

criminalităţii stradale; 

e) participă la elaborarea/reactualizarea planului de ordine şi siguranţă publică al localităţii; 

f) întocmeşte registrul dispozitivului de siguranţă publică şi patrulare; 

g) realizează analize cu privire la evoluţia criminalităţii stradale sau anumite fenomene 

infracţionale din competenţă, iar în funcţie de concluziile desprinse, stabileşte măsurile necesare 

prevenirii şi combaterii acestora; 

h) realizează evaluări periodice pe liniile de munca din competenţă, conform cadrului 

dispoziţional intern, sau ori de câte ori evoluţia situaţiei operative o impune; 

i) efectuează evaluări asupra activităţii poliţiştilor din cadrul compartimentelor sau liniilor de 

muncă, privind modul de executare a atribuţiilor de serviciu; 

j) solicită structurii de analiză a informaţiilor produse analitice în vederea organizării şi 

desfăşurării activităţilor specifice prin prisma suportului informaţional; 

k) desfăşoară activităţi specifice pentru culegerea de informaţii în scopul cunoaşterii evoluţiei 

situaţiei operative din domeniile date în competenţă, iar când este cazul asigură diseminarea 

informaţiilor deţinute către celelalte structuri operative, conform reglementărilor în vigoare; 

l) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, potrivit legii; 

m) verifică competenţa de soluţionare a lucrărilor repartizate şi realizează distribuirea acestora  

poliţiştilor de proximitate; 

n) verifică dacă persoanele cercetate fac parte din grupuri infracţionale, relaţionând cu 

structurile de investigaţii criminale şi analiza informaţiilor în acest sens; 

o) verifică actele întocmite de poliţiştii de proximitate cu ocazia efectuării cercetării la faţa 

locului pentru infracţiunile date în competenţa de soluţionare; 

p) efectuează verificări şi investigaţii pentru avizarea conducătorilor societăţilor specializate de 

pază şi în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei. 

 

Art. 17 - Biroul/formaţiunea de ordine publică pentru mediul urban are următoarele 

atribuţii specifice, exercitate, după caz, prin intermediul Compartimentului poliţie de proximitate, 

Compartimentului siguranţă publică şi patrulare şi Compartimentului sisteme de securitate private. 

(2) Compartimentul poliţie de proximitate, are, în principal, următoarele atribuţii: 
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a) realizează cunoaşterea populaţiei, urmăreşte crearea unui parteneriat între poliţie şi cetăţeni, 

unităţi şcolare, cultele religioase, mediu de afaceri, organizaţii neguvernamentale, autorităţi publice 

locale; 

b) desfăşoară activităţi de cercetare penală privind:  

1. infracţiuni cu autor cunoscut, prevăzute în Codul Penal, în care modul de sesizare 

necesită plângerea prealabilă a părţii vătămate: loviri sau alte violenţe; vătămarea corporală; violarea 

de domiciliu; ameninţarea; pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă; abuzul de încredere; 

distrugerea; tulburarea de posesie; nerespectarea hotărârilor judecătoreşti; abandonul de familie; rele 

tratamente aplicate minorului; nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului şi tulburarea 

folosinţei locuinţei. 

2. infracţiuni de furt cu autori cunoscuţi prevăzute şi pedepsite de art. 208 alin. (1), (2) şi 

(3) din Codul Penal; 

3. infracţiuni cu autori cunoscuţi prevăzute de: 

i) Legea nr. 61/1991, republicată, privind sancţionarea faptelor de încălcare a 

unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, (cu excepţia alineatelor care fac referire 

la armele cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a obiectelor confecţionate pe bază de amestecuri 

pirotehnice ori a dispozitivelor pentru şocuri electrice); 

ii) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002, privind regimul de deţinere 

al câinilor periculoşi sau agresivi; 

iii) Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor. 

(2) Compartimentul siguranţă publică şi patrulare are, în principal, următoarele atribuţii: 

a)  acţionează în zona de patrulare pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, 

infracţiunilor stradale cât şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice; 

b) intervine la evenimentele semnalate prin SNUAU 112 ori prin alte moduri, indiferent de 

natura acestora şi competenţa teritorială; 

c) participă la prinderea persoanelor suspecte de comiterea unor infracţiuni în cadrul acţiunilor 

NĂVODUL şi REŢEAUA, deplasându-se în locurile prestabilite şi acţionând conform prevederilor 

planurilor de acţiune; 

d) culege informaţii de la surse ocazionale, utile muncii de poliţie, şi relaţionează cu cetăţenii în 

vederea asigurării unui climat corespunzător de siguranţă publică; 

e) acţionează pentru depistarea persoanelor şi bunurilor urmărite în temeiul legii; 

f) participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă; 

g) întocmeşte actele de constatare, în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, după care 

îl predau pe făptuitor împreună cu aceste documente, organului de poliţie judiciară competent; 

h) execută primele măsuri prevăzute de cadrul legal intern referitoare la efectuarea cercetării la 

faţa locului, iar după sosirea echipei de cercetare îşi continuă activităţile specifice în teren; 

i) conduce la sediul poliţiei persoanele suspecte identificate pe timpul patrulării, în vederea 

luării măsurilor ce se impun; 

j) controlează modul de efectuare a serviciului de către agenţii de pază din obiectivele situate în 

zona de patrulare; 

k) desfăşoară activităţi specifice poliţiei rutiere, dacă au calitatea de poliţişti rutieri; 

l) participă la acţiuni, razii, controale şi filtre organizate la nivelul subunităţii. 

(3) Compartimentul sisteme de securitate private acordă sprijin, îndrumă şi controlează modul 

în care se respectă dispoziţiile legale cu privire la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor de către unităţi şi prestatorii de servicii, după cum urmează: 

a) execută controale de specialitate la obiectivele din raza de competenţă;  

b) întocmeşte studii de caz pentru infracţiunile contra patrimoniului în vederea stabilirii 

cauzelor şi împrejurărilor favorizatoare şi a măsurilor legale;  
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c) execută activităţile de control planificate la nivelul structurii şi iniţiază acţiuni şi controale în 

funcţie de evoluţia situaţiei operative; 

d) verifică şi/sau avizează planurile de pază ale obiectivelor asigurate cu pază altele decât cele 

din competenţa serviciului; 

e) desfăşoară activităţi de cercetare penală în domeniul de competenţă. 

 

Art. 18 - Biroul/compartimentul pentru centru universitar are, în raport de structura sa 

organizatorică, atribuţiile prevăzute pentru Biroul/formaţiunea de ordine publică pentru mediul urban, pe 

care le exercită în raport de specificul competenţei sale teritoriale.  

 

Art. 19 - Secţia de poliţie rurală are, în principal, următoarele atribuţii: 

a) coordonează activitatea de menţinere a ordinii publice, de prevenire şi combatere a 

infracţionalităţii şi a altor fapte care afectează climatul de ordine şi siguranţă publică pe raza localităţilor 

rurale date în responsabilitate; 

b) coordonează activitatea poliţiştilor de la poliţiile comunale şi posturile de poliţie comunale 

din raza de competenţă pentru constatarea infracţiunilor şi strângerea datelor în vederea identificării 

autorilor infracţiunilor şi începerii urmăririi penale; 

c) coordonează activitatea poliţiştilor de la poliţiile comunale şi posturile de poliţie comunale 

din raza de competenţă în ceea ce priveşte culegerea informaţiilor şi efectuarea investigaţiilor; 

d)  planifică şi îndrumă în mod unitar activităţile preventive proactive sau reactive, în scopul 

asigurării climatului de siguranţă publică pe raza de competenţă; 

e) organizează, planifică, controlează şi evaluează activitatea de patrulare pe raza de 

responsabilitate; 

f) acordă sprijin poliţiilor comunale şi posturilor de poliţie comunale pentru aplanarea stărilor 

conflictuale cu grad de risc în planul ordinii publice; 

g) coordonează activitatea poliţiştilor de la poliţiile comunale  şi posturile de poliţie comunale 

aflate în responsabilitate, pentru întocmirea şi realizarea planurilor de pază la operatorii economici de pe 

raza localităţilor; 

h)  acordă sprijin de specialitate în organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor, precum 

şi pentru organizarea şi funcţionarea pazei pe teritoriul comunelor date în responsabilitate; 

i)  participă la activităţile specifice în scopul prinderii autorilor de infracţiuni prin declanşarea 

acţiunilor NĂVODUL şi REŢEAUA,  conform prevederilor planurilor de acţiune; 

j) asigură desfăşurarea activităţilor specifice pentru depistarea persoanelor şi bunurilor urmărite 

în temeiul legii, precum şi pentru supravegherea persoanelor împotriva cărora s-au dispus măsuri 

preventive sau de siguranţă; 

k)  desfăşoară prin personalul desemnat activităţi informativ-operative pentru descoperirea 

autorilor de infracţiuni şi supravegherea persoanelor predispuse la comiterea de infracţiuni, conform 

reglementărilor în vigoare; 

l) desfăşoară prin personalul desemnat activităţi de strângere a datelor în vederea începerii 

urmăririi penale şi cercetare penală în dosarele penale cu autori cunoscuţi, precum şi cele cu autori 

neidentificaţi, potrivit competenţei; 

m) cooperează cu celelalte formaţiuni operative pentru soluţionarea dosarelor penale cu autori 

neidentificaţi şi supravegherea suspecţilor aflaţi în atenţie; 

n) execută măsurile prevăzute în instrucţiunile de linie privind efectuarea cercetării la faţa 

locului;  

o) desfăşoară prin personalul desemnat activităţi specifice pentru prevenirea şi combaterea 

faptelor de natură penală şi contravenţională din domeniile silvic şi piscicol, în limita competenţei; 
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p) supraveghează, îndrumă şi controlează în condiţiile legii, participanţii la traficul rutier în 

zona de competenţă şi soluţionează lucrările privind accidentele de circulaţie din care au rezultat doar 

pagube materiale;  

q)  constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, potrivit legii; 

r) asigură punerea în executare a mandatelor de aducere şi sprijină, la cerere, în limita 

atribuţiilor prevăzute de lege, organele de executare silită; 

s)  organizează activităţile privind  evidenţele şi bazele de date constituite pentru cunoaşterea 

situaţiei operative din zona de responsabilitate; 

t) asigură primirea, înregistrarea, verificarea şi soluţionarea, în limita competenţelor, a   

sesizărilor şi petiţiilor cetăţenilor; 

u) cooperează la activităţile de asigurare a ordinii publice şi desfăşurarea în condiţii 

corespunzătoare a manifestărilor ce implică prezenţa unui public numeros; 

v) cooperează cu celelalte structuri abilitate din raza de competenţă pentru asigurarea climatului 

de ordine şi siguranţă publică; 

w) organizează activităţile privind îndeplinirea la nivelul poliţiilor comunale şi posturilor de 

poliţie comunale a sarcinilor prevăzute de lege în cazul stărilor excepţionale; 

x) participă, împreună cu reprezentanţii altor instituţii, la luarea măsurilor ce se impun în caz de 

situaţii de urgenţă; 

y) cooperează cu autorităţile locale pentru asigurarea  siguranţei cetăţenilor şi a climatului de 

ordine şi linişte publică, organizarea pazei publice şi protecţia patrimoniului, conform prevederilor 

legale. 

 

Art. 20 - Poliţia comunală/postul de poliţie comunal are, în principal, următoarele atribuţii: 

a) aplică măsuri preventive proactive sau reactive, în scopul asigurării climatului de siguranţă 

publică pe raza de competenţă; 

b) asigură desfăşurarea acţiunilor de educaţie antiinfracţională şi antivictimizare a populaţiei în 

colaborare cu reprezentanţii autorităţilor locale, unităţilor de învăţământ, cultură etc.; 

c) implementează programele de prevenire a criminalităţii în zona de competenţă; 

d) realizează activităţile de patrulare pe raza de responsabilitate; 

e) acordă sprijin de specialitate în organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor, precum şi 

pentru organizarea şi funcţionarea pazei pe teritoriul comunei, avizează planurile de pază potrivit 

competenţei şi controlează modul de executare a acestor activităţi, conform reglementărilor în domeniu;  

f) efectuează verificări şi investigaţii pentru avizarea conducătorilor societăţilor specializate de 

pază şi în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei; 

g) desfăşoară activităţi specifice poliţiei de proximitate constând în cunoaşterea populaţiei, 

consiliere, aplanare stări conflictuale etc.; 

h) asigură intervenţia la evenimentele semnalate prin SNUAU 112 ori prin alte moduri, 

indiferent de natura acestora şi competenţa teritorială;  

i) participă prin personalul propriu la prinderea autorilor de infracţiuni prin declanşarea 

acţiunilor NĂVODUL şi REŢEAUA, deplasându-se în locurile prestabilite şi acţionează conform 

prevederilor planului de acţiune; 

j) acţionează pentru depistarea persoanelor şi bunurilor urmărite în temeiul legii, precum şi 

pentru supravegherea persoanelor împotriva cărora s-au dispus măsuri preventive sau de siguranţă; 

k) asigură desfăşurarea activităţilor informativ-operative pentru descoperirea autorilor de 

infracţiuni şi supravegherea persoanelor predispuse la comiterea de infracţiuni, conform reglementărilor 

în vigoare; 

l) desfăşoară prin personalul specializat activităţi de strângere a datelor în vederea începerii 

urmăririi penale şi cercetare penală în dosarele penale cu autori cunoscuţi, precum şi în cele cu autori 

neidentificaţi, potrivit competenţei; 
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m) cooperează cu celelalte formaţiuni operative pentru soluţionarea dosarelor penale cu autori 

neidentificaţi şi supravegherea suspecţilor aflaţi în atenţia acestora, precum şi pentru desfăşurarea unor 

acţiuni comune în vederea prevenirii şi combaterii infracţiunilor din domeniile specifice; 

n) execută măsurile prevăzute în instrucţiunile de linie privind efectuarea cercetării la faţa 

locului;  

o) supraveghează, îndrumă şi controlează în condiţiile legii, participanţii la traficul rutier în 

zona de competenţă şi soluţionează lucrările privind accidentele de circulaţie din care au rezultat doar 

pagube materiale; 

p) verifică, pe raza de competenţă, modul în care persoanele respectă regimul domicilierii şi 

colaborează cu structurile competente pe linia evidenţei populaţiei; 

q) constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, potrivit legii; 

r) asigură punerea în executare a mandatelor de aducere şi sprijină, la cerere, în limita 

atribuţiilor prevăzute de lege, organele de executare silită; 

s) asigură primirea, înregistrarea, verificarea şi soluţionarea, în limita competenţelor, a   

sesizărilor şi petiţiilor cetăţenilor; 

t) desfăşoară activităţi în conformitate cu prevederile legale, la solicitarea centrelor militare, pe 

linia evidenţei cetăţenilor incorporabili şi rezerviştilor; 

u) efectuează verificări la solicitarea serviciilor/birourilor arme, explozivi şi substanţe 

periculoase, pentru persoanele fizice care solicită dreptul de deţinere şi folosire a armelor neletale 

precum şi la cererea serviciilor de ordine publică pentru persoanele juridice care solicită dotarea 

personalului propriu cu arme letale sau neletale; 

v) participă la actualizarea evidenţelor şi bazelor de date constituite pentru cunoaşterea situaţiei 

operative din zona de responsabilitate; 

w) îndeplineşte sarcinile prevăzute de lege în cazul stărilor excepţionale; 

x) participă la asigurarea ordinii publice şi desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a 

manifestărilor ce implică prezenţa unui public numeros; 

y) participă, împreună cu reprezentanţii altor instituţii, la luarea măsurilor ce se impun în caz de 

situaţii de urgenţă; 

z) cooperează cu autorităţile locale pentru asigurarea  siguranţei cetăţenilor şi a climatului de 

ordine şi linişte publică, organizarea pazei publice şi protecţia patrimoniului, conform prevederilor 

legale. 
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Anexa nr. 2 la D.I.G.P.R. nr. 123 din 15.11.2012 

 

 

 

CONCEPŢIA PRIVIND ATRIBUŢIILE PERSONALULUI CE ÎNCADREAZĂ 

STRUCTURILE DE ORDINE PUBLICĂ SAU CARE COORDONEAZĂ ACTIVITATEA 

ACESTORA 

 

 

Art. 1 - Directorul general adjunct al D.G.P.M.B./adjunctul şefului inspectoratului 

judeţean de poliţie cu responsabilităţi în domeniul ordinii publice, are în principal următoarele 

atribuţii:  

a) coordonează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor de ordine publică; 

b) conduce grupul de lucru constituit la nivelul D.G.P.M.B./I.P.J. pentru 

elaborarea/actualizarea Planului unic de ordine şi siguranţă publică; 

c) coordonează punerea în aplicare a programelor şi planurilor de acţiuni şi măsuri, emise de 

la nivel central care vizează prevenirea şi combaterea infracţionalităţii din competenţă, sau 

determină implicarea structurilor de siguranţă publică teritoriale; 

d) coordonează efectivele Poliţiei Române care participă la misiunile de asigurare a ordinii 

şi liniştii publice la manifestaţiile publice cu grad ridicat de risc; 

e) organizează şi coordonează nemijlocit acţiuni în raza de competenţă pentru prevenirea şi 

combaterea infracţiunilor cu impact asupra climatului de ordine şi siguranţă publică;   

f) în baza priorităţilor şi/sau direcţiilor de acţiune elaborate la nivel central, stabileşte 

obiectivele proprii pentru structurile din subordine; 

g) iniţiază anteproiecte de acte normative cu aplicabilitate în domeniul ordinii publice sau 

formulează puncte de vedere asupra celor aflate în procesul de consultare;  

h) iniţiază/elaborează proiecte de documente de reglementare internă a unor activităţi din 

domeniile din competenţă;  

i) dispune activităţi de îndrumare şi control la structurile de ordine publică şi propune 

măsuri de îmbunătăţire a eficienţei acestora; 

j) avizează planul de pregătire continuă a personalului structurilor de siguranţă publică; 

k) asigură măsurile necesare pentru rezolvarea cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor 

cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale; 

l) urmăreşte realizarea activităţilor stabilite la nivelul structurilor de ordine publică; 

m) participă la evaluările periodice ale structurilor de ordine publică; 

n) cooperează/relaţionează cu reprezentanţii structurilor teritoriale ale Jandarmeriei 

Române, Poliţiei de Frontieră Române, Poliţiei Locale, organele administraţiei publice locale, 

societăţi specializate de pază etc., pentru prevenirea infracţiunilor stradale în sistem integrat;  

o) în baza dispoziţiilor directorului general al D.G.P.M.B./şefului I.P.J. desfăşoară activităţi 

de cercetare prealabilă, administrativă şi/sau participă în consiliile de disciplină. 

 

 Art. 2 - Şeful serviciului de ordine publică coordonează întreaga activitate de ordine 

publică de pe teritoriul municipiului Bucureşti/judeţului şi are în principal următoarele atribuţii: 

a) coordonează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor de ordine publică;   

b) asigură implementarea pe plan local a documentelor de planificare strategică cu 

aplicabilitate în domeniul ordinii publice, emise de la nivel central (strategii, programe şi planuri de 

acţiuni pentru implementarea acestora etc.); 
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c) asigură implementarea pe plan local a concepţiilor de organizare/reorganizare a activităţii 

de ordine publică, emise de la nivel central şi formulează propuneri de îmbunătăţire, modificare şi 

sau completare, în funcţie de concluziile rezultate din procesul de implementare; 

d) asigură punerea în aplicare a programelor şi planurilor de acţiuni şi măsuri, emise de la 

nivel central care vizează prevenirea şi combaterea infracţionalităţii din competenţă, sau determină 

implicarea structurilor de ordine publică teritoriale; 

e) iniţiază anteproiecte de acte normative cu aplicabilitate în domeniul ordinii publice, sau 

formulează puncte de vedere asupra celor aflate în procesul de consultare;  

f) iniţiază/elaborează proiecte de documente de reglementare internă a unor activităţi din 

domeniile din competenţă;  

g) monitorizează realizarea activităţilor stabilite la nivelul structurilor de ordine publică; 

h) propune activităţi de îndrumare şi control la structurile de ordine publică şi măsuri de 

îmbunătăţire a eficienţei acestora; 

i) organizează şi coordonează nemijlocit acţiuni regionale în raza de competenţă pentru 

prevenirea şi combaterea infracţiunilor cu impact asupra climatului de ordine şi siguranţă publică;   

j) participă nemijlocit la organizarea şi desfăşurarea misiunilor de asigurare a ordinii şi 

liniştii publice la manifestaţiile publice cu grad ridicat de risc şi asigură coordonarea nemijlocită a 

efectivelor de ordine publică; 

k) verifică memoriile, sesizările şi reclamaţiile adresate de către cetăţeni, instituţii publice 

sau organisme neguvernamentale repartizate de conducerea D.G.P.M.B. / inspectoratului de poliţie 

judeţean, conform competenţei; 

l) verifică plângerile şi sesizările cetăţenilor referitoare la respectarea eticii şi deontologiei 

de către poliţiştii de ordine publică, sau la alte aspecte din domeniul de competenţă, repartizate de 

conducerea unităţii; 

m) cooperează/relaţionează cu reprezentanţii structurilor teritoriale ale Jandarmeriei 

Române, Poliţiei de Frontieră Române, Poliţiei Locale, organele administraţiei publice locale, 

societăţi specializate de pază etc., pentru prevenirea infracţiunilor stradale în sistem integrat;  

n) în baza dispoziţiilor şefilor ierarhici desfăşoară activităţi de cercetare prealabilă, 

administrativă şi/sau participă în consiliile de disciplină; 

o) participă la organizarea şi desfăşurarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea unor 

funcţii de conducere în cadrul structurilor de ordine publică. 

 

Art. 3 - Şeful/adjunctul poliţiei municipale/orăşeneşti/secţiei de poliţie urbane 

coordonează activitatea de ordine publică şi are următoarele atribuţii: 

a) operaţionalizează, îndrumă şi evaluează activitatea poliţiştilor din subordine pentru 

îndeplinirea eficientă şi operativă a sarcinilor profesionale, precum şi pentru aplicarea 

corespunzătoare a cadrului normativ în vigoare;  

b) în baza concluziilor desprinse din analiza situaţiei operative, propune conducerii 

D.G.P.M.B./inspectoratului de poliţie judeţean şi administraţiilor publice locale măsuri pentru 

eficientizarea activităţii poliţiei de ordine publică; 

c) solicită structurii de analiză a informaţiilor produse analitice privind evoluţia 

criminalităţii din zona de responsabilitate, în special a celei stradale; 

d) aprobă planurile de activităţi trimestriale şi notele se sarcini lunare, întocmite de şefii 

structurilor de ordine publică subordonate; 

e) coordonează acţiunile preventive şi reactive organizate la nivelul structurilor de ordine 

publică; 

f) aprobă dispozitivele de siguranţă publică; 
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g) îndrumă activitatea poliţiştilor din subordine pentru îndeplinirea eficientă şi operativă a 

sarcinilor profesionale, precum şi pentru aplicarea corespunzătoare a cadrului normativ în vigoare;  

h) evaluează periodic activitatea desfăşurată la nivelul structurilor de ordine publică pentru 

prevenirea şi combaterea faptelor infracţionale şi contravenţionale; 

i) cooperează cu celelalte structuri cu responsabilităţi în domeniul ordinii publice pentru 

stabilirea necesarului de efective în vederea constituirii de patrule, precum şi pentru întocmirea 

planului de ordine şi siguranţă publică; 

j) participă la şedinţele tactice ale Grupului de Coordonare şi Trasare a Sarcinilor, care 

vizează schimbul de date şi informaţii de interes operativ, organizarea şi desfăşurarea de acţiuni 

comune, care să conducă la asigurarea unui climat de siguranţă civică corespunzător; 

k) în baza concluziilor desprinse din analiza situaţiei operative, dispune şi efectuează 

controale tematice la structurile de ordine publică; 

l) asigură măsurile pentru rezolvarea cererilor, sesizărilor şi reclamaţiile cetăţenilor, în 

conformitate cu prevederile legale; 

m) urmăreşte realizarea activităţilor stabilite la nivelul structurilor de ordine publică; 

n) participă la evaluările periodice ale structurilor de ordine publică; 

o) verifică memoriile, sesizările şi reclamaţiile adresate de către cetăţeni, instituţii publice 

sau organisme neguvernamentale repartizate de conducerea D.G.P.M.B./inspectoratului de poliţie 

judeţean, conform competenţei; 

p) verifică plângerile şi sesizările cetăţenilor referitoare la respectarea eticii şi deontologiei 

de către poliţiştii de ordine publică, sau la alte aspecte din domeniul de competenţă, repartizate de 

conducerea unităţii; 

q) în baza dispoziţiilor şefilor ierarhici desfăşoară activităţi de cercetare prealabilă, 

administrativă şi/sau participă în consiliile de disciplină; 

r) participă la şedinţele comisiei locale de ordine publică înfiinţate la nivelul fiecărei 

comune, oraş, municipiu şi sector al municipiului Bucureşti unde funcţionează poliţia locală. 

 

Art. 4 - Şeful biroului sau formaţiunii de ordine publică din mediul urban coordonează 

întreaga activitate de ordine publică de pe teritoriul subunităţii din care face parte şi are, în principal, 

următoarele atribuţii: 

a) planifică activitatea compartimentelor sau liniilor de muncă; 

b) întocmeşte registrul dispozitivului de siguranţă publică şi patrulare; 

c) participă, alături de ceilalţi ofiţeri cu funcţii de conducere din cadrul subunităţii, la 

întocmirea sau reactualizarea planului de ordine şi siguranţă publică al localităţii; 

d) desfăşoară activităţi specifice în vederea creşterii eficienţei activităţii de asigurare a unui 

climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică, prevenirii şi combaterii fenomenului infracţional 

stradal; 

e) colaborează cu şefii celorlalte formaţiuni operative pentru realizarea unui schimb eficient 

de informaţii în baza cărora organizează acţiuni poliţieneşti în vederea menţinerii sub control a 

evoluţiei criminalităţii stradale;  

f) colaborează cu reprezentanţii structurilor angrenate în activitatea de menţinere a ordinii 

publice în sistem integrat; 

g) analizează activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute, stabilind măsuri de eficientizare; 

h) efectuează controale şi evaluări asupra activităţii subordonaţilor, privind modul de 

executare a atribuţiilor de serviciu; 

i) evaluează calitatea activităţii informative desfăşurate de poliţiştii de ordine publică, 

asigurând, când este cazul, diseminarea informaţiilor către celelalte structuri operative şi răspunde de 

implementarea operativă a rapoartelor informative în bazele de date existente; 
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j) evaluează rapoartele de activitate şi răspunde de implementarea lor operativă în bazele de 

date existente (SNRI); 

k) asigură desfăşurarea pregătirii profesionale a personalului din subordine. 

 

Art. 5 - Ofiţerul desemnat pentru coordonarea activităţii de cercetare penală 

desfăşurată de poliţiştii de proximitate are următoarele atribuţii: 

a) verifică competenţa de soluţionare a lucrărilor repartizate şi realizează distribuirea 

acestora  poliţiştilor de proximitate; 

b) îndrumă, potrivit legii, efectuarea activităţilor de constatare a infracţiunilor şi de 

strângere a datelor în vederea identificării autorilor infracţiunilor şi începerii urmăririi penale; 

c) verifică dacă persoanele cercetate fac parte din grupuri infracţionale, relaţionând cu 

structurile de investigaţii criminale în acest sens; 

d) analizează dinamica infracţionalităţii din domeniul dat în responsabilitate şi propune 

măsuri de eficientizare; 

e) verifică actele întocmite de poliţiştii de proximitate cu ocazia efectuării cercetării la faţa 

locului. 

 

Art. 6 - La subunităţile unde nu există ofiţer pentru coordonarea activităţii de cercetare 

penală desfăşurată de poliţiştii de proximitate, atribuţiile acestuia vor fi îndeplinite de şeful biroului 

sau formaţiunii de ordine publică din mediul urban. 

 

Art. 7 - Poliţistul de proximitate are, în principal, următoarele atribuţii: 

a) realizează cunoaşterea populaţiei, sub aspectul structurii, obiceiurilor şi tradiţiilor locale, 

domiciliului şi reşedinţei, precum şi a teritoriului din punct de vedere al locurilor şi mediilor 

favorabile comiterii de infracţiuni;   

b) stabileşte legături permanente cu administratorii asociaţiilor de proprietari/locatari, 

factorii responsabili din cadrul unităţilor de învăţământ, societăţilor comerciale, organizaţiilor 

neguvernamentale, administraţiei publice locale pentru identificarea factorilor de risc privind ordinea 

publică şi siguranţa cetăţeanului şi identificarea măsurilor comune de prevenire şi combatere a 

faptelor antisociale; 

c) participă la şedinţele asociaţiilor de proprietari/locatari şi la alte evenimente importante 

pentru comunitatea din sectorul/zona de responsabilitate; 

d) identifică şi consiliază cetăţenii care fac parte din categoriile cu grad ridicat de 

victimizare;  

e) mediază şi rezolvă conflictele interumane, în limitele legale; 

f) identifică şi receptează problemele de ordin comunitar şi împreună cu instituţiile abilitate 

iniţiază şi/sau participă la aplicarea unor proiecte sau programe practice, care au ca obiectiv 

îmbunătăţirea siguranţei publice şi a persoanelor; 

g) verifică petiţiile şi sesizările cetăţenilor din zona de responsabilitate referitoare la stări 

conflictuale, tulburarea liniştii publice în unităţile de învăţământ, asociaţii de proprietari/locatari, 

societăţi comerciale, fapte antisociale ale căror victime sunt anumite categorii de persoane (minori, 

bătrâni, persoane cu handicap sau afecţiuni neuropsihice, etc.) şi propune soluţiile legale; 

h) culege date şi informaţii utile muncii de poliţie cu ocazia exercitării atribuţiilor de 

serviciu, inclusiv pentru documentarea activităţii ilicite a persoanelor aflate în atenţia poliţiei, 

conform reglementărilor în vigoare; 

i) colaborează cu poliţiştii din formaţiunile operative şi din cadrul structurilor de analiză şi 

prevenire a criminalităţii pentru cunoaşterea situaţiei operative din sectorul/zona de responsabilitate 

şi realizarea schimbului de date şi informaţii;  
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j) întocmeşte acte de constatare în cazul infracţiunilor flagrante; 

k) efectuează acte de constatare şi de sancţionare a contravenţiilor; 

l) participă, după caz, la efectuarea cercetării la faţa locului în cazul faptelor penale 

repartizate spre soluţionare, comise în zona de responsabilitate; 

m) participă, după caz, la activităţile de menţinere a ordinii publice cu ocazia unor 

manifestări sau evenimente derulate în zona de responsabilitate. 

n) desfăşoară activităţi de strângere a datelor în vederea începerii urmăririi penale şi de 

cercetare penală în dosarele penale potrivit competenţei; 

o) cooperează cu compartimentele de analiză şi prevenire a criminalităţii pentru 

implementarea unor proiecte-programe de prevenire şi combatere a criminalităţii, în domenii 

specifice; 

p) participă la acţiuni, razii, controale şi filtre organizate la nivelul subunităţii; 

q) actualizează zilnic harta criminogenă cu faptele de natură penală comise pe raza de 

responsabilitate şi cu stările conflictuale de orice natură care prezintă riscuri în planul ordinii 

publice; 

r) colaborează cu mass-media pentru promovarea şi dezvoltarea apropierii de cetăţeni. 

 

Art. 8 - Agentul de siguranţă publică are, în principal, următoarele atribuţii: 

a) acţionează în zona de patrulare pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, 

infracţiunilor stradale cât şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice; 

b) intervine la evenimentele semnalate prin SNUAU 112 ori prin alte moduri, indiferent de 

natura acestora şi competenţa teritorială; 

c) participă la prinderea persoanelor suspecte de comiterea unor infracţiuni în cadrul 

acţiunilor NĂVODUL şi REŢEAUA, deplasându-se în locurile prestabilite şi acţionând conform 

prevederilor planurilor de acţiune; 

d) culege informaţii de la surse ocazionale, utile muncii de poliţie şi relaţionează cu cetăţenii 

în vederea asigurării unui climat corespunzător de siguranţă publică; 

e) acţionează pentru depistarea persoanelor şi bunurilor urmărite în temeiul legii; 

f) participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă; 

g) întocmeşte actele de constatare, în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, după 

care îl predau pe făptuitor împreună cu aceste documente, organului de poliţie judiciară competent; 

h) execută primele măsuri prevăzute de cadrul legal intern referitoare la efectuarea cercetării 

la faţa locului, iar după sosirea echipei de cercetare îşi continuă activităţile specifice în teren; 

i) conduce la sediul poliţiei persoanele suspecte identificate pe timpul patrulării, în vederea 

luării măsurilor ce se impun; 

j) controlează modul de efectuare a serviciului de către agenţii de pază din obiectivele 

situate în zona de patrulare; 

k) efectuează acte de constatare şi de sancţionare a contravenţiilor; 

l) desfăşoară activităţi specifice poliţiei rutiere, dacă are calitatea de poliţist rutier; 

m) participă la acţiuni, razii, controale şi filtre organizate la nivelul subunităţii. 

 

Art. 9 - Poliţistul desemnat să coordoneze activitatea poliţiştilor dintr-un schimb de 

siguranţă publică, pe lângă atribuţiile prevăzute pentru agentul de siguranţă publică, va 

desfăşura şi următoarele activităţi: 

a) coordonează, îndrumă şi controlează agenţii aflaţi în serviciu; 

b) analizează, sub aspectul eficienţei, rapoartele zilnice de activitate ale agenţilor aflaţi în 

serviciu; 



 

Concepţia unitară de organizare, funcţionare şi acţiune a  

structurilor de ordine publică ale Poliţiei Române 

 

6/10 

c) soluţionează petiţii şi sesizări ale cetăţenilor adresate subunităţii, inclusiv din cele care 

necesită investigaţii amănunţite şi audieri de persoane la sediul subunităţii.  

 

Art. 10 - Poliţistul specialist în sisteme de securitate are, în principal, următoarele atribuţii: 

a) acordă sprijin, îndrumă şi controlează modul în care se respectă dispoziţiile legale cu 

privire la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor de către unităţi şi prestatorii 

de servicii; 

c) verifică aplicarea măsurilor minimale de securitate legale de către toţi deţinătorii de 

bunuri ori valori aflaţi pe raza de competenţă; 

d) întocmeşte analize şi studii de caz pentru infracţiunile contra patrimoniului în vederea 

stabilirii cauzelor şi împrejurărilor favorizatoare şi a măsurilor legale;  

e) verifică şi avizează planurile de pază ale obiectivelor date in competenţă; 

f) desfăşoară activităţi informativ-operative pentru identificarea celor care încalcă legislaţia 

în domeniul pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi persoanelor, dispunând măsurile 

legale; 

g) verifică petiţiile şi reclamaţiile cetăţenilor; 

h) efectuează verificări şi investigaţii pentru avizarea conducătorilor societăţilor specializate 

de pază şi în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei; 

i) participă sau iniţiază acţiuni şi controale în funcţie de evoluţia situaţiei operative; 

j) soluţionează dosarele penale privind infracţiuni din domeniul de competenţă; 

k) organizează şi actualizează evidenţele de linie; 

l) efectuează acte de constatare şi de sancţionare a contravenţiilor. 

 

Art. 11 – (1) Şeful secţiei de poliţie rurală are, în principal, următoarele atribuţii: 

a) întocmeşte planul de activităţi trimestrial privind activităţile desfăşurate la nivelul 

structurii; 

b) organizează activitatea poliţiştilor din subordine, inclusiv activitatea de patrulare intra şi 

intercomunală şi dispune măsuri pentru creşterea eficienţei acestora; 

c) în funcţie de evoluţia situaţiei operative din zona de competenţă organizează şi conduce 

acţiuni punctuale în locurile, mediile şi zonele de interes operativ; 

d) sprijină, îndrumă, controlează şi evaluează activitatea desfăşurată de poliţiştii din 

subordine, conform reglementărilor în vigoare; 

e) întocmeşte planul de ordine şi siguranţă publică al secţiei de poliţie rurală care va fi 

inclus în planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului/oraşului;  

f)  răspunde de actualizarea hărţii criminogene a localităţilor rurale din zona de 

responsabilitate, în care vor fi reprezentate convenţional principalele fapte de natură infracţională şi 

stările conflictuale, în baza căreia vor fi direcţionate activităţile de prevenire şi combatere a 

criminalităţii; 

g) implementează programele de prevenire a criminalităţii în zona de competenţă; 

h) evaluează periodic activitatea desfăşurată de poliţiştii din subordine pentru prevenirea şi 

combaterea faptelor infracţionale şi contravenţionale şi dispune măsuri de eficientizare a activităţii 

structurilor, în funcţie de aspectele constatate; 

i) evaluează calitatea activităţii informative desfăşurate de poliţiştii de ordine publică, 

asigurând, când este cazul, diseminarea informaţiilor către celelalte structuri operative şi răspunde de 

implementarea operativă a rapoartelor informative în bazele de date existente (RI); 

j) evaluează calitatea rapoartelor de activitate şi a fişelor de eveniment întocmite de către 

poliţiştii din subordine şi răspunde de implementarea lor operativă în bazele de date existente 

(SNRI); 
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k) analizează activitatea de cercetare la faţa locului desfăşurată de personalul din subordine; 

l)  îndrumă, potrivit legii, efectuarea activităţilor de constatare a infracţiunilor şi de strângere 

a datelor în vederea identificării autorilor infracţiunilor şi începerii urmăririi penale; 

m) evaluează modul de soluţionare a reclamaţiilor primite spre rezolvare de către poliţiştii 

din subordine; 

n) asigură instruirea poliţiştilor din patrulele intra şi intercomunale; 

o)  verifică sesizările cetăţenilor îndreptate împotriva poliţiştilor din subordine, repartizate 

de şefii structurilor ierarhice;  

p) desfăşoară activităţi de strângere a datelor în vederea începerii urmăririi penale şi 

cercetare penală în dosarele penale repartizate de şeful poliţiei municipale/orăşeneşti; 

q) efectuează controale privind modul de executare a patrulărilor de către poliţiştii din 

cadrul posturilor de poliţie comunale; 

r) după caz, participă la efectuarea cercetării la faţa locului în cazul faptelor penale date în 

responsabilitate; 

s) asigură cooperarea cu celelalte secţii de poliţie rurale, cu alte formaţiuni operative şi 

informează conducerea poliţiei municipale/orăşeneşti cu privire la activităţile desfăşurate şi măsurile 

dispuse;  

t) conduce activitatea de pregătire profesională a poliţiştilor din subordine; 

u) informează autorităţile publice locale despre factorii favorizatori ai criminalităţii, 

solicitând sprijinul pentru eliminarea acestora; 

v) asigură comunicarea evenimentelor şi situaţiilor de interes operativ, produse pe raza de 

competenţă, poliţiei municipale/orăşeneşti căreia se subordonează”; 

 (2) La nivelul poliţiilor municipale/orăşeneşti care au în responsabilitate nemijlocită posturi 

de poliţie comunale / poliţii comunale, atribuţiile şefului secţiei rurale vor fi preluate de conducerea 

subunităţilor. 

 

Art. 12 - (1) Poliţistul cu funcţie de execuţie la nivelul secţiei de poliţie rurală are, în 

principal, următoarele atribuţii: 

a) actualizează zilnic harta criminogenă cu faptele de natură penală comise pe raza de 

responsabilitate şi cu stările conflictuale de orice natură care prezintă riscuri în planul ordinii 

publice; 

b) sprijină şi îndrumă activitatea poliţiştilor de la poliţiile comunale şi posturile de poliţie 

comunale în ceea ce priveşte constatarea infracţiunilor şi strângerea datelor în vederea identificării 

autorilor infracţiunilor şi începerii urmăririi penale; 

c) sprijină şi îndrumă activitatea poliţiştilor de la poliţiile comunale şi posturile de poliţie 

comunale în ceea ce priveşte culegerea informaţiilor şi efectuarea investigaţiilor; 

d) desfăşoară activităţi de strângere a datelor în vederea începerii urmăririi penale şi 

cercetare penală în dosarele penale cu autori cunoscuţi sau neidentificaţi, care prezintă un grad 

ridicat de complexitate ori care se pot conexa datorită elementelor comune din punct de vedere al 

modului de operare, urmelor, obiectelor corp delict sau semnalmentelor autorilor; 

e)  desfăşoară activităţi informativ-operative pentru descoperirea autorilor de infracţiuni şi 

supravegherea persoanelor predispuse la comiterea de infracţiuni, conform reglementărilor în 

vigoare; 

f)  participă la efectuarea cercetării la faţa locului în cazul faptelor penale date în 

responsabilitate; 

g) efectuează acte de constatare şi de sancţionare a contravenţiilor; 
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h) supraveghează, îndrumă şi controlează, în condiţiile legii, participanţii  la traficul rutier în 

zona de competenţă şi soluţionează lucrările privind accidentele de circulaţie produse pe raza secţiei 

rurale respective din care au rezultat doar pagube materiale; 

i) acordă sprijin poliţiilor comunale şi posturilor de poliţie comunale pentru aplanarea 

stărilor conflictuale cu grad de risc în planul ordinii publice; 

j) participă la realizarea măsurilor de ordine publică pe raza de responsabilitate în cazul 

unor manifestări publice de orice gen care presupun o afluenţă mare de public; 

k) identifică şi reţine persoanele şi bunurile date în urmărire în temeiul legii; 

l) asigură cooperarea cu celelalte structuri operative ale poliţiei. 

  (2) Pe lângă atribuţiile prevăzute la alin. (1), ofiţerul cu funcţie de execuţie la nivelul 

secţiei de poliţie rurală, va desfăşura şi următoarele activităţi: 

a) organizează şi conduce, în funcţie de evoluţia situaţiei operative din zona de competenţă, 

acţiuni punctuale în locurile, mediile şi zonele de interes operativ; 

b) soluţionează plângerile penale îndreptate împotriva primarilor, viceprimarilor, 

consilierilor locali şi secretarilor primăriilor din comunele aflate în responsabilitate, cu excepţia 

celor date în competenţa altor unităţi de poliţie; 

c)  îndrumă activitatea poliţiştilor de la poliţiile şi posturile de poliţie comunale aflate în 

coordonare, pentru întocmirea şi realizarea planurilor de pază la operatorii economici de pe raza 

localităţilor;  

d) coordonează măsurile de ordine publică pe raza de responsabilitate în cazul unor 

manifestări publice de orice gen care presupun o afluenţă mare de public. 

 

Art. 13 - Agentul/personalul contractual pentru activitatea de secretariat are, în 

principal, următoarele atribuţii: 

a)  îndeplineşte activitatea de secretariat, respectând prevederile legale în domeniul păstrării 

şi manipulării documentelor clasificate; 

b)  ţine evidenţa operativă la nivelul secţiei de poliţie şi a posturilor de poliţie comunale / 

poliţiilor comunale din responsabilitatea  secţiei; 

c)  întocmeşte raportările solicitate de structurile ierarhice şi le prezintă spre aprobare 

şefului de secţie; 

d) actualizează evidenţele şi bazele de date constituite la nivelul secţiei de poliţie. 

 

Art. 14 - Şeful poliţiei comunale/postului de poliţie comunal, pe lângă atribuţiile specifice 

ajutorului şefului de post va desfăşura şi următoarele activităţi: 

a) întocmeşte nota de sarcini lunară privind activităţile desfăşurate la nivelul structurii; 

b) organizează activitatea poliţiştilor din subordine, inclusiv activitatea de patrulare şi 

dispune măsuri pentru creşterea eficienţei acestora; 

c) în funcţie de evoluţia situaţiei operative din zona de competenţă propune şefului secţiei 

de poliţie rurală organizarea de acţiuni punctuale în locurile, mediile şi zonele de interes operativ; 

d) sprijină şi îndrumă munca informativă, conform reglementărilor în vigoare; 

e) implementează programele de prevenire a criminalităţii în zona de competenţă; 

f)  evaluează activitatea desfăşurată de poliţiştii din subordine pentru prevenirea şi 

combaterea actului infracţional şi contravenţional; 

g) asigură cooperarea cu celelalte structuri operative ale poliţiei; 

h) avizează planurile de pază ale obiectivelor din zona de responsabilitate, cu excepţia celor 

avizate de serviciul de ordine publică; 

i) asigură comunicarea evenimentelor şi situaţiilor de interes operativ, produse pe raza de 

competenţă, poliţiei municipale/orăşeneşti căreia se subordonează; 
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j) îndeplineşte activitatea de secretariat, respectând prevederile legale în domeniul păstrării 

şi manipulării documentelor clasificate. 

 

Art. 15 - Ajutorul şefului de post, are în principal următoarele atribuţii: 

a) desfăşoară activităţi preventive proactive sau reactive, în scopul asigurării climatului de 

siguranţă publică; 

b) desfăşoară activităţi de educaţie antiinfracţională a populaţiei în colaborare cu 

reprezentanţii autorităţilor locale, unităţilor de învăţământ, cultură etc.; 

c) desfăşoară activităţi informativ-operative pentru descoperirea autorilor de infracţiuni şi 

supravegherea persoanelor predispuse la comiterea de infracţiuni, conform reglementărilor în 

vigoare; 

d) desfăşoară activităţi de cunoaştere a populaţiei, consiliere, aplanare stări conflictuale etc.; 

e) acordă sprijin de specialitate şi îndrumă persoanele fizice şi juridice în organizarea pazei 

obiectivelor, bunurilor, valorilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea pazei pe teritoriul 

comunei, controlând modul de executare a acestor activităţi conform reglementărilor în domeniu;  

f) efectuează verificările în vederea avizării planurilor de pază conform procedurilor 

specifice;  

g) efectuează patrularea pe raza de responsabilitate a postului de poliţie sau a secţiei de 

poliţie rurală; 

h) urmăreşte respectarea prevederilor legale în domeniile date în competenţă; 

i) efectuează acte de constatare şi de sancţionare a contravenţiilor 

j) desfăşoară activităţi de strângere a datelor în vederea începerii urmăririi penale şi 

cercetare penală în dosarele penale cu autori cunoscuţi, precum şi  în cele cu autori neidentificaţi, 

potrivit competenţei; 

k) verifică sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor, repartizate de şeful secţiei de poliţie 

rurală/postului de poliţie comunal;  

l) ia măsuri pentru identificarea şi prinderea persoanelor urmărite în temeiul legii,  precum 

şi pentru descoperirea bunurilor date în urmărire sau care fac obiectul dosarelor aflate în evidenţă 

proprie; 

m) cooperează cu celelalte formaţiuni operative pentru soluţionarea dosarelor penale cu 

autori neidentificaţi şi supravegherea suspecţilor aflaţi în atenţia acestora; 

n) execută măsurile prevăzute în instrucţiunile de linie privind efectuarea cercetării la faţa 

locului;  

o) intervin la solicitările dispeceratului inspectoratului de poliţie judeţean sau ofiţerului de 

serviciu de la poliţia municipală sau orăşenească la care este arondat, pentru intervenţia la 

evenimentele semnalate prin SNUAU 112; 

p) participă la prinderea autorilor de infracţiuni prin declanşarea acţiunilor NĂVODUL şi 

REŢEAUA, deplasându-se în locurile prestabilite şi acţionează conform prevederilor planurilor de 

acţiune; 

q) participă la asigurarea ordinii publice şi desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a 

manifestărilor ce implică prezenţa unui public numeros; 

r) supraveghează, îndrumă şi controlează în condiţiile legii, participanţii la traficul rutier în 

zona de competenţă şi soluţionează lucrările privind accidentele de circulaţie produse pe raza dată în 

responsabilitate, din care au rezultat doar pagube materiale;  

s) participă, împreună cu reprezentanţii altor instituţii, la luarea măsurilor ce se impun în 

caz de situaţii de urgenţă; 

t) desfăşoară activităţi în conformitate cu prevederile legale, la solicitarea centrelor militare, 

pe linia evidenţei cetăţenilor incorporabili şi rezerviştilor; 
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u) efectuează verificări la solicitarea serviciilor/birourilor arme, muniţii şi substanţe 

periculoase, pentru persoanele fizice care solicită dreptul de deţinere şi folosire a armelor neletale 

precum şi la cererea serviciilor de ordine publică pentru persoanele juridice care solicită dotarea 

personalului propriu cu arme letale sau neletale. 

v) execută mandatele de aducere şi sprijină, la cerere, în limita atribuţiilor prevăzute de lege, 

organele de executare silită; 

w) participă la actualizarea evidenţelor şi bazelor de date constituite pentru cunoaşterea 

situaţiei operative din zona de responsabilitate. 

 

Art. 16 - (1)Poliţiştii din cadrul structurilor de poliţie din mediul rural desfăşoară activităţi de 

identificare şi cercetare a autorilor numai în cazul infracţiunilor aflate în competenţa judecătoriei.  

(2) În situaţia în care organele de cercetare ale poliţiei judiciare primesc de la procuror 

dispoziţii privind efectuarea unor acte de urmărire penală, le aduc la îndeplinire, potrivit legii. 

(3) Poliţiştii din cadrul poliţiilor şi posturilor de poliţie comunale sunt obligaţi să primească 

şi să înregistreze orice sesizare sau plângere, urmând ca după verificarea competenţei să o înainteze 

spre soluţionare structurilor specializate. 
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Anexa nr. 3 la D.I.G.P.R. nr. 123 din 15.11.2012 

 

 

EVIDENŢE ŞI DOCUMENTE NECESARE ÎNDEPLINIRII 

ATRIBUŢIILOR DE SERVICIU 

 

 

I. În domeniul menţinerii ordinii şi siguranţei publice 

 

1.  La nivelul biroului sau formaţiunii de ordine publică: 

a) registrul dispozitivului de siguranţă publică şi patrulare; 

b) harta cu delimitarea zonelor de siguranţă publică; 

c) registrul de instruire a agenţilor de siguranţă publică; 

d) registrul de control al dispozitivului de siguranţă publică; 

e) registru de evidenţă a lucrărilor penale; 

f) mapa cu activităţile preventive desfăşurate şi rezultatele obţinute. 

 

2. La nivelul compartimentului poliţiei de proximitate: 

a) evidenţa locurilor şi zonelor cu risc criminogen; 

b) evidenţa cerşetorilor, vagabonzilor, persoanelor cu comportament violent pe fondul consumului 

excesiv de alcool sau a tulburărilor psihice grave; 

c) evidenţa minorilor lipsiţi de supraveghere; 

d) evidenţa grupurilor de tineri cu preocupări antisociale; 

e) evidenţa asociaţiilor de proprietari/locatari;  

f) evidenţa unităţilor de învăţământ;  

g) evidenţa centrelor şi adăposturilor pentru bătrâni, minori, victime ale violenţei în familie; 

h) evidenţa persoanelor cu risc ridicat de victimizare; 

i) evidenţa stărilor conflictuale de orice gen; 

j) evidenţa deţinătorilor de câini periculoşi sau agresivi. 

 

3.  La nivelul secţiei de poliţie rurală:  

a) harta criminogenă actualizată; 

b) registrul unic de control; 

c) registrul note telefonice; 

d) registre intrare-ieşire corespondenţă ordinară şi clasificată; 

e) registrul pentru evidenţa dosarelor penale; 

f) registrul evidenţă contravenţii; 

g) registrul de audienţe; 

h) registrul de petiţii; 

i) registre privind munca informativă, conform reglementărilor în vigoare; 

j) mapă cu planificarea patrulelor intra şi intercomunale realizate la nivelul posturilor de poliţie 

comunale; 

k) registrul persoanelor conduse la sediu; 

l) registrul pentru consemnarea activităţilor de prelucrare a cadrului legislativ şi normativ intern; 

m) mapa cu planificarea activităţilor, analizele efectuate si cele elaborate de U.T.A.I.; 

n) mapa cu pregătirea profesională; 

o) evidenţe ori mape specifice, considerate necesare pentru cunoaşterea eficientă a elementelor 

situaţiei operative, în funcţie de problematica existentă pe raza de responsabilitate. 
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4. La nivelul poliţiei comunale/postul de poliţie comunal:  

a) registre intrare-ieşire corespondenţă ordinară şi clasificată; 

b) registrul pentru evidenţa dosarelor penale; 

c) registrul evidenţă contravenţii; 

d) registrul de audienţe;  

e) registrul de petiţii; 

f) registre privind munca informativă, conform reglementărilor în vigoare; 

g) registrul pentru evidenţierea dovezilor şi autorizaţiilor de reparaţii auto; 

h) registrul de evidenţă a cetăţenilor incorporabili şi rezerviştilor; 

i) registrul persoanelor conduse la sediu; 

j) registrul pentru evidenţa evenimentelor rutiere soldate numai cu pagube materiale; 

k) mapa cu planificarea activităţilor lunare şi evaluarea acestora. 
 

II. În domeniul sistemelor de securitate 
 

1. La nivelul Direcţiei de Ordine Publică 

a) registrul naţional al societăţilor licenţiate pentru activităţi de pază şi protecţie, precum şi în 

proiectarea, instalarea şi întreţinerea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei; 

b) evidenţa dispeceratelor de monitorizare avizate; 

c) evidenţa atestatelor eliberate şi a celor retrase; 

d) evidenţa măsurilor de suspendare şi anulare a licenţelor.  
 

2. La nivelul serviciilor de ordine publică 

a) obiective asigurate cu pază înarmată; 

b) evidenţa planurilor de pază a unităţilor şi a transporturilor de valori; 

c) muzee şi orice alte aşezăminte de cultură şi artă care deţin bunuri de patrimoniu; 

d) obiective care fac parte din infrastructurile critice; 

e) personalul avizat pentru serviciul înarmat şi a celui tehnic; 

f) personalul de pază atestat şi atestatele retrase; 

g) societăţile licenţiate cu sediul social în judeţ şi punctele de lucru; 

h) dispecerate de monitorizare avizate; 

i) proiecte ale sistemelor de alarmare avizate; 

j) unităţi financiar-bancare şi centrelor de procesare; 

k) sancţiuni contravenţionale aplicate care atrag suspendarea societăţilor licenţiate.  

 

3.  La nivelul compartimentului sisteme de securitate şi secţiei de poliţie rurală:   

a) obiectivele care nu au implementate măsuri de securitate fizică;   

b) evidenţa planurilor de pază avizate; 

c) casierii colectoare şi alte spaţii de depozitare a valorilor monetare; 

d) casele de schimb valutar şi amanet, magazinele de bijuterii; 

e) agenţiile loto-prono şi pariuri sportive; 

f) centrele comerciale; 

g) unităţile poştale; 

h) muzee şi orice alte aşezăminte de cultură şi artă care nu deţin bunuri de patrimoniu;  

i) staţii şi/sau depozite petroliere. 

 

NOTĂ:  

1. Evidenţele care se pot constitui în baze de date, pot fi realizate şi în format electronic, cu respectarea 

prevederilor legale în domeniu. 

2. La nivelul tuturor structurilor de ordine publică se pot constitui şi alte evidenţe ori mape specifice, 

considerate necesare pentru desfăşurarea optimă a activităţilor de serviciu. 
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