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 Bilanțul Direcției generale Poliția Locală Constanța pentru anul 2020 

 Pe parcursul anului 2020, lucrătorii din cadrul Direcției generale Poliția Locală 
Constanța au acționat în scopul îndeplinirii atribuțiilor și activităților prevăzute de 

legislația specifică, în următoarele domenii: 
a) ordinea și liniștea publică; 
b) circulația pe drumurile publice; 

c) disciplina în construcții și afișajul stradal; 
d) protecția mediului; 

e) activitatea comercială; 
f) evidența persoanelor.  
 Structura de poliție locală a fost organizată  în anul 2010 prin preluarea posturilor 

și a personalului poliției comunitare precum și a altor structuri din aparatul de 
specialitate al primarului responsabil cu controlul disciplinei în construcții, protecției 

mediului și comerț cu încadrarea numărului de posturi stabilit în condițiile stabilite de 
lege. 
 Direcția Generală poliția Locală Constanța s-a înființat în anul 2017, prin 

reorganizarea Direcției Poliția Locală la nivel de direcție generală,  fără personalitate  
juridică, ca și compartiment funcțional în cadrul aparatului de specialitate al primarului 

municipiului Constanța. 
 În anul 2020 Direcția generală poliția locală și-a desfășurat activitatea cu un 
efectiv de 203 polițiști locali din totalul de 315 funcții prevăzute în organinigrama 

aprobată în anul 2019. 
 La nivelul Direcției generale poliția locală Constanța, în anul 2020 au fost 

înregistrate următoarele rezultate: 

Nr. 
Act normativ Anul 2019 Anul 2020 

Diferență 

procentuală 

crt 

Total sanctiuni aplicate 
DGPL 

64.985 29.482 -54.63% 

1 
O.U.G. nr. 195 

/ 2002 rep. 
15.714 4.774 -69.61% 

2 
Legea nr. 

448/2006 
705 481 -31.77% 

3 
Legea nr. 61 
/ 1991 rep. 

6.867 4.452 -35.16% 

 

 
 NESECRET 

Constanța 

Ex. nr. 1/1 
 

 

 

 

 

 



  

   

2/11 

Constanța, Str. Amzacea nr. 13 
Tel./Fax: 0241 – 484 212 / 0241 – 484 220, e-mail politia.locala@primaria-constanta.ro 

Confidențial ! Date cu caracter personal, prelucrate conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 

4 
H.C.L.M. nr. 
184 / 2013 

919 3.372 266.92% 

5 
O.U.G nr. 19 / 

2006 (A) 
4 8 100% 

6 
Legea nr. 38 

/ 2003 ® 
129 122 -5.42% 

7 
Legea nr. 

55/2020  
/ 3.011  / 

8 

H.C.L. privind 
stabiirea  

impozitelor și 
taxelor locale 

la nivelu mun. 
Constanța 

316 /  / 

9 
H.C.L.M. nr.  
464/2003 

19 2 -89.47% 

10 
Legea nr. 349 

/ 2002 
1.634 321 -80.35% 

11 
Legea nr. 205 

/ 2004 
7 /   

12 
Legea nr. 92 

/ 2007 
18.667 6.564 -64.83% 

13 
HCLM nr. 189 

/ 2017 
64 145 126.56% 

14 OUG 55/2002 110 16 -85.45% 

15 
Legea nr. 196 

/ 2018 
4 /   

16 
Legea nr. 12 

/ 1990 
2.018 1.277 -36.71% 

17 
Legea nr.  54 

/ 2012 
89 16 -82.02% 

18 
O.U.G. nr. 97 

/ 2005 
1.216 302 -75.16% 

19 
Legea nr. 50 

/ 1991 rep. 
349 219 -37.24% 

20 
Legea nr. 325 

/ 2006 
235 12 -94.89% 

21 
H.C.L. nr. 371 

/ 2016 
30     
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22 
H.C.L.M. nr. 
427 / 2017 

836 400 -52.15% 

23 
O.G. nr. 99 / 

2000 mod. 
67 50 -25.37% 

24 
O.U.G. nr. 195 

/ 2005 
26 90 246.15% 

25 
HCL 

nr.44/2004 
/ 4   

26 
HCL 

nr.279/2020 
/ 664   

27 
HCL nr.   235 

/ 2018 
6.681 1.325 -80.16% 

28 
HCL nr.452  / 

2003 
/ 2  / 

29 
H.C.L.M. nr. 

276/ / 2015 
8  /  / 

30 
Legea nr. 
211/2011 

 / 7  / 

31 
Legea nr. 
421/2002 

/  2  / 

32 OM 1  / 18  / 

33 OM 2   / 26  / 

34 0M 3  / 1.591  / 

35 
OUG nr. 
1/1999 

 / 4  / 

Valoare totală 

sancțiuni 
20.811.627 12.417.355 -40.33% 
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Serviciile de ordine publică 

 În cursul anului 2020, polițiștii locali cu atribuții în domeniul ordinii și al liniștii 
publice au desfășurat activități în interesul comunității locale, pentru asigurarea ordinii 

și liniștii publice în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ, a unităţilor sanitare, 
în zonele de agrement, parcuri, cimitire, precum și alte locuri publice, stabilite prin 
Planul de ordine și siguranță publică al poliției locale, ocazie cu care: 

➢ au fost aplicate un număr de 16.890 sancțiuni contravenționale, față de 36.586 
în anul 2019, ceea ce reprezintă o descreștere de 53,83%; 

➢ au fost constatate 61 de infracțiuni în flagrant, cu o scădere de 39% față de anul 

2019, când au fost constatate un număr de 100; 
➢  au fost legitimate 48585 persoane, fiind identificați și predați către DGASPC / 

DGAS / Poliție 372 de persoane, din care 37 minori și 335 adulți,  precum și 49 
persoane urmărite. 

 În cursul anului 2020 au  fost organizate și executate acțiuni atât independent 

cât și în colaborare cu lucrători din cadrul celorlalte servicii din cadrul Direcției generale 
Poliția Locală, după cum urmează: 

➢ pe linia verificării și combaterii faptelor antisociale săvârșite pe mijloacele de 

transport public de persoane din municipiul Constanța; 
➢ pe linia menținerii ordinii și siguranței publice pe raza municipiului Constanța ( 

pe raza de competență a fiecărui serviciu de ordine publică: SOP Nord, Centru, 

Sud – săptămânal/periodic, în colaborare cu lucrătorii din cadrul SFR/SSR, SIAC); 
➢ pe linia menținerii ordinii și siguranței publice în zona/proximitatea unităților de 

învățământ, în parcurile, locurile de joacă ori alte locuri publice aflate pe raza 
municipiului Constanța; 

➢ pe linia identificării persoanelor ce apeleaza la mila publicului în zona/incinta 

lăcașurilor de cult și dispunerea măsurilor legale (în colaborare cu lucrători din 
cadrul DGAS Constanța, DGASPC Constanța); 

➢ pe linia prevenirii și combaterii comerțului ambulant neautorizat în perimetrul 
piețelor agroalimentare Tomis 3, Balada, Abator, Km 4-5, Cet, Poarta 6, Brotăcei, 
Tic- Tac, Tomis Nord/Cireșica; 

➢ pe linia depistării, identificării și dispunerea măsurilor legale asupra persoanelor 
ce încalcă prevederile legale și produc disconfort turiștilor și populației rezidente 

în zonele plajelor, falezelor din Stațiunea Mamaia/municipiul Constanța; 
➢ pe linia depistării câinilor fără stăpân de pe raza municipiului Constanța împreună 

cu lucrărorii DIN CADRUL  DGSP în vederea capturării și transportării acestora în 
locuri special amenajate având ca scop microciparea și sterilizarea acestora; 

➢ pe linia persoanelor ce locuiesc pe str.Dionisie cel Mic ( în colaborare cu SCDCAS, 

DGAS); 
➢ pe linia prevenirii și combaterii efectelor pandemiei COVID 19 și pe linia 

obligativității purtării măștii de protecție în spațiile publice deschise și în zonele 
de promenadă; 

➢ pe linia verificării respectării prevederilor OUG nr.97/2005, în cartierul de locuințe 

sociale Henri Coandă din municipiul Constanța, pe linia prevenirii și combaterii 
faptelor de apelare la mila publicului precum și a depistării comerțului cu produse 

de contrabandă; 
➢ pe linia depistării, identificării și dispunerii măsurilor legale asupra cerșetorilor, a 

persoanelor fără adăpost ori a copiilor lipsiți de ocrotirea părintească care 

săvârșesc fapte antisociale în zona/incinta lăcașurilor de cult precum și în alte 
zone publice; 

➢ pe linia menținerii ordinii și siguranței publice, a stării de curățenie, a respectării 
măsurii de protecție individuală, împotriva răspândârii virusului SARS CoV 2. 
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Serviciile de circulație pe drumurile publice 

În domeniul circulației pe drumurile publice lucrătorii serviciilor rutiere, au 

desfăşurat activităţi în interesul comunităţii locale, pentru asigurarea siguranței și 
fluidizării rutiere, au organizat acțiuni tematice având ca scop constatarea 

contravențiilor și aplicarea sancțiunilor privind opririle / staționările neregulamentare, 
au desfășurat activități specifice de prevenire și combatere a răspândirii virusului SARS 
CoV 2  

 În urma acestor activități au fost aplicate un număr de 9292 sancțiuni 
contravenționale, cu o scădere de  63,63% față de anul 2019. 

 De  asemenea au fost constatate  8 infracțiuni în flagrant. 
 În cursul anului 2020 au fost ridicate de pe domeniul public un număr de 56 de 
autovehicule abandonate sau fără stăpân, ca urmare a aplicării Legii nr. 421/2002 și un 

număr de 1198 vehicule staționate neregulamentar pe partea carosabilă, de pe raza 
teritorială a municipiului Constanța, ca urmare a încălcării prevederilor  O.U.G. nr. 195 

/2002, rep. , privind circulația pe drumurile publice. 
 În analiza acestor rezultate trebuie avut în vedere faptul că, prin Decizia nr. 
11/2017, Înalta curte de Casație și Justiție a restrâns competențele polițiștilor locali cu 

atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice, în sensul că acestora li s-a interzis 
solicitarea datelor cu privire la identitatea persoanei care a condus un autovehicul pe 

drumurile publice.  
 Polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice au 
desfășurat pe parcursul anului 2020 următoarele activități specifice: 

➢ verificarea și sancționarea conducătorilor de autovehicule care nu respectă 
prevederile legale privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap; 
➢ verificare respectării prevederilor Legii nr. 421 /2002 privind regimul juridic al 

vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al statului 

sau al unităților administrativ – teritoriale, ridicând un număr de 56 autovehicule 
de pe raza municipiului Constanța; 

➢  verificarea respectării prevederilor HCL nr. 189/2017, ca urmare a desfășurării 
lucrărilor de intervenție în domeniul public; 

➢ verificarea și sancționarea autovehiculelor care desfășoară activități de transport 

persoane în regim taxi, fără a deține documente legale; 
➢ verificarea prevenirii și combaterii încălcării normelor legale privind accesul pe 

anumite sectoare de drum de pe raza municipiului Constanța; 
➢ verificarea și identificarea problemelor cauzate de condițiile meteorologice 

nefavorabile, a autovehiculelor oprite/staționate neregulamentar, care 
îngreunează desfășurarea activității utilajelor de deszăpezire, precum și pentru 
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identificarea persoanelor fără adăpost și conducerea acestora în spațiile special 

amenajate în acest sens; 
➢  asigurarea măsurilor de ordine și de fluidizare a traficului rutier cu ocazia unor 

sărbători religioase (Bobotează, Paște, Adormirea maicii Domnului, 1 Decembrie 
etc). 

➢ desfășurarea de activități în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei 

de COVID-19,  în scopul protejării drepturilor la viață, la integritate fizică și la 
ocrotirea sănătății; 

➢ verificarea și sancționarea conducătorilor de autovehicule care nu respectă 
prevederile legale privind zonele în care este interzisă oprirea/staționarea 
voluntară. 

 În anul 2020 s-a înregistrat o scădere a numărului total de sancțiuni din cauza 
dinamicii evoluției situației epidemiologice instituite la nivel național determinată de 

răspândirea virusului SARS CoV 2. 
 
 

 
 
Servicul control disciplina în construcții și afișajul stradal 

 Polițiștii locali cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții au desfășurat 

activități specifice de control în vederea identificării lucrărilor de construcţii executate 
fără autorizaţie de construire/desfiinţare, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu 

precum şi verificare a modului de respectare a normelor legale privind afişajul stradal, 
conform procedurii operaționale aprobată prin Dispoziția primarului nr. 
3851/14.12.2016, încheindu-se 219 de procese-verbale de constatare a contravenției 

pe Legea nr. 50/1991 cu o scădere de 37,24% față de anul 2019, iar la verificarea 
respectării normelor în vigoare privind păstrarea curățeniei, polițiștii locali au încheiat 

300 de procese-verbale conform H.C.L. nr. 184/2013 modificată.  
 Polițiștii locali din cadrul Bioului urmărire și executare măsuri în domeniul 
construcțiilor  au întocmit 149 referate în vederea sesizării instanței judecătorești pentru 

neexecutarea măsurilor dispuse prin procesele-verbale de constatare și sancționare a 
contravenției pe Legea nr. 50/1991 și 62 referate în vederea demolării pe cale 

administrativă a construcțiilor nelegale în municipiul Constanța. 
 Astfel, au fost încheiate 675 de note de constatare de către lucrătorii Biroului 
urmărire și executare măsuri în domeniul construcțiilor, referitor la măsurile dispuse 

prin procesele-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor pe Legea 50/1991. 
 Polițiștii locali cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții au desfășurat 

controale operative și tematice pentru: 
➢ verificarea îndepărtarii zăpezii de pe trotuare 
➢ verificarea legalității executării lucrărilor edilitare precum și acțiuni de 

verificare/monitorizare/remediere avarii la rețelele edilitare  
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➢ verificarea şi desfiinţarea reţelelor de comunicaţii aeriene prin cablu (executate 

fără autorizaţii de construire) împreună cu celelate servicii ale Direcției 
Gestionare servicii publice și prin grija S.C.Confort Urban S.R.L. 

➢ verificarea organizărilor de şantier, a existenței rampelor de spălare în șantiere a 
reprezentat o activitate atât periodică cât și tematică în cadrul campaniei 
„Curățăm Constanța noastră”  

➢ verificarea legalităţii afişajului stradal  
➢ verificarea întreţinerii curăţeniei pe arterele adiacente şantierelor. 

 

 
  
Serviciul inspecție activitate comercială 

 În cursul anului 2020, polițiștii locali cu atribuții în domeniul activității comerciale 

au acționat în vederea verificării legalității desfășurării exercițiilor comerciale precum și 
pentru combaterea comerțului stradal neautorizat desfășurat cu preponderență în              

perimetrul principalelor piețe agroalimentare. 
 În domeniul activității comerciale s-au aplicat 713 sancțiuni contravenționale față 
de 1323 aplicate în anul 2019, în scădere cu un procent de 46,10%.  

 În domeniul activității comerciale au fost, de asemenea, întreprinse activități în 
sistem integrat cu lucrătorii celorlalte servicii din cadrul Direcției Generale Poliția Locală, 
pentru: 

➢ verificarea legalității activităților comerciale desfășurate pe sectoarele de plajă 
atât din Constanța cât și din Stațiunea Mamaia; 

➢ verificarea stării de curățenie  aferentă spațiilor comerciale de pe B-dul Tomis, 

str. Ștefan cel Mare, B-dul Ferdinand, str.Mircea cel Bătrân, B-dul Mamaia și au 
demarat procedura de remediere a problemelor constatate acolo unde se 
impunea; 

➢ verificarea structurilor de vânzare de alimentație publică cu privire la respectarea 
normelor Covid 19; 

➢ verificarea structurilor de vânzare – tip terasă de pe raza administrative 
teritorială a municipiului Constanța; 

➢ verificarea zonelor publice, de promenadă cu privire la respectarea normelor 
COVID 19; 

➢ verificarea piețelor de pe raza UAT Constanța cu privire la respectarea normelor 
privind prevenirea și combaterea virusului SARS CoV 2 

➢  distribuirea de afișe cu normele de prevedire a răspândirii virusului SARS Cov 2 
operatorilor economici care desfățoară activitate comercială pe raza UAT 

Constanța 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2019 2020

PVCSC



  

   

8/11 

Constanța, Str. Amzacea nr. 13 
Tel./Fax: 0241 – 484 212 / 0241 – 484 220, e-mail politia.locala@primaria-constanta.ro 

Confidențial ! Date cu caracter personal, prelucrate conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 

➢ distribuirea de înștiințări pentru informarea operatorilor economici cu privire la 

principalele obligații ce le revin în cazul fenomenelor meteo nefavoravile ( viscol, 
ninsoare, polei, depunere gheață) pe principalele artere de pe raza UAT 

Constanța; 

  

 

 

Serviciul control protecția mediului 

 În domeniul protecției mediului, în anul 2020 s-a acționat în principal pe linia 
creșterii gradului de igienizarea a proprietății publice și private, precum și pentru 
asigurarea unui aspect estetic și a unei stări tehnice corespunzătoare pentru 

împrejmuirile aferente terenurilor libere de construcții situate pe principalele artere de 
circulație și trasee de intrare și iesire din oraș. 

 Au fost aplicate un număr de 422 sancțiuni contravenționale față de 671 aplicate 
în anul 2019, în scădere cu un procent de 37,11%. 

 Polițiștii locali cu atribuții în domeniul protecției mediului au desfășurat 
următoarele activități: 

➢ au transmis somații pentru luarea măsurilor de igienizare a terenurilor neîngrijite 
din zona peninsulară și centrală a orașului, de pe principalele artere circulabile și 
de pe traseele de intrare și ieșire din oraș și pentru prezentare documente; 

➢ au transmis înștiințări/adrese/răspunsuri către Direcția Patrimoniu și SPIT VBL în 
vederea identificării proprietarilor de terenuri terenuri 

➢ au efectuat verificări ale contractelor de salubrizare 

➢ au efectuat verificări ale contractelor de produse reciclabile 

➢ au efectuat verificări ale contractelor de produse menajere 

➢ au efectuat verificări de  ridicare deșeuri vegetale 

➢ au efectuat verificări ale terenurilor insalubre 

➢ au efectuat verificări de igienizare a spațiilor verzi  
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Biroul monitorizare zone publice 
 

 Polițiștii locali din cadrul Biroului monitorizare zone publice au desfășurat activități 
de verificare a comerțului stradal în zone publice cu produse accizabile, susceptibile a fi 
produse ce provin din contrabandă și care trebuiesc plasate sub regim vamal,  de 

verificare a comerțului stradal neautorizat, de verificare și depistare a persoanelor care 
au asupra lor substanțe cu efect psihoactiv/psihotrop, de verificare a parazitismului 

social și a cerșetoriei. 
 Au fost constatate un număr de 1413 sancțiuni contravenționale în valoare de 
255.030 lei, fiind dispuse sancțiuni complementare de confiscare a bunurilor destinate 

sau rezultate din activitatea ilicită, astfel fiind confiscate un număr de 3874 pachete 
țigarete,  din care  61 pachete țigarete abandonate pe domeniul public și suma de  84 

lei. 
 Totodată au fost constatate 48 de infracțiuni.   
 

 
   

Începand cu data de 17.03.2020, ca urmare a decretării stării de urgență 

efectivele Direcției Generale Poliția Locală Constanța au fost coordonate operațional de 
Inspectoratul Poliției Județene Constanța, aceștia desfășurându-și activitatea cu 
autospecialele și echipamentele din dotare conform graficelor înaintate de Poliția 

Municipiului Constanța, în scopul prevenirii, limitării și combaterii îmbolnăviririlor cu 
COVID-19, fiind vizate, în principal plajele, zonele de promenadă și alte locații cu risc 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2019 2020

PVCSC

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2019 2020

PVCSC



  

   

10/11 

Constanța, Str. Amzacea nr. 13 
Tel./Fax: 0241 – 484 212 / 0241 – 484 220, e-mail politia.locala@primaria-constanta.ro 

Confidențial ! Date cu caracter personal, prelucrate conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 

de răspândire a infecției de pe raza municipiului Constanța dintre care evidențiem 

următoarele: 

- identificarea, preluarea și conducerea la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Clinic de Urgență Constănțean/centrele de adăpostire și îngrijire 
un număr de 244 de persoane;  

- identificarea persoanelor care locuiau în adăposturi improvizate și 
predarea acestora Serviciul de Asistență Socială din localitatea de 

domiciliu, adăposturile fiind dezafectate, iar zonele ulterior igienizate;  

- informarea și verificarea operatorilor economici de pe raza municipiului 
Constanța și a stațiunii Mamaia, care comercializează alimente și produse 
de strictă necesitate, precum și a modului în care este organizată 
activitatea din piețele agroalimentare de către administratorii acestora 

astfel încât să se păstreze o distanță socială între producătorii agricoli, 
comercianți și cumpărători și adoptarea unor măsuri de protecție împotriva 

răspândirii COVID-19 de către comercianții și producătorii agricoli;  

- verificarea respectării, de către persoanele fizice aflate în izolare la 
domiciliu a, restricţiilor stabilite, activități care au condus la depistarea 
unui număr de 7 persoane care nu respectau măsura izolării la domiciliu, 
față de care s-au dispus măsurile legale;  

- însoțirea și protecția lucrătorilor din cadrul D.G.S.P în scopul efectuarea 
activităților de dezinfectie a locurilor de joacă și strazilor de pe raza 

municipiului Constanța, precum și de distribuire / afișare, în zona de acces 
a imobilelor de locuit colective, a materialelor de informare cu privire la 

măsurile de prevenire COVID-19;  
Începand cu data de 18.05.2020 și până în prezent s-a acționat zilnic pentru 

informarea și prevenirea populației privind reducerea riscului de îmbolnavire cu 

virusul SARS CoV 2 inclusiv pe mijloacele de transport în comun.     
 Principalele obiective ale Direcțiie generale poliția locală pentru anul 2020 au fost 

realizate parțial din cauza stării de urgență și alertă instituite la nivel național datorate 
virusului SARS CoV 2, polițiștii locali desfășurând în permanență acțiuni de prevenire și 
combatere a virusului SARS CoV 2. 

 

Principalele obiective ale Direcției generale poliția locală pentru anul 2021 

 În urma analizei efectuate la nivelul conducerii Direcției Generale Poliția Locală, 
s-a concluzionat ca pentru eficientizarea și buna desfășurare a activităților este necesar 

ca în anul 2021 să fie îndeplinite următoarele obiective: 

➢ Revizuirea/elaborarea de proceduri operaționale la nivelul serviciilor Direcției 
Generale Poliția Locală; 

➢ Analiza îndeplinirii planurilor de muncă la nivelul compartimentelor funcționale 

ale direcției; 
➢ Creșterea prezenței polițiștilor locali în zonele unităților de învățământ, parcuri, 

piețe, parcări publice; 
➢ Scăderea comerțului stradal neautorizat în perimetrul piețelor agroalimentare, 

inclusiv cel cu produse susceptibile de a fi produse de contrabandă care necesită 

plasarea sub regim vamal; 
➢ Creșterea gradului de aplicare a prevederilor legale pentru terenurile libere de 

construcții identificate; 
➢ Continuarea activităților pe linia autovehiculelor abandonate sau fără stăpân, 

conform Legii nr. 421/2002, și ridicarea acestora de pe domeniul public, eliberând 

astfel locuri de parcare; 
➢ Creșterea gradului de încredere a cetățenilor în instituția Poliției Locale 

Constanța, prin desfășurarea unei continue și intense campanii de mediatizare a 
atribuțiilor conferite de lege, a cazurilor de încălcare ale unor acte normative și 
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mai ales a consecințelor ceea ce de fapt reprezintă o reală și eficace activitate de 

prevenire; 
➢ Reducerea fenomenului de abandon al deșeurilor pe domeniul public, 

identificarea terenurilor neîntreținute; 
➢ Creșterea operativității privind preluarea și soluționarea petițiilor adresate 

Direcției generale poliția locală; 

➢ Pregătirea profesională continuă în vederea îmbunătățirii cunoștințelor 
profesionale ale polițiștilor locali;  

➢ Îmbunătățirea relației cu cetățenii prin dezvoltarea capacității de comunicare; 
➢ Prevenirea și reducerea prin acțiuni punctuale și periodice a: 
•  fenomenului cerșetoriei; 

• siguranței elevilor la intrarea și ieșirea de la cursuri. 
            

Întocmit, 

ȘEFUL SERVICIULUI BAZE DE DATE, DISPECERAT, ARMAMENT DELEGAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


