
  

   

1/62 

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 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL CONSTANȚA 

MUNICIPIUL CONSTANȚA 

DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ 

Nr. 3617/09.01.2023 
 

        

                                                                   Aprob, 

                                                                                     DIRECTOR GENERAL  

                                                                                      IONUȚ DUMITRU  

 

 
 

BILANŢUL ACTIVITĂŢII 

DIRECŢIEI GENERALE POLIŢIA LOCALĂ CONSTANŢA 

ÎN ANUL 2022 

 

 În anul 2022, polițiștii locali 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 proceselor verbale.  
  

În perioada analizată, au fost atinse toate obiectivele propuse în Planul de activități 
al Direcției generale poliția locală, printre care amintim:      

1. Activităţi de management pentru: 
-  Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, combaterea faptelor 

antisociale, asigurarea unui climat de legalitate în domeniul disciplinei în construcții, 
comercial și cel de protecție a mediului; 

-  Diminuarea gradului de victimizare a participanților la trafic prin: 

o Participarea zilnică a echipajelor cu atribuții în domeniul circulației pe 
drumurile publice prin activități de fluidizare a traficului rutier în zona 

unităților de învățământ;  
o Verificarea permanentă a stării drumului public, a semnalizării rutiere și 

zona lucrărilor executate pe drumul public; 

o Desfășurarea activităților de educație rutieră în unitățile de învățământ 
adresată elevilor din ciclul gimnazial; 

o Recomandări adresate conducătorilor auto referitor la conducerea 
preventivă și respectarea normelor rutiere; 

o Controale și sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere, conform 

competențelor materiale; 
o Adaptarea dispozitivului cu atribuții în circulația pe drumurile publice, în 

funcție de modificările conjucturale ale traficului.  
- Creșterea autorității poliției locale, consolidarea activității de ordine și liniște 

publică, precum și circulația pe drumurile publice și stabilirea necesarului de forțe prin 
realizarea dispozitivelor funcție de situația operativă;   

 

 

        NESECRET 

        Constanța 

         Ex. nr. 1/1 
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- Asigurarea prezenței zilnice a polițiștilor locali cu atibuții în domeniul ordinii și liniștii 
publice și în domeniul circulației pe drumurile publice, în special la intrarea/ieșirea de la 
cursuri, în zona unităților de învățământ, asigurându-se cu precădere cele în care există 

risc de producere a unor evenimente.  
2. Activități de pregătire inițială și continua.  

Descentralizat, pe fiecare structură organizatorică, s-a asigurat pregătirea 
profesională a întregului personal pe baza principiului eficienței și eficacității, parcurgându-
se întreaga tematică planificată. 

Permanent, destructurat pe fiecare compartiment al direcției, la intrarea în serviciu, 
s-a efectuat instructajul operativ cu personalul din cadrul structurii; 

Tot aici putem menționa faptul că, în scopul dezvoltării carierei și pregătirii 
profesionale, în cursul anului 2022, un număr de 72 polițiști locali au participat la diferite 
cursuri de formare sau pregătire profesională.  

3. Modificări temporare în structura subunității 
S-au luat măsuri pentru respectarea dispozițiilor de aplicare a Regulamentului intern 

privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfășurarea activităților, menținerea unui 
climat de ordine și disciplină în cadrul instituției.    

4. Executarea permanentă de acţiuni şi controale în scopul depistării și sancționării 

faptelor de încălcare a normelor legale. 
În baza celor reiterate, Poliția Locală Constanța și-a concentrat eforturile și pune 

un accent deosebit pe respectarea normelor privind curățenia localității, protecția mediului, 
apărarea ordinii și liniștii publice și fluidizarea traficului rutier. 

De asemenea, nu se acordă o mai puțină atenție celorlalte domenii de activitate 
cum sunt disciplina în construcţii şi afişajul stradal, precum și activitatea comercială. 

Totodată, în perioada sezonului estival, s-a acordat o atenție deosebită activităților 

specifice pentru eradicarea comerțului ambulant desfășurat pe plaje, faleze, piețe, etc, 
curățenia Stațiunii Mamaia și interzicerea staționării autovehiculelor pe spațiile verzi. 

5. Activități de cooperare instituțională. 
Pe baza protocoalelor de colaborare și nu numai, s-a acordat sprijin structurilor din 

cadrul altor instituții pentru realizarea obiectivelor comune. 

6. S-au executat activitățile de asigurare a ordinii și liniștii publice și fluidizarea 
traficului rutier la manifestările sportive, culturale, comemorative, religioase și aniversare 

în cooperare cu IPJ Constanța, IJJ Constanța sau GMJ Constanța.   
 

În perioada analizată, Direcția generală poliția locală și-a desfășurat activitatea cu un 
efectiv de 181 de polițiști locali, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, când 

efectivul poliției locale era de 211 polițiști locali, înregistrându-se o scădere procentuală 
de 16,57% față de aceeași perioadă a anului 2021, astfel, conform organigramei, direcția 
are în componență 280 posturi, însă, își desfășoară activitatea cu 181 polițiști locali, 

existând astfel o diferență de 99 polițiști locali (- 35,36%).  
  La nivelul Direcției generale poliția locală au fost înregistrate în anul 2022, 

comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, următoarele rezultate: 

 

ACT NORMATIV PVCSC 2021 PVCSC 2022 
DIFERENȚE 

PROCENTUALE 

TOTAL  46911 61322 30,72 

VALOARE  22.781.736 lei 24.960.295 lei 9,56 

PV. ANULATE 443 315 -28,89 

HCL nr. 184/2013 

HCL nr. 77/2021 
8296 13621 64,19 
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HCL nr. 123/2021 5353 17546 227,78 

HCL nr. 294/2021 - 1 / 

HCL nr. 464/2003 
HCL nr. 227/2021 

47 21 -55,32 

HCL nr. 12/2021 21 51 142,86 

HCL nr. 189/2017 146 58 -60,27 

HCL nr. 427/2017 808 563 -30,32 

HCL nr. 433/2020 
HCL nr. 463/2021 

1251 1303 4,16 

LG nr. 211/2011 

OUG nr. 92/2021 
229 109 -52,40 

LG. nr. 145/2014 1 4 300,00 

LG. nr. 62/2018 - 4 / 

LG. nr. 196/2018 1 1 0,00 

LG. nr. 185/2013 - 46 / 

LG. nr. 24/2007 1 - / 

LG. nr. 252/2003 4 1 -75,00 

LG. nr. 333/2003 2 - / 

LG nr. 325/2006 39 9 76,92 

LG nr. 349/2002 199 242 21,61 

LG nr.  38/2003 110 135 22,73 

LG nr.421/2002 2 3 50,00 

LG nr. 448/2006 435 535 22,99 

LG nr. 50/1991 531 445 -16,20 

LG nr. 54/2012 26 19 -26,92 

LG nr. 55/2020 4402 461 -89,53 

LG nr. 61/1991 6091 7905 29,78 

LG nr. 123/2021 - 2 / 

LG nr. 92/2007 7092 4548 -35,87 

OUG nr. 155/2001 - 3 / 

OUG nr. 19/2020 - 3 / 

OG nr. 99/2000 1434 2307 60,88 

OUG nr.19/2006 7 6 -14,29 

OUG nr.195/2002 8566 10310 20,36 

OUG nr.195/2005 193 138 -28,50 

OUG nr.55/2002 38 25 -34,21 

OUG nr.97/2005 511 583 14,09 
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BIROUL BAZE DE DATE, DISPECERAT, ARMAMENT, SUPRAVEGHERE VIDEO 
ZONE PUBLICE 

Biroul baze de date, dispecerat, armament, supraveghere video zone publice este o 

structură operativă centrală, prevăzută cu o funcție de conducere și un număr de 20 funcții 

publice de execuție, din care 11 funcții publice ocupate, care își desfășoară activitatea în 

regim de tură, de 12 ore,  12/24 - 12/48, dar și ture de 8 ore conform planificării, întocmită 

de către șeful biroului și aprobată de Directorul General, personal care, în această perioadă 

a dat dovadă de capacitate de a pune eficient în practică soluțiile dispuse de către 

conducere, pentru desfășurarea în mod corespunzător a activităților, în scopul realizării 

obiectivelor structurii. 

 

OBIECTIVELE OPERAȚIONALE 

 
1. Cunoașterea permanentă a situației operative din teren, informarea în timp real 

a conducerii instituției despre situația existentă, precum și transmiterea operativă a 

dispozițiilor acesteia către efective. 

2. Recepționarea apelurilor telefonice, atât de la personalul propriu cât și de la 

cetățeni, oferind acestora informații de interes personal sau comunitar, cu respectarea 

normelor legale în vigoare privind liberul acces la informațiile de interes public. 

2021
43%

2022
57%

TOTAL SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE 
ÎNREGISTRATE LA NIVELUL DGPL 

2021
48%

2022
52%

VALOARE SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE 
ÎNREGISTRATE LA NIVELUL DGPL 
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Astfel, în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 au fost recepționate un număr 

de 87.789 de apeluri telefonice, înregistrându-se o scădere de 10,19% față de 

aceeași perioadă a anului precedent când au fost înregistrate un număr de 97.755 

apeluri telefonice. 

3. Primirea, notarea în Registrul de evidență și transmiterea, prin mijloacele de 

comunicare aflate la dispoziție (stațiile de emisie recepție), a sesizărilor, personalului 

propriu coordonându-i și oferindu-le susținerea logistică prin acordarea la solicitare, de 

date suplimentare în scopul soluționării operative a acestora, precum și prin interogarea 

bazelor de date ale Ministerului Afacerilor Interne. 

Astfel, lucrătorii structurii au înregistrat un număr de 9.317 de sesizări, 

înregistrându-se o creştere cu 17,74% față de aceeași perioadă a anului trecut, 

când au fost înregistrate un număr de 7.913 de sesizări. 

4. Asigurarea primirii rapoartelor de la personalul care acționează în teren, 

implementând, în bazele de date ale poliției locale elementele stabilite prin programele de 

aplicație specifice, informând ori de câte ori este nevoie conducerea instituției în legătură 

cu evoluția situației operative a tuturor serviciilor din cadrul Direcției Generale Poliția 

Locală. 

Astfel, în perioada analizată fiind preluate, de la personalul din teren un 

număr de 55.097 documente, înregistrându-se astfel o scădere de 11,18%  față 

de aceeași perioadă a anului precedent, când au fost preluate un număr de 62.032 

documente. 

5. Punerea în valoare a resurselor informaționale centralizate s-a efectuat prin 

întocmirea unui număr de 4.862 sinteze și informări, înregistrându-se astfel o creştere cu 

18,18% față de aceeași perioadă a anului precedent, când au fost întocmite un număr de 

4.114 documente. 

6. Menținerea unei legături permanente cu serviciile din cadrul Primăriei municipiului 

Constanța, precum și cu alte instituții/servicii publice, în limitele stabilite de către lucrătorii 

din teren, în timpul desfășurării activităților specifice printre care am putea enumera: 

- starea indicatoarelor, a marcajelor rutiere; 

- nefuncționarea mijloacelor de semnalizare optice; 

- necesitatea salubrizării unor zone, precum și pentru eliminarea efectelor produse 

de fenomenele meteo nefavorabile. 

 Astfel, în acest sens, lucrătorii Biroului baze de date, dispecerat, armament 

inițiind un număr de 1.407 apeluri telefonice . 

7.  Conectarea dispeceratului la bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne a 

permis efectuarea unui număr de 103.470 interogări înregistrându-se astfel o creştere cu 

139,61% față de aceeași perioadă a anului precedent, când au fost efectuate un număr de 

43.183 interogări astfel: 

- 25.962 interogări persoane în creştere cu 9,85% față de aceeași perioadă 

a anului trecut când au fost înregistrate 23.633 persoane; 

- 25.733 interogări autovehicule în creştere cu 102,19% față de aceeași 

perioadă a anului trecut când au fost înregistrate 12.727 interogări autovehicule; 
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- 904 interogări permise de conducere în creştere cu 65,27% față de 

aceeași perioadă a anului trecut când au fost înregistrate 547 interogări permise 

de conducere. 

- 3.203 interogări pentru verificare “urmăriți” interogări ale bazelor de date 

IGPR, valoare ce reprezintă o creștere cu 163,62% față de numărul de 1.215 

verificări efectuate în aceeași perioadă a anului precedent. 

 

DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE 

 

Ca și dificultăți întâmpinate am putea enumera: 

- perioade scurte de timp în care nu s-au putut accesa bazele de date ale MAI; 

  

 La nivelul Biroului baze de date, dispecerat, armament, supraveghere video 

zone publice au fost înregistrate în perioada 01.01 – 31.12.2022, comparativ cu 

aceeași perioadă a anului 2021, următoarele rezultate: 

 2021 2022 procent 

Apeluri telefonice recepționate 97755 87789 -10,19% 

solicitări informații de interes personal / 

comunitar 
39750 39124 -1,57 

sesizări telefonice înregistrate 7913 9317 17,74 

probleme a căror soluționare a intrat în 

competența altor instituții 
260 490 88,46 

solicitare sprijin în vederea desfășurării în 

condiții optime a lucrărilor efectuate pe 

raza mun. Constanța  

191 973 409,42 

alte situații 49641 37885 -23,68 
    

Apeluri telefonice inițiate 26644 27492 3,18 

comunicarea neregulilor constatate de 

către polițiștii locali în exercitarea 

atribuțiilor de serviciu 

2411 2903 20,41 

alte situații 24233 24589 1,47 

    

Nr. total interogări baze date MAI 38460 101079 162,82 

persoane 21965 25063 14,10 

autovehicule 11404 25163 120,65 

permise de conducere 491 852 73,52 

IGPR persoane 1161 2894 149,27 
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IGPR auto 14 211 1.407,14 

ONRC 1217 7580 522.84 

CP/PARCĂRI 2208 39316 1.680,62 

 

Nr. documente preluate de la personalul 

din teren 
57990 52341 -9,74 

procese verbale de constatare și 

sancționare a contravenției 
24322 13124 -46,04 

dispozitii de ridicare 1934 3043 57,34 

rapoarte zilnice de activitate 19599 16540 -15,61 

rapoarte de activitate/ verificare/ clasare 

sesizări 
12135 19634 61,80 

 

Documente întocmite 3707 4444 19,88 

Informări / înștiințări  3164 2938 -7,14 

Înregistrări interne 371 672 81,13 

Adrese / borderouri/alte documente 172 834 384.88 

 

            

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ 

 

I. STRUCTURA DE PERSONAL 
 

În perioada  01 ianuarie – 31 decembrie 2022, polițiștii locali cu atribuții în domeniul 

ordinii publice au acționat în scopul îndeplinirii atribuțiilor și activităților prevăzute de 

legislația specifică, în următorul efectiv: 

-  în luna ianuarie: 69 funcții publice de execuție (64 începând cu data de 
14.01.2022 prin încetarea raportului de serviciu a 5 polițişti locali) și 4 funcții publice de 

conducere; 
-  în luna februarie: 64 funcții publice de execuție (63 începând cu data de 

18.02.2022 prin încetarea raportului de serviciu a unui poliţist local) și 4 funcții publice de 

conducere; 

2021
46%

2022
54%

SESIZĂRI TELEFONICE ÎNREGISTRATE
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-  în luna martie: 63 funcții publice de execuție (64 începând cu data de 16.03.2022 
prin transferul unui poliţist local de la Poliția Locală Pitești în cadrul Biroului Ordine Publică 
Centru) și 4 funcții publice de conducere; 

-  în luna aprilie: 64 funcții publice de execuție (62 începând cu data de 22.04.2022 
prin încetarea raportului de serviciu a 2 polițişti locali) și 4 funcții publice de conducere; 

-  în luna mai: 62 funcții publice de execuție și 4 funcții publice de conducere; 
-  în luna iunie: 62 funcții publice de execuție (61 începând cu data de 16.06.2022 

prin transferul unui polițist local în cadrul altei unități administrativ-teritoriale) și 4 funcții 

publice de conducere; 
-  în luna iulie: 61 funcții publice de execuție (60 începând cu data de 03.07.2022 

ca urmare a promovării unui concurs pentru ocuparea funcției vacante de șef birou op nord 
și ulterior 59 începând cu data de 22.07.2022 prin încetarea raportului de serviciu a unui 
polițist local și ulterior) și 5 funcții publice de conducere; 

-  în luna august: 59 funcții publice de execuție (58 după mutarea unui polițist local 
la biroul activitate comercială și ulterior 62 începând cu data de 22.08.2022 ca urmare a 

ocupării prin concurs a 4 posturi vacante din cadrul Biroului Ordine Publică Nord) și 5 funcții 
publice de conducere; 

-  în luna septembrie: 62 funcții publice de execuție (61 începând cu data de 

22.09.2022 prin încetarea raportului de serviciu a unui polițist local, respectiv 60 începând 
cu data de 29.09.2022 prin transferul unui polițist local în cadrul altei unități administrativ-

teritoriale) și 5 funcții publice de conducere; 
-  în lunile octombrie și noiembrie: 61 funcții publice de execuție și 5 funcții publice 

de conducere; 
-  în luna decembrie: 61 funcții de execuție (60 începând cu data de 15.12.2022 

prin încetarea raportului de serviciu a unui poliţist local) și 5 funcții publice de conducere. 

La sfârșitul anului 2022, procentul personalului angajat (65) raportat la numărul 

total de posturi (107) din cadrul serviciului de ordine publică este de 60,74%.                                                                   

În anul 2022, polițiștii locali din cadrul Sop au efectuat 1472 zile concedii de odihnă, 

893 zile concedii medicale și au beneficiat de 81 zile liber plătit (autorecenzare, ore 

suplimentare efectuate, donare sânge, analize medicale, concediu patrenal, căsătorie 

funcţionar, deces rudă). De asemenea, 26 polițiști locali au efectuat cursuri de formare 

profesională (93 zile), 1 polițist local a efectuat cursul de formare inițială în cariera de 

polițist local într-o unitate de învățământ din cadru MAI (33 zile), 4 poliţişti locali au 

desfăşurat activităţi formare profesională la sediul DGPL (22 zile), 4 poliţişti locali au ocupat 

prin concurs 4 posturi vacante din cadrul Biroului ordine publică nord, 9 polițiști locali și-

au încetat raportul de serviciu, 2 poliţişti locali s-au transferat în cadrul altei unități 

administrativ-teritoriale și 1 poliţist local s-a transferat în cadrul Biroului activitate 

comercială, iar 3 dintre aceștia au raportul de muncă suspendat - creștere copil (2 începând 

cu data de 22.10.2022).  

Din punct de vedere al dotărilor, trebuie menționate următoarele: 

- până pe data de 18 martie, activitățile s-au desfășurat, de regulă, cu cinci 

autoturisme marca Dacia Logan inscripționate și având mijloace de semnalizare acustică 

și luminoasă, un autoturism marca Dacia Duster și o autoutilitară marca Dacia Dokker, 

neinscripționate, iar după această dată, cele 5 autoturisme inscripționate au fost predate 

(expirare perioadă leasing), activitatea desfășurându-se până în data de 06.08.2022 cu 

alte 6 autoturisme marca Dacia Logan și un autoturism marca Ford, neinscripționate. 
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- în data de 07.08.2022, cele 5 autoturisme marca Dacia Logan, autoturismul marca 

Ford, autoturismul marca Dacia Duster şi autoutilitara marca Dacia Dokker au fost predate 

Serviciului Control Activitate Comercială, Protecţia Mediului şi Disciplina în Construcţii, 

activitatea desfășurându-se până în data de 22.09.2022 cu 8 autoturisme marca Dacia 

Logan inscripționate și având mijloace de semnalizare acustică și luminoasă; 

- din data de 23.09.2022, activitatăţile s-au desfăşurat cu 7 autoturisme (9 

autoturisme începând cu jumătatea lunii decembrie) marca Dacia Logan inscripţionate și 

având mijloace de semnalizare acustică și luminoasă și un autoturism marca Dacia Logan, 

neinscripționat, ca urmare a predării unui autoturism inscripționat Biroului activitate 

comercială şi a unui autoturism neinscripţionat (datorită expirării perioadei contractuale). 

Din punct de vedere al echipamentului/ținutei de serviciu, polițiștii locali au ținută 

completă (pantalon, tricou/cămaşă cu mânecă scurtă/lungă, pantofi/bocanci, 

șapcă/caschetă, costum de intervenție, vestă multifuncțională, vestă antiînjunghiere) și 

mijloace din dotare (tomfă, cătușe, spray cu substanță iritant lacrimogenă, lanternă, etc) 

și desfășoară activitățile specifice în ținuta de sezon, în conformitate cu prevederile Deciziei 

directorului general nr. 87833/12.05.2021. 

La nivelul serviciului de ordine publică există un total de 109 posturi pentru care 

sunt achiziționate stații de emisie recepție SEPURA, acestea aflându-se în dotarea fiecărui 

polițist local (se folosesc în canalele proprii POL1, POL2, POL3) și body cam-uri (microfoane 

cu cameră – retrase din folosință în data de 20.01.2022, ca și măsură de remediere 

prevăzută în Decizia nr. 3/04.01.2022 a ANSPDCP). 

 De menționat este faptul că s-au desfășurat activități în teren, pe toate trei 

schimburile de lucru, în conformitate cu planificările serviciilor întocmite de șefii Birourilor 

de ordine publică ori de persoanele cu atribuții delegate în acest sens și aprobate de 

conducerea Serviciului de ordine publică. 

II.  ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ 
În perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, polițiștii locali cu atribuții în domeniul ordinii 

publice au desfăşurat activităţi în interesul comunităţii locale, pentru asigurarea ordinii şi 

liniştii publice, precum şi alte activităţi date în competenţă, exclusiv pe baza şi în 
executarea legii, cu respectarea principiilor legalităţii, imparţialităţii, nediscriminării, 

proporţionalităţii şi gradualităţii. 
Prin HG 24/14.05.2020 s-a aprobat instituirea stării de alertă la nivel național și a 

măsurilor de prevenție și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate 

de virusul SARS-CoV-2, iar ulterior s-a aprobat prelungirea stării de alertă (H.G. nr. 

1242/08.12.2021, H.G. nr. 34/06.01.2022, H.G. 171/03.02.2022), astfel că, până la data 

de 09.03.2022, orele 00:00, când aceasta a fost ridicată, poliția locală a acționat în 

principal pentru respectarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19 și verificarea la fiecare adresă/unitate sanitară, a respectării 

obligației persoanelor carantinate/izolate de a nu părăsi locația în care sunt plasate, 

conform Legii nr. 136/18.07.2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății 

publice în situații de risc epidemiologic și biologic, iar după această dată atenția polițiștilor 

locali a fost îndreptată spre: 

- relaționarea cu cetățenii în vederea asigurării unui climat corespunzător de ordine 

și siguranță publice, prevenirea și combaterea faptelor antisociale; 
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- prinderea și identificarea persoanelor suspecte de comiterea unor infracțiuni, 

depistarea persoanelor și a bunurilor urmărite în temeiul legii; 

- executarea măsurilor stabilite în situații de urgență; 

- desfășurarea activităților specifice conform prevederilor Legii 155/2010 a poliției 

locale și ale H.G. nr. 1332/2010. 

În acest sens, echipajele au fost distribuite atât pe cele 3 schimburile de lucru (06.00 

– 14.00, 15.00 – 23.00 și 22.00 – 06.00), în zonele/locurile de interes în activitatea 

cotidiană, ținând cont de dispozițiile conducerii și de obiectivele/prioritățile stabilite (cu 

respectarea prevederilor art. 12 din anexa H.G. nr. 1242/2021 și H.G. nr. 34/06.01.2022 

- stabilind terminarea activității la o diferență de cel puțin o oră de începerea schimbului 

următor, cu respectarea strictă a măsurilor de protecție sanitară). 

În perioada 01 – 09.01.2022, în intervalele orare 07.00-15.00/15.00 -23.00, 3 

echipaje de poliție locală au fost repartizate către secțiile 2, 4 și 5 de poliție din cadrul 

Poliției municipiului Constanța (zilnic), câte o patrulă independentă, sub coordonarea 

cărora au desfășurat activități specifice pe zonele de ordine și siguranță publică și 

itinerariile de patrulare stabilite de persoane desemnate, iar din data de 10.01.2022  

până în data de 25.02.2022, un singur echipaj a fost repartizat zilnic, pe schimbul 1 de 

lucru – 07.00 – 15.00, la Secțiile 4 și 5 Poliție (prin rotație), în scopul verificării la fiecare 

adresă/unitate sanitară, a respectării obligației persoanelor carantinate/izolate de 

a nu părăsi locația în care sunt plasate.  

Activitățile specifice s-au desfășurat independent (prin forțe proprii) și au fost 

orientate în principal pentru: 

- creșterea gradului de siguranță publică pe raza administrativ-teritorială a municipiului 

Constanța, cu accent pe zonele identificate ca fiind un potențial pericol criminogen; 

- executarea acțiunilor organizate la nivelul Direcției generale poliția locală pe linia 
ordinii și liniștii publice (tulburarea liniștii publice, consumul de băuturi alcoolice pe 

domeniul public, apelarea la mila publicului, etc.), eliberarea domeniului public de 
persoanele și adăposturile improvizate ori obiecte depozitate/care blochează domeniul 

public, prevenirea și combaterea răscolirii, adunării și depozitării deșeurilor de orice fel pe 
domeniul public, a transportului public local de persoane, a identificării de persoane ce 
locuiesc în diverse imobile, etc., în colaborare cu lucrători din cadrul serviciilor cu atribuții 

în domeniile  activitate comercială și protecția mediului; 
-  identificarea și dispunerea măsurilor legale asupra persoanelor fără adăpost, a 

cerșetorilor și a copiilor lipsiți de ocrotirea părintească care apelează la mila publicului; 

- constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale, precum şi 

pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale de orice gen; 

-  însoțirea și protecția lucrătorilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

Municipiului Constanța ori din cadrul unor Servicii Publice, cu ocazia unor acțiuni tematice 

(CT BUS; SCPLEP - oficierii de ceremonii în afara sediului de către ofițeri de stare civilă; 

RAEDPP Constanța – preluarea unor spații locative ori sprijin identificare persoane ce 

ocupau spații ale acestora; DGAS – anchete sociale,  predare – primire persoane ce fac 

parte din categorii sociale defavorizate, verificare persoane care găzduiesc cetățeni 

ucrainieni sau apatrizi; DGGSP – verificări depozite deșeuri, sprijin locatii toaletare/corecție 

arbori; CONFORT URBAN - delegare serviciu capturare câini fără stăpân; sprijin eliberare 

carosabil pentru efectuarea de lucrări- marcaje rutiere, intervenții; executori judecătoreşti 

cu ocazia executărilor silite, DSP - cu ocazia derulării unor acțiuni de control, etc.); 
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-  identificarea și verificarea zonelor/locurilor unde se depun frecvent și în mod 

necontrolat deșeuri de orice fel (inerte, menajere, etc.), precum și depistarea persoanelor 

care aruncă/depozitează deșeuri pe domeniul public, în loc nepermis; 

-  supravegherea celor 32 de unități de învățământ (începând cu data de 05.09.2022), 

care sunt repartizate Direcției generale poliția locală, conform Planurilor locale comune de 
acțiune nr. 183083/14.09.2021 și nr. 193069/14.09.2022 (grădinițe, școli generale, licee, 
facultăți), a parcurilor, a locurilor de joacă, a piețelor aflate pe domeniul public sau privat 

al unităţii administrativ- teritoriale de pe raza teritorială de competență. 
În scopul executării acțiunilor la care facem referire, polițiștii locali cu atribuții în 

domeniul ordinii publice au fost sprijiniți de către polițiști locali cu atribuții în domeniul 

circulației pe drumurile publice (BR Nord, BR Centru, BR Sud), de către lucrători cu atribuții 

în domeniul protecției mediului (BPM) și de către lucrători cu atribuții în domeniul activității 

comerciale (BAC). 

În perioada aprilie – august 2022, ocazional în timpul săptămânii și permanent în 

zilele de weekend, în intervalul orar 06:00-14:00 și 14.00 – 22.00, câte un polițist local 

din cadrul SOP a desfășurat activități în colaborare cu un lucrător din cadrul BAC și BPM. 

În perioada septembrie 2022 – decembrie 2022, zilnic, în intervalul orar 08:00-

16:00, câte un polițist local din cadrul SOP a desfășurat activități în colaborare cu un 

lucrător din cadrul BAC.  

În perioada 24.06.2022 – 04.09.2022, de joi până duminică, în intervalul orar 

10.00-18.00, echipaje din cadrul Sop au desfășurat activități de prevenire și 

combatere a comerțului neautorizat pe plajele din stațiunea Mamaia (2) și din 

Constanța (1), iar în intervalul orar 17.00-01.00, polițiștii locali din cadrul Sop, atât 

independent cât și în colaborare cu lucrători din cadrul BAC și BPM, au desfășurat 

activități specifice în stațiunea Mamaia, pe partea de plaje, faleze, promenade și piațete, 

inclusiv în satul de vacanță cât și pe faleza Cazino din Constanța. 

De asemenea, un echipaj OP a însoțit și a asigurat protecția unor lucrători din cadrul 

S.P.A.S. și D.S.P. în scopul vaccinării persoanelor nedeplasabile (6 zile - 6 misiuni), un 

echipaj a acordat sprijin lucrătorilor societății care se ocupă de infrastructura existentă pe 

str. Cuza Vodă, în vederea degajării mașinilor parcate (3 misiuni), un echipaj a acordat 

sprijin lucrătorilor din cadrul D.G.G.S.P. în vederea degajării mașinilor parcate, pentru 

executarea unor lucrări de toaletare/corecție/secționare arbori (164 zile - 253 misiuni), 

3-4 echipaje au desfășurat, atât pe schimbul 1 de lucru, cât și pe schimbul 2 de lucru, câte 

2 ore, activități pe linia verificării respectării prevederilor Legii nr. 92/2007, atât 

independent cât și în colaborare cu lucrătorii CT Bus (292 zile – 1311 misiuni), doi polițiști 

locali au însoțit și au asigurat protecția unor lucrători din cadrul R.A.E.D.P.P. cu ocazia 

verificării unor spații locative (27 zile – 27 misiuni), un echipaj a acordat sprijin 

lucrătorilor din cadrul CONFORT URBAN cu ocazia capturării câinilor fără stăpân (45 zile – 

106 misiuni - 179 câini capturați), un polițist local a însoțit și a asigurat protecția unor 

lucrători din cadrul serviciului evidența persoanelor - ofițer de stare civilă, cu ocazia 

deplasărilor efectuate pentru oficierea unor căsătorii care au avut loc în afara sediului (98 

zile - 211 misiuni - 219 căsătorii), doi polițiști locali au însoțit și au asigurat protecția 

unor executori judecătoreşti cu ocazia executărilor silite (11 zile - 11 misiuni), doi polițiști 

locali au însoțit și au asigurat protecția protecției lucrătorilor din cadrul DGAS Constanța în 

vederea efectuării unor controale la domiciliul persoanelor fizice care găzduiesc cetățeni 

străini sau apatrizi aflați în situații deosebite (13 zile - 47 misiuni). 
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În perioada analizată, atât pe schimbul 1 de lucru, cât și pe schimbul 2 de lucru, un 

echipaj de poliție locală a fost repartizat în zonele str. Ion Voicu, bd. Aurel Vlaicu – zona 

Mercedes, str. Traian, str. Celulozei, str. Amsterdam, str. Anton Cehov, str. Sentinelei 

intersecție cu str. Valea Morii, str. Valea Morii intersecție cu str. Poiana Mare și DC89 - 

zona ferma Stoian, Bd. Tomis- zona Popular, str. Traian-taluz port, taluz plaja Modern 

(între Esplanada și Zorile), str. Dezrobirii, DN3C - str. Viforului (zona Jumbo), bd. 

I.C.Brătianu – în spate la reprezentanța Renault, str. Eliberării și taluz Poarta 4, în vederea 

monitorizării acestora cu privire la aruncarea/depozitarea necontrolată a 

deșeurilor inerte – fără constatări deosebite. Mai mult decât atât, începând cu data de 

13.04.2022, pe ambele schimburi de lucru, polițiștii locali au monitorizat zona pod 

Cora- Brătianu în scopul prevenirii apariției desenelor tip graffiti (2 minori 

depistați).  

În perioada 29.08.2022 – 20.09.2022, pe toate cele trei schimburi de lucru, câte 
un poliţist local din cadrul SOP a fost repartizat punct fix la biserica Sf. Mare Muceniţă 

Ecaterina din cartier Tomis Plus, pentru a asigura perimetrul bisericii afectate de un 
incendiu ce a izbucnit și a fost lichidat în ziua de 28.08.2022. 

 În data de 15.10.2022, echipajele de poliție locală din cadrul Sop au asigurat 

măsuri de ordine în perimetrul Arhiepiscopiei Tomisului ce a fost afectată ca urmare 

a unui incendiu ce a avut loc și a fost lichidat în ziua mai sus-menționată. 

 În perioada 24.05.2022-30.11.2022, pe schimbul 3 de lucru, doi polițiști locali 

cu atribuții în domeniul ordinii publice au fost repartizați punct fix, unul pe str. Corbului nr. 

5 şi celălalt pe str. Soveja, unde au monitorizat punctul termic nr. 137 și punctul 

termic din spatele blocurilor FT4-FT8, în scopul prevenirii apariției desenelor tip 

graffiti și a menținerii liniștii publice, pe schimburile 1 și 2 de lucru acestea fiind 

verificate periodic - fără constatări deosebite. Mai mult decât atât, în aceeaşi perioadă, un 

poliţist local a fost repartizat punct fix pe bld. Aurel Vlaicu în scopul prevenirii şi combaterii 

faptelor antisociale, respectiv de atragere a persoanelor în vederea practicării de raporturi 

sexuale cu acestea spre a obţine foloase materiale şi de aruncare a resturilor 

menajere/nemenajere pe domeniul public - fără constatări deosebite. 

În zilele de 12.01.2022, 17.01.2022, 07.02.2022, 08.02.2022, 27.02.2022, 

10.03.2022, 12.03.2022, 02.04.2022, 10.04.2022, 17.04.2022, 14.05.2022, 

28.05.2022, 01.06.2022, 28.06.2022, 08.07.2022, 24.07.2022, 27.07.2022, 

31.07.2022, 15.08.2022, 20.08.2022, 24.08.2022, 26.08.2022, 03.09.2022, 

08.09.2022, 10.09.2022, 15.09.2022, 20.11.2022, 30.11.2022 și 11.12.2022,  în 

conformitate cu prevederile Hotărârilor CLSU nr. 3/12.01.2022, nr. 9/17.01.2022, nr. 

10/17.01.2022, nr. 15/07.02.2022, nr. 17/08.02.2022, nr. 22/27.02.2022, nr. 

29/10.03.2022, nr. 32/12.03.2022, nr. 43/02.04.2022, nr. 45/10.04.2022, nr. 

47/17.04.2022, nr. 53/14.05.2022, nr. 58/28.05.2022, nr. 59/01.06.2022, nr. 

64/28.06.2022, nr. 65/08.07.2022, nr. 68/24.07.2022, nr. 69/27.07.2022, nr. 

71/31.07.2022, nr. 79/15.08.2022, nr. 80/15.08.2022, nr. 81/20.08.2022, nr. 

84/24.08.2022, nr. 86/26.08.2022, nr. 89/03.09.2022, nr. 90/03.09.2022, nr. 

91/08.09.2022, nr. 93/10.09.2022, nr. 94/15.09.2022, nr. 95/15.09.2022, 

100/20.11.2022, 101/30.11.2022, 102/30.11.2022 și 103/11.12.2022, polițiștii locali din 

cadrul SOP au asigurat viabilitatea căilor de comunicații rutiere și a măsurile 

necesare în vederea gestionării fenomenelor meteorologice prognozate – fără 

evenimente. 
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În luna ianuarie 2022, echipajele de poliție au asigurat măsuri de ordine cu ocazia 

desfășurării unor evenimente festive/sărbători religioase, astfel: 

- pe data de 01.01.2022, în intervalul orar 00:00-02:00, cu ocazia sărbătoririi 
Revelionului 2022 și a focului de artificii – 6 echipaje – fără evenimente; 

- până în data de 09.01.2022,  atât pe schimbul 1 de lucru – 8 ore, cât și pe 
schimbul 2 de lucru- 8 ore cu ocazia Festivalului Iernii- Târgul de Crăciun -  câte un 

echipaj/schimb – fără evenimente; 
- în ziua de 05.01.2022, cu ocazia pregătirii sărbătoririi Bobotezei -  atât pe 

schimbul 1 de lucru – 8 ore, cât și pe schimbul 2 de lucru- 8 ore – 2 polițiști locali în 

colaborare cu lucrătorii din cadrul Serviciului rutier – fără evenimente; 
- în ziua de 06.01.2022, cu ocazia sărbătoririi Bobotezei -  pe schimbul 1 de 

lucru – 8 ore- 4 echipaje ( 3 echipaje independent și 2 polițiști locali în colaborare cu 
lucrătorii din cadrul Serviciului rutier), iar  pe schimbul 2 de lucru - 8 ore - 1 echipaj 
(independent) – 1 eveniment – fapta de comerț ambulant neautorizat urmată de 

obstrucționarea îndeplinirii sarcinilor de serviciu, soluționate prin dispunerea măsurilor 
legale împotriva persoanelor în cauză; 

- în ziua de 24.01.2022, cu ocazia sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor 
Române - 1 echipaj în colaborare cu lucrătorii din cadrul Serviciului Rutier – fără probleme; 

În data de 04.01.2022, polițiștii locali din cadrul SOP au pus în executare un 

mandat de aducere privind pe numitul Voduț Ion, ca urmare a solicitării venite din partea 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție- Direcția de Investigare a 

Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism- Serviciul Teritorial Constanța prin 

adresa nr. 1422/04.01.2022 și au procedat la conducerea acestuia la sediul Brigăzii de 

Combatere a Criminalității Organizate Constanța, unde a fost predat lucrătorilor acestei 

instituții, în baza procesului verbal de predare-primire nr. 1422/04.01.2022. 

Până în data de 06.02.2022 inclusiv, pe toate cele 3 schimburi de lucru, 2 polițiști 

locali au fost repartizați punct fix pe str. Prelungirea Sg. Nicolae Grindeanu, pentru a 

asigura măsuri de ordine publică în perimetrul blocurilor T1, T2 și T3, afectate ca urmare 

a unui incendiu ce a avut loc în ziua de 16.12.2021, iar după această dată, măsurile de 

ordine publică în perimetrul blocurilor mai sus-menționate fiind asigurate de către un singur 

polițist local, doar pe schimbul 3 de lucru (22.00-06.00)-post fix - până în data de 

18.03.2022, pe schimburile 1 și 2 de lucru zona fiind monitorizată periodic de către polițiștii 

locali.  

În zilele de 14.01.2022, 13.07.2022, 24.08.2022 și 15.12.2022, atât pe 

schimbul 1 de lucru – 8 ore, cât și pe schimbul 2 de lucru- 8 ore, s-a pus în executare o 
razie organizată de Direcția generală poliția locală – Serviciul ordine publică, 
având ca scop asigurarea şi menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică pe raza 

municipiului Constanța, pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale ori 
descoperirea infracţiunilor, precum şi pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale cetăţenilor unităţii administrativ teritoriale, rezultatele fiind cuprinse în 
sintezele ce au fost aduse la cunoștința conducerii poliției locale. Mai mult decât atât, în 
zilele de 21.01.2022, 25.01.2022, 04.02.2022, 16.02.2022, 25.02.2022, 

18.03.2022, 24.03.2022, 30.03.2022, 07.04.2022, 15.04.2022, 20.04.2022, 
28.04.2022, 06.05.2022, 12.05.2022, 18.05.2022, 26.05.2022, 09.06.2022, 

17.06.2022, 23.06.2022, 29.06.2022, 23.09.2022 29.09.2022, 06.10.2022, 
14.10.2022, 20.10.2022, 28.10.2022,  04.11.2022, 11.11.2022, 18.11.2022 şi 

25.11.2022,  atât pe schimbul 1 de lucru – 8 ore, cât și pe schimbul 2 de lucru- 8 ore, s-
au organizat și pus în executare acțiuni de către Direcția generală poliția locală, pe 
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raza Birourilor de ordine publică (Nord/Centru/Sud), la care au participat polițiștii 
locali cu atribuții în domeniul ordinii publice, fiind verificate locurile/mediile de interes în 
domeniul ordinii publice, aflate pe raza municipiului Constanța, conform unor grafice 

prestabilite, rezultatele fiind cuprinse în sintezele ce au fost aduse la cunoștința conducerii 
poliției locale. De asemenea, în zilele de 10.02.2022 și 04.03.2022, în intervalele orare 

06.00-22.00/06.00-10.00, s-au organizat și pus în executare acțiuni privind depistarea, 
identificarea și dispunerea măsurilor legale asupra persoanelor fără adăpost, a 
cerșetorilor ori a copiilor lipsiți de ocrotirea părintească care săvârșesc fapte 

antisociale ori și-au improvizat adăposturi în locuri publice aflate pe raza administrativ-
teritorială a municipiului Constanța, la  care au participat polițiștii locali cu atribuții în 

domeniul ordinii publice, în colaborare cu lucrători din cadrul Poliției Municipiului 
Constanța- Secția 5 Poliție, fiind verificate  locuri/medii de interes în domeniul ordinii 
publice aflate pe raza secției de poliție mai sus-menționată, rezultatele fiind centralizate 

într-o sinteză și aduse la cunoștința conducerii poliției locale, iar în ziua de 04.04.2022, 
în intervalul orar 06.00-14.00, polițiștii locali din cadrul Sop în colaborare cu 1 polițist local 

din cadrul BUMDC, 1 polițist local din cadrul BDCAS și 2 polițiști locali din cadrul BPM au 
executat o acțiune pe linia verificării respectării prevederilor O.U.G. 97/2005, a 
stării de curățenie și menținerea ordinii publice pe str. Semănătorului din mun. 

Constanța. La inițiativa polițiștilor locali din cadrul SOP – Biroul ordine publică nord, în 
data de 22.10.2022, în intervalul orar 08.00 – 16.00, a fost organizată și desfășurată 

o campanie de informare, conștientizare și implicare a locatarilor din cartierul de 
locuințe sociale Henri Coandă, ce s-a soldat cu igienizarea tuturor spațiilor verzi, 

a trotuarelor și a părții carosabile din proximitatea imobilelor pe care le au în 
folosință. 

În data de 09.02.2022, în intervalul orar 13:00 – 15:00, 18 polițiști din cadrul 

SOP, împreună cu 12 polițiști din cadrul SR, au participat la o sesiune de formare 
organizată de Asociația eLiberare în “Identificarea proactivă a traficului de persoane și 

analiza traumei din perspective victimologică”, training ce s-a desfășurat online, prin 
intermediul platformei Zoom, iar în data de 12.04.2022, în intervalul orar 09:00 – 16:00, 
o parte din polițiștii locali din cadrul SOP, au participat la o sesiune de formare 

organizată de Agenția Națională  pentru Egalitate de Șanse privind modalitatea de 
îmbunătățire a metodelor de intervenție interinstituțională pentru prevenirea și 

combaterea violenței domestice și de gen în cadrul proiectului “Sprijin pentru 
implementarea Convenției de la Istanbul în România”, training ce s-a desfășurat la 
Hotel Sulina din municipiul Constanța.  Mai mult decât atât, în data de 21.04.2022, în 

intervalul orar 10:00-12:00, la sediul DGPL, 15 polițiști locali din cadrul SOP și 5 polițiști 
locali din cadrul SR au participat la o activitate de informare în domeniul drogurilor 

organizată de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, iar în 
perioadele 25.05.2022-04.07.2022 și 17.10.2022 - 12.11.2022, un număr total de 
12 polițiști locali din cadrul SOP au participat la cursuri de formare profesională în 

vederea certificării aptitudinilor de operare pe calculator (obținere permis ECDL) 
la Centrul de Formare Profesională Don Bosco din municipiul Constanța. De asemenea, în 

perioadele 12.09.2022 - 16.09.2022 și 21.11.2022 - 25.11.2022, un număr total de 
7 poliţişti locali din cadrul SOP au participat la cursul de formare profesională “Poliţia locală 
şi poliţistul local. Responsabilităţi şi comunicarea cu cetăţenii”, ce a avut loc în localitatea 

Poiana Brașov. 
Începând cu data de 27.02.2022 până în data de 06.04.2022, pe schimburile 

1 și 2 de lucru, un polițist din cadrul SOP a asigurat măsuri de ordine în zona/incinta 

Pavilionului Expozițional Constanța cu ocazia inițierii de către Primăria municipiului 

Constanța a unei acțiuni de colectare de ajutoare umanitare destinate refugiaților din 
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Ucraina într-un spațiu amenajat în acest loc, precum și cu ocazia prezentării persoanelor 

în scopul vaccinării împotriva virusului Sars-CoV-2, iar din data de 07.04.2022 până în 

data de 11.04.2022, măsurile de ordine în incinta Pavilionului Expozițional Constanța 

au fost asigurate de un polițist local cu atribuții în domeniul ordinii publice doar pe 

schimbul 3 de lucru (22.00-06.00)- fără evenimente. 

În perioada 01.03.2022 - 06.03.2022, atât pe schimbul 1 cât și pe schimbul 2, 

au fost organizate și s-au executat de 8-10 polițiști locali/schimb acțiuni pe linia 

evidenței locative în cartierul de locuințe sociale Henri Coandă, cele 33 de imobile 

cu spațiile locative aferente fiind în administrarea RAEDPP Constanța. 

În zilele de 05.04.2022, 10.11.2022, 26.11.2022 și 09.12.2022, polițiștii locali 

din cadrul Serviciului ordine publică au identificat, pe str. Albastră, pe str. DN3C – zona 

ferma Stoian, pe str. Crișului și pe str. Amsterdam, un număr total de patru persoane 

care descărcau/abandonau, din autoutilitare, mai mulți saci plini cu deșeuri 

provenite din construcții, ocazie cu care a fost solicitată și prezența unor lucrători din 

cadrul Biroului Protecția Mediului, fiind dispuse măsurile legale (sancționarea 

contravențională și confiscarea bunurilor folosite la săvârșirea contravenției - autoutilitare), 

iar în data de 23.06.2022, în zona piața Cet, polițiștii locali din cadrul Sop au procedat 

la sancționarea contravențională a două persoane care comercializau fără a deține 

autorizație și în condiții improprii produse lactate din autoturismele personale, precum și 

la dispunerea măsurii complementare de ridicare și confiscare a autovehiculelor 

folosite la săvârșirea contravenției. De asemenea, în zilele de 20.07.2022 şi 

13.08.2022, polițiștii locali din cadrul SOP au sprijinit lucrătorii BPM cu ocazia identificării 

unei persoane care descărca/abandona, dintr-o autoutilitară, în alte locuri decât cele 

special amenajate, deșeurile transportate, fiind dispuse măsurile legale 

(sancționarea contravențională și confiscarea bunurilor folosite la săvârșirea 

contravenției - autoutilitara).  

În zilele de 08.04.2022 și 14.04.2022, un polițist local din cadrul SOP împreună 

cu un polițist local din cadrul SR au desfășurat activități preventiv-educative la școala 

nr. 6 și școala nr. 8 din municipiul Constanța, având ca scop prevenirea și combaterea 

delincvenței juvenile și victimizarea minorilor. 

În perioada 12.04.2022-14.04.2022, 3 echipaje de polițiști locali au desfășurat 

activități în ținută civilă, pe toate cele 3 schimburi de lucru, în colaborare cu lucrătorii 

din cadrul Secției 2 Poliție, în vederea identificării unei persoane care incendiază 

recipienții de colectare a gunoiului menajer (persoana în cauză a fost prinsă în 

flagrant de polițiștii locali în data de 14.04.2022 și predată lucrătorilor Secției 2 Poliție). 

Mai mult decât atât, începând cu data de 19.08.2022, în intervalul orar 14.00-22.00, 2 

poliţisti locali au fost repartizat să desfăşoare activităţi potrivit competenţelor, sub 

coordonarea lucrătorilor din cadrul Secţiei 2 Poliţie, iar în perioada 09.09.2022 - 

30.09.2022, în intervalul orar 16:00 - 20:00/17.00 – 21.00/18:00 – 21:00, un echipaj de 

poliţie locală a fost repartizat să desfăşoare activităţi sub coordonarea lucrătorilor din 

cadrul Secţiilor de Poliţie (prin rotaţie). Mai mult decât atât, în perioadele 

01.10.2022 - 15.10.2022, 08.11.2022-13.11.2022 și 23.11.2022-25.11.2022, în 

intervalele orare 20.00-04.00/22.00-06.00/16.00-22.00, 2/4 poliţisti locali au fost 

repartizați să desfăşoare activităţi potrivit competenţelor, sub coordonarea 

lucrătorilor din cadrul Secţiei 5 Poliţie. 
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În perioada 18.04.2022-23.04.2022, atât pe schimbul 1 de lucru, cât și pe 
schimbul 2 de lucru, un polițist local a desfășurat activități în ținută civilă, în zona 
piețelor Tomis 3 și Griviței, în vederea depistării persoanelor care comercializează miei 

fără a deține autorizație în acest sens – fără evenimente. 
În data de 23.04.2022, în intervalul orar 18:00-02:00, 12 echipaje mixte formate 

din polițiști locali cu atribuții în domeniul ordinii publice și circulației pe drumurile publice 
au desfășurat activități specifice de menținere a ordinii publice în zona bisericilor 
de pe raza municipiului Constanța cu ocazia sărbătorii religioase “Învierea Domnului”. 

În perioada 24.04.2022-26.04.2022, în intervalul orar 08:00-16:00, două 
echipaje de poliție locală au acționat în permanență, în zona cimitirelor Central și 

Municipal și periodic, un al treilea echipaj de poliție locală, în zonele unde sunt 
amplasate celelalte cimitire (Anadalchioi, Constantin Predescu, Palazu Mare și 
Viile Noi), pentru depistarea, identificarea și dispunerea măsurilor legale asupra 

persoanelor, cerșetorilor, a persoanelor fără adăpost ori a copiilor lipsiți de ocrotirea 
părintească care săvârșesc fapte antisociale. 

În perioada 28.04.2022-30.04.2022, în intervalul orar 22.00-06.00, un polițist 
local din cadrul SOP în colaborare cu un polițist local din cadrul SR a asigurat măsuri de 
ordine în stațiunea Mamaia, cu ocazia desfășurării festivalului Sunwaves. 

În data de 30.04.2022 precum și în data de 01.05.2022, pe ambele schimburi 
de lucru, polițiștii locali cu atribuții în domeniul ordinii publice au desfășurat acțiuni pe 

linia verificării respectării măsurilor privind activitățile de picnic. 
În perioada 07.05.202-08.05.2022, în intervalul orar 12:00-23:00, un echipaj 

din cadrul SOP a asigurat măsuri de ordine în parcul Oleg Danovski cu ocazia 

desfășurării festivalului Truck Food- fără evenimente. 

În perioada 07.05.2022-14.05.2022, un echipaj de polițiști locali a desfășurat 

activități în ținută civilă, pe schimbul 3 de lucru, în colaborare cu lucrătorii din cadrul 

Secției 2 Poliție, în vederea identificării persoanelor care săvârșesc furturi din auto 

și societăți comerciale (oglinzi sau alte bunuri)- fără constatări deosebite. 

În perioada 09.05.2022-14.05.2022 și în data de 22.06.2022, un echipaj de 

polițiști locali a desfășurat activități în ținută civilă, pe schimbul 3 de lucru, în 

colaborare cu lucrătorii din cadrul Secției 5 Poliție, în vederea identificării persoanelor 

care săvârșesc furturi din locuințe – cartierul Veterani. 

În perioada 19.05.2022-22.05.2022, pe cele 3 schimburi de lucru, polițiștii locali 

din cadrul SOP, atât independent cât și în colaborare cu polițiștii locali din cadrul SR au 
desfășurat activități de restricționare a acesului auto și de menținere a acesteia, 
în zonele adiacente locului unde s-a organizat evenimentul “Ziua Constanței”. 

În data de 01.06.2022, pe schimbul 1 de lucru, câte un echipaj a asigurat măsuri 
de ordine în parcul Poarta 6 și parcul Viitorului, iar pe schimbul 2 de lucru câte un echipaj 

a asigurat măsuri de ordine în parcul Tăbăcăriei și parc Tomis 2 cu ocazia 
evenimentului “Ziua Copilului”, precum și în parcul Arheologic cu ocazia festivalului 
“Luminii- Cercetașii României” - fără evenimente.  

În data de 02.06.2022, în intervalul orar 06.00-14.00, un polițist local din cadrul 

SOP împreună cu un polițist local din cadrul SR, a asigurat măsuri de ordine și a 

desfășurat activități de combatere a comerțului stradal neautorizat și de 

fluidizare a traficului rutier pe str. Bărăganului- fără evenimente. 

În perioada 04.06.2022-05.06.2022, atât pe schimbul 1 cât și pe schimbul 2 de 

lucru, un echipaj mixt (SOP + SR) a asigurat măsuri de ordine pe faleza Cazino din 

municipiul Constanța cu ocazia organizării unui eveniment cultural recreativ- fără 

evenimente.  
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În data de 05.06.2022, în intervalul orar 11.00-12.00, un echipaj de polițiști locali 

a asigurat măsuri de ordine în parcarea exterioară a City Park Mall, cu ocazia 

spectacolului “Gașca Zurli”- fără evenimente. 

În zilele de 10.06.2022, 17.06.2022, 24.06.2022, 25.06.2022 și 

26.06.2022, pe schimbul 2 de lucru, polițiștii locali din cadrul SOP, atât independent cât 

și în colaborare cu polițiștii locali din cadrul SR au desfășurat activități de 

restricționare a acesului auto și de eliberare a parcării auto în parcul Oleg 

Danovski cu ocazia desfășurării unui concert susținut între orele 20.30 – 22.30- 

fără evenimente. 

În data de 21.06.2022, polițiștii locali au procedat la interceptarea și 

conducerea la sediul IPJ Constanța a unei persoane ale cărei semnalmente 
corespundeau cu cele ale autorului unei tâlhării. 

În perioada 24.06.2022-26.06.2022, polițiștii locali din cadrul SOP, atât 

independent cât și în colaborare cu polițiștii locali din cadrul SR au desfășurat activități 
de restricționare a accesului auto și de menținere a acesteia, în zonele adiacente 

locului unde s-a organizat evenimentul “Ziua Drapelului Național”. 
În zilele de 02.07.2022 și 03.07.2022, pe schimbul 2 de lucru, polițiștii locali din 

cadrul SOP, în colaborare cu polițiștii locali din cadrul SR, au desfășurat activități de 

restricționare a acesului auto și de eliberare a parcării auto în parcul Oleg 

Danovski cu ocazia desfășurării unui concert susținut între orele 20.00 – 22.00- 

fără evenimente. 

În perioada 07.07.2022-10.07.2022, pe toate cele 3 schimburi de lucru, polițiștii 
locali din cadrul SOP, atât independent cât și în colaborare cu polițiștii locali din cadrul SR 

și IJJ, au desfășurat activități de restricționare a accesului auto și de menținere a 
acesteia, în zonele adiacente locului unde s-a organizat festivalul “NEVERSEA”, 

conform planului de măsuri aprobat la nivelul instituției. 
În data de 11.07.2022, polițiștii locali au depistat în stațiunea Mamaia, în zona 

promenadă, un bărbat care promova un joc de noroc de tip alba-neagra, astfel că 

acesta, împreună cu actele de constatare întocmite, a fost predat Poliției Stațiunii 
Mamaia în vederea continuării cercetărilor, întrucât fapta întrunește elementele 

constitutive ale unei infracțiuni. 
În data de 15.07.2022, polițiștii locali cu atribuții în domeniul ordinii publice au 

depistat în Satul de Vacanță, o persoană care efectua “plimbări” cu un ponei, în 

scop de agrement, fără îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, fapt pentru care 

aceasta a fost sancționată contravențional de către un lucrător BAC, fiind dispusă și 

măsura complementară de confiscare a poneiului, ce a fost predat Complexului 

Muzeal de Științe ale Naturii Constanța pentru a beneficia de îngrijire medicală 

de specialitate. 

În data de 24.07.2022, în intervalelel orare 10.00-14.00 și 14.00-18.00, polițiștii 

locali din cadrul SOP au asigurat măsuri de ordine în zona barierei de acces pe plajă, 

respectiv str. Belvedere/Salonic/Yokohama cu ocazia desfășurării unui concert - fără 

evenimente. 

În data de 28.07.2022, în intervalul orar 09.00-12.15, două echipaje de polițiști 

locali din cadrul SOP au asigurat măsuri de ordine în piața Ovidiu zona cuprinsă între 

str. Traian și str. Mircea cel Bătrân, precum și cea cuprinsă între str. Marc Aurelius și str. 

Arhiepiscopiei cu ocazia festivităților de absolvire a studiilor universitare de licență 

- fără evenimente. 
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În data de 27.07.2022, polițiștii locali au asigurat măsuri de ordine cu 

ocazia efectuării unor repetiții pentru o ceremonie militară, iar în 29.07.2022, în 

intervalul orar 10.30-12.30 polițiștii locali au asigurat măsuri de ordine cu ocazia Zilei 

imnului național – fără evenimente. 

În data de 30.07.2022, au fost asigurate măsuri de ordine în zona piațetă 

Cazino-Mamaia și Faleză 2 Constanța cu ocazia desfășurării unui eveniment sportiv 

și a evenimentului Color Run - fără evenimente. 

În data de 31.07.2022, în intervalul orar 20.30-22.00, polițiștii locali din cadrul 

Sop au menținut ordinea și liniștea publică cu ocazia desfășurării proiectului 

cultural Caravana filmelor TIFF - fără evenimente.  

În perioada 05.08.2022 - 21.08.2022, în intervalul orar 21.00-23.00, polițiștii 
locali din cadrul SOP au asigurat măsuri de ordine în parcul Tăbăcăriei – zona Amfiteatru, 
cu ocazia desfăşurării proiectului cultural Seri de Teatru şi Muzică - fără evenimente. 

În perioada 08.08.2022 - 15.08.2022, pe schimburile 1 şi 2 de lucru, polițiștii 
locali din cadrul SOP împreună cu lucrătorii din cadrul SR au desfășurat activități de 

restricționare a accesului auto și de menţinere a acestuia în zonele adiacente locului 
unde s-a organizat evenimentul Ziua Marinei Române - fără evenimente. 

În zilele de 08.08.2022 și 09.08.2022, în intervalul orar 09.00-11.30, poliţiştii 

locali din cadrul SOP au acordat sprijin pentru igienizarea imobilelor din str. I.G. 
Duca nr. 2 precum și din str. Făt Frumos nr. 3 de către lucrătorii din cadrul Polaris 

M Holding, precum şi pentru securizarea acestora. 
În perioada 09.08.2022 - 25.08.2022, în intervalul orar 14.00-20.00, polițiștii 

locali din cadrul SOP au asigurat măsuri de ordine în parcul Arheologic, cu ocazia 

desfăşurării proiectului Vacanţa de Vară cu Zbumzzi - fără evenimente. 
În perioada 11.08.2022 - 14.08.2022, în intervalul orar 17.00-23.00, polițiștii 

locali din cadrul SOP au asigurat măsuri de ordine în piaţa Ovidiu, cu ocazia desfăşurării 
festivalului JazzUp Sea ediţia a 4 a - fără evenimente. 

În perioada 11.08.2022 – 31.08.2022, poliţiştii locali din cadrul Sop în 

colaborare cu lucrători din cadrul Bcmp au desfăşurat activităţi de menţinere a 
curăţeniei pe lacul Tăbăcărie - fără evenimente. 

În perioada 12.08.2022 - 14.08.2022, în intervalul orar 17.00-23.00, polițiștii 
locali din cadrul SOP au asigurat măsuri de ordine în parcarea din portul Tomis, cu ocazia 
desfăşurării festivalului Kimaro - fără evenimente. 

În perioada 14.08.2022 - 16.08.2022, în intervalul orar 21.00-22.00, polițiștii 
locali din cadrul SOP au asigurat măsuri de ordine pe faleza Casino – zona statuii Mihai 

Eminescu, cu ocazia desfăşurării spectacolului Ave Maria - corul madrigal - fără 
evenimente. 

În data de 16.08.2022, pe schimburile 1 şi 2 de lucru, un poliţist local a fost 

repartizat punct fix în zona dig plaja Modern cu ocazia depozitării în zonă a unor 
materiale pirotehnice - fără evenimente. 

În perioada 18.08.2022 - 21.08.2022, în intervalul orar 14.00-18.00, polițiștii 
locali din cadrul SOP au asigurat măsuri de ordine în zona piaţetă Cazino cu ocazia 
desfăşurării festivalului C Major - fără evenimente. 

În perioada 19.08.2022 - 21.08.2022, în intervalul orar 20.30-22.30, polițiștii 
locali din cadrul SOP au asigurat măsuri de ordine cu ocazia desfăşurării festivalului 

Black Sea Simphony - fără evenimente. 
În perioada 25.08.2022 - 28.08.2022, polițiștii locali din cadrul SOP au asigurat 

măsuri de ordine în parcul Oleg Danovski, în intervalul orar 11.00-23.00, cu ocazia 
desfăşurării Festivalului du Bonheur, precum şi activități de restricționare a 
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accesului auto și de menţinere a acestuia în zona plaja Modern, împreună cu lucrătorii 
din cadrul SR, în intervalul orar 07.00-23.00, cu ocazia desfăşurării evenimentului 
cultural 4V Rally Raid România - fără evenimente. 

În data de 26.08.2022, în intervalul orar 20.00-22.00, polițiștii locali din cadrul 
SOP au asigurat măsuri de ordine în piaţa Ovidiu, cu ocazia desfăşurării evenimentului 

cultural Stars Gala – spectacol de balet în aer liber - fără evenimente. 
În data de 27.08.2022, în intervalul orar 10.00-23.00, polițiștii locali din cadrul 

SOP au asigurat măsuri de ordine în zona Piaţeta Perla, faleză Casino (intrare str. Lebedei) 

şi piaţa Ovidiu cu ocazia desfăşurării festivalului international de creaţie şi 
interpretare Vocea Mării 2022, a evenimentului naţional Best Rally Challenge 

2022 şi a evenimentului cultural Tomis – Luminile Istoriei – concert The Motans 
- fără evenimente. 

În zilele de 26.08.2022 şi 27.08.2022, în intervalul orar 19.00-21.00, polițiștii 

locali din cadrul SOP au asigurat măsuri de ordine în parcul Oleg Danovsky cu ocazia 
desfăşurării concertului de jazz Allegro Band - fără evenimente. 

În perioada 27.08.2022 - 31.08.2022, polițiștii locali din cadrul SOP au asigurat 
măsuri de ordine în parcul Arheologic cu ocazia desfăşurării festivalului international 
de Teatru independent de la Constanţa – Blue Theatre, Fitic ediţia VII - fără 

evenimente. 
În perioada 01.09.2022 - 05.09.2022, polițiștii locali din cadrul SOP au asigurat 

măsuri de ordine cu ocazia desfăşurării evenimentului cultural “Festivalul 
Internaţional al Portului, Dansului şi Cântecului Popular Franco-Tătar” - fără 

evenimente. 
În zilele de 01,02,03,04,09,10 şi 11, în intervalul orar 20:00 – 21:30, polițiștii 

locali din cadrul SOP au asigurat măsuri de ordine, cu ocazia evenimentelor organizate 

de Teatrul Naţional de Operă şi Balet “Oleg Danovski” - fără evenimente. 
În perioada 02.09.2022 - 04.09.2022, în intervalul orar 17:00 – 23:00, polițiștii 

locali din cadrul SOP au asigurat măsuri de ordine cu ocazia desfăşurării evenimentului 
cultural “Constanţa Petrece” - fără evenimente. 

În perioada 02.09.2022 - 09.09.2022, în intervalul orar 17:00 – 20:00, polițiștii 

locali din cadrul SOP au asigurat măsuri de ordine cu ocazia desfăşurării evenimentului 
cultural “Proiect TAM-TAM” - fără evenimente. 

În data de 03.09.2022, începând cu orele 18:00, au fost asigurate măsurile de 
ordine cu ocazia evenimentului sportiv organizat de CSM Handbal Constanţa – fără 
evenimente. 

În perioada 08.09.2022 – 11.09.2022, în intervalul orar 20.00 – 23.00, poliţiştii 
locali au desfăşurat activităţi de menţinere a ordinii şi liniştii publice cu ocazia activităţilor 

culturale, prilejuite de organizarea evenimentului “Festivalului Internaţional de 
Film Sunscreen” - fără evenimente. 

În data de 10.09.2022, în intervalul orar 08:00 - 21:00, poliţiştii locali au asigurat 

măsuri de ordine în zona piaţeta Cazino – staţiunea Mamaia, cu ocazia evenimentului 
cultural “Festivalul Prieteniei”, iar în intervalul orar 16:00 – 19:00, au fost asigurate 

măsuri de ordine în parcul Tăbăcăriei – zona Teatrul de Vară Soveja – City Park Mall, cu 
ocazia desfăşurării evenimentului recreativ/sportiv “Turneu de Kureş” - fără 
evenimente. 

În perioada 10.09.2022 – 11.09.2022, poliţiştii locali au asigurat măsuri de 
ordine în zona piaţeta Perla Mamaia, faleza staţiunii Mamaia şi plaja Mamaia, cu ocazia 

evenimentului recreativ/sportiv/caritabil “Autism 24H” - fără evenimente. 
În data de 13.09.2022, în intervalul orar 09:00 – 14:00, polițiștii locali din cadrul 

SOP au asigurat măsuri de ordine cu ocazia activităţii prilejuite de “Sărbătorirea zilei 

Pompierilor din România” - fără evenimente. 
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În perioada 14.09.2022 – 18.09.2022, în intervalul orar 09:00 – 20:00, 
poliţiştii locali au asigurat măsuri de ordine în parcul Tăbăcăriei, zona Complexului 
Comercial City Park Mall cu ocazia manifestării sportive FIBA 3X3 Nations League 

Final şi FIBA 3X3 Women S Series Final - fără evenimente. 
În data de 24.09.2022, în intervalul orar 08:00 – 16:00, 5 poliţişti locali din cadrul 

SOP, în colaborare cu poliţiştii locali din cadrul SR au asigurat măsuri de ordine în staţiunea 
Mamaia cu ocazia desfăşurării evenimentului “Hero By Trichallenge Mamaia”. 

În perioada 26.09.2022 – 30.09.2022, polițiștii locali din cadrul SOP au asigurat 

măsuri de ordine cu ocazia desfăşurării evenimentelor sportive organizate în cadrul 
proiectului sportiv “Be Active” - fără evenimente. 

În perioada 01.10.2022 - 02.10.2022, în intervalul orar 16:00-21:30, polițiștii 
locali din cadrul SOP au asigurat măsuri de ordine cu ocazia desfăşurării evenimentului 
cultural “Festivalul Statuilor Vivante de la Malul Mării”, în parcul Arheologic- fără 

evenimente. 
În zilele de 05.10.2022 și 06.10.2022, polițiștii locali din cadrul SOP au asigurat 

măsuri de ordine pe faleza Cazino din municipiul Constanța, cu ocazia unui eveniment 
organizat de SC SAGA FILM SRL privind realizarea filmărilor unei producții 
cinematografice de lungmetraj spaniol denumit “Birds”- fără evenimente. 

În data de 09.10.2022, în intervalul orar 08:00–19:00, polițiștii locali din cadrul 
SOP au asigurat măsuri de ordine cu ocazia desfăşurării evenimentului cultural-sportiv 

denumit “Ștafeta Veteranilor, ediția a IX-a” – fără evenimente. 
În zilele de 09.10.2022, 13.10.2022 și 27.10.2022, în intervalele orare 14:00-

20:00/10:00-11:30/12:00-14:00, lucrătorii din cadrul SOP au asigurat măsuri de ordine 
cu ocazia unor adunări publice – miting de protest organizate pe platoul din fața 
Instituției Prefectului județului Constanța, ce au avut ca scop “nemulțumiri 

formulate în legătură cu, criza energetică, facturi mari, dobânzile la credite”, 
“nemulțumiri formulate în legătură cu creșterea pensiilor, creșterea costurilor la 

gaze, energie electrică și produse alimentare” și nemulțumiri legate de ”creșterea 
alarmantă a tarifelor la energie electrică, gaze naturale și combustibil, rata 
inflației galopante și nivelul scăzut al salariilor și pensiilor” - fără evenimente. 

În data de 10.10.2022, în intervalul orar 10:00-13:00, un echipaj de polițiști locali 
din cadrul Sop au asigurat măsuri de ordine în arealul din parcul Tăbăcăriei – Țara Piticilor, 

cu ocazia desfășurării unui eveniment sportiv organizat de Asociația Art Music for 
People dedicat ”Zilei Mondiale a Sănătății Mintale 2022 - Prietenii naturii” – fără 
evenimente. 

În perioada 13.10.2022-16.10.2022, în intervalul orar 07:00-23:00, au fost 
asigurate măsurile de ordine în zona Hotel Oxford, cu ocazia desfășurării unei manifestări 

sportive denumite “4V Rally Raid România” organizată de Asociația Club Sportiv 
“4V Motorsport” – fără evenimente. 

În data de 15.10.2022, în intervalul orar 15:00–17:00, polițiștii locali din cadrul 

SOP au asigurat măsuri de ordine pe str. Mihai Viteazu nr. 4-6, vis-à-vis de Consulatul 
General al Federației Ruse din Constanța, cu ocazia desfăşurării unui mars și a unui 

miting de protest împotriva crimelor de război ale Rusiei - fără evenimente. 
În perioada 27.10.2022 – 01.11.2022, în intervalul orar 18:00-21:00, au fost 

asigurate măsurile de ordine în zona parcului Dragoslavele ca urmare a unor evenimente 

recreative denumite “Halloween in the Park”, constând în organizarea de ateliere 
și activități pentru copii cu ocazia Halloween 2022 – fără evenimente. 

 În data de 19.11.2022, în intervalul orar 07:00–18:00, polițiștii locali din cadrul 
SOP au asigurat măsuri de ordine cu ocazia desfăşurării evenimentului cultural-sportiv 
denumit “Alerg pentru Unirea de la Marea Neagră”, prin alergarea pe distanța 
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Cernavodă-Constanța, organizat pentru celebrarea Unirii Dobrogei cu România– 
fără evenimente. 

 În data de 23.11.2022, în intervalul orar 14:00–15:30, polițiștii locali din cadrul 

SOP au asigurat măsuri de ordine cu ocazia desfăşurării unei adunări publice – 
manifestare culturală având ca obiect “marcarea într-un mod festiv a împlinirii a 

144 de ani de administrație românească a orașului Constanța” - fără evenimente. 
 În zilele de 31.10.2022, 18.11.2022 și 24.11.2022, în intervalele orare 11.00-

13.00/09.00-11.00, 23 polițiștii locali din cadrul SOP au efectuat repetiții pentru parada de 

defilare ce va avea loc în data de 01.12.2022 cu ocazia “Zilei Naționale a României”, iar 
în data de 28.11.2022, în intervalul orar 09.00-13.00, 17 polițiști locali acționat pentru 

eliberarea locurilor de parcare și de montare popici si banda pe tronsonul de drum cuprins 
între bd. Tomis – str. Traian – str. Termenele Romane, iar 23 polițiști locali au participat 
la parada militară organizată cu ocazia desfăşurării repetiției generale pentru ce va avea 

loc în data de 01.12.2022 cu prilejul “Zilei Naționale a României”. Mai mult decât atât, în 
data de 28.11.2022, în intervalul orar 06:00-13:00, polițiștii locali din cadrul SOP au 

efectuat activități specifice și au participat la repetiția generală pentru parada militară, ce 
va avea loc în data de 01.12.2022 cu prilejul “Zilei Naționale a României” - fără 
evenimente. 

 Începând cu data de 20.11.2022, polițiștii locali din cadrul SOP au întreprins 
acțiuni de prevenire și combatere a faptelor de natură contravențională și penală, în Parcul 

Oleg Danovski, precum și în zona adiacentă acestuia, pentru a asigura buna desfășurare a 
activităților premergătoare evenimentului denumit “Târg Crăciun 2022”, ce a fost inaugurat 

pe data de 30.11.2022 - fără evenimente. 
În data de 01.12.2022, în intervalul orar 08.30-13.00, o parte din polițiștii locali 

din cadrul Sop, în colaborare cu polițiștii locali din cadrul Sr, au efectuat activități specifice 

și au participat la parada militară, ce a avut loc cu prilejul “Zilei Naționale a României” - 
fără evenimente. 

În data de 06.12.2022, în intervalul orar 18.00-20.00, polițiștii locali cu atribuții 
în domeniul ordinii publice au asigurat un climat de siguranță în parcarea exterioară, lângă 
malul Lacului Tăbăcărie, respectiv în zona patinoarului Iceland, cu ocazia unei adunări 

publice ce a avut ca scop manifestarea de tip cultural-artistic – concert Dorian Popa - fără 
evenimente. 

În data de 08.12.2022, în intervalul orar 20.00-00.00, în zona Sala Sporturilor, 
au fost asigurate măsuri de ordine cu ocazia organizării evenimentului sportiv Gala K1- 
OSS FIGHTERS ED.8 - fără evenimente. 

În data de 18.12.2022, în intervalul orar 12.00-12.30, polițiștii locali din cadrul 
Sop au asigurat măsuri de ordine cu ocazia desfăşurării evenimentului cultural ce a avut 

loc la Biserica Greacă din municipiul Constanța, cu prilejul “celebrării Zilei Minorităților 
Naționale” - fără evenimente. 

În data de 22.12.2022, în intervalul orar 18.00-18.30, polițiștii locali din cadrul 

Sop au asigurat un climat de ordine și siguranță publică în parcarea exterioară, lângă malul 
Lacului Tăbăcărie, respectiv în zona din spatele patinoarului Iceland din cadrul obiectivului 

City Park Mall, ca urmare a desfășurării unei adunări publice având ca scop manifestarea 
cultural-artistică – spectacol cu 120 drone. 

În data de 24.12.2022, în intervalul orar 10.30-12.00, au fost asigurate măsuri 

de ordine cu ocazia organizării unei adunări publice – manifestare sportive denumită “Moș 
Crăciun pe bicicletă” – fără evenimente. 

În perioada 31.12.2022-01.01.2023, în intervalul orar 18.00-02.00, polițiștii 
locali cu atribuții în domeniul ordinii publice în colaborare cu polițiștii locali cu atribuții în 
domeniul circulației pe drumurile publice au efectuat activități specifice în zona piața 
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Ovidiu, cu ocazia desfășurării spectacolului în noaptea dintre ani “Revelion 2023” – fără 
evenimente. 

În zilele de 13.01.2022, 12.02.2022, 12.03.2022, 09.04.2022, 14.05.2022 

și 18.06.2022, 16.07.2022, 13.08.2022, 10.09.2022, 08.10.2022, 12.11.2022 și 

17.12.2022, în intervalale orare 18.00-02.00/20.00-04.00/22.00-06.00/16.00-22.00, 

echipaje mixte formate din polițiști locali cu atribuții în domeniul ordinii publice și polițiști 

locali cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice, în colaborare cu lucrătorii din 

cadrul secțiilor 1,2,3,4 și 5 Poliție, au participat la razii organizate de Poliția 

municipiului Constanța pe raza secțiilor de poliție urbană din subordine. 

De asemenea, în data de 23.12.2022, în intervalul orar 17.00-20.00, câte doi 

poliţisti locali au fost repartizați să desfăşoare activităţi potrivit competenţelor, sub 

coordonarea lucrătorilor din cadrul Secţiilor 2 și 5 Poliţie, iar în zilele de 

29.12.2022 și 30.12.2022, câte două echipaje de poliție locală au fost repartizate să 

desfăşoare activităţi potrivit competenţelor, sub coordonarea lucrătorilor din 

cadrul Secţiilor 4 și respectiv 2 Poliţie. 

În zilele de 27.04.2022, 16.05.2022, 27.06.2022, 15.09.2022, 26.10.2022 

și 31.10.2022, în intervalul orar 06:00-14:00, polițiștii locali din cadrul SOP au participat 
la ședințe de tragere cu armamentul din dotare, în poligonul Garnizoanei Midia, care 

s-au desfășurat fără niciun incident, rezultatele obținute fiind bune, iar calificativele 
corespunzătoare. 

 În perioada analizată, poliţiştii locali au verificat, pe toate cele 3 schimburi de 

lucru, integritatea celor 62 sţatii noi CT BUS amplasate în mun. Constanța - fără 
evenimente deosebite. 

 Evidența activității a fost asigurată de șeful Serviciului ordine publică, precum și de 

șefii Biroului ordine publică centru, Biroului ordine publică sud și Biroului monitorizare zone 

publice și intervenții, aceștia înregistrând evenimentele sesizate și repartizând 

lucrările/sesizările primite de la cetățenii municipiului Constanța în vederea efectuării de 

verificări la faţa locului, totodată coordonând poliţiştii locali în teren pentru rezolvarea 

spețelor. 

În privința evidenței lucrărilor scrise și a modului de repartizare a acestora 

lucrătorilor din cadrul birourilor de ordine publică, precizăm că în perioada 01.01.2022 – 

31.12.2022, șeful serviciului ordine publică a preluat de la Compartimentul Secretariat un 

număr de 961 lucrări (629 scrise și 332 adrese), pe care le-a repartizat subalternilor, fiind 

soluționate 964 (700 scrise şi 264 adrese), inclusiv din perioada anterioară.  

La nivelul Direcției generale poliția locală Constanța, șeful serviciului ordine publică 

a fost desemnat să participe la ședințele Comisiei de avizare a adunărilor publice, la 

întâlnirile organizate de I.P.J. Constanța - Biroul Siguranță Școlară (lunar), precum și la 

întrunirile Grupului de lucru privind analiza modului în care este asigurată protecția 

unităților de învățământ din județul Constanța (trimestrial).  

Raportând anul 2022 la perioada de referință (anul 2021), s-au obținut următoarele 

rezultate: 

Nr. 

Crt 
Activități principale 

ANUL 

2022 

ANUL 

2021 

Diferențe 

Procentuale 
Obs. 

1 
Măsuri de ordine publică (adunări 

publice, parcuri, piețe, faleze, etc.)  
81266 62268 30,51% /ore 
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2 

Însoțire lucrători RAEDPP, DGAS, 

SPCLEP, CT Bus, DSP/DSV, ecarisaj, 

executori judecătoreşti 

1938 631 207,13% /misiuni 

3 

Sesizări/petiții 

verificate și 

soluționate 

Total 3628 3493 3,86%  

Telefonice 2664 2750 -3,13%  

Scrise 964 743 29,74%  

4 Stări conflictuale aplanate 17 27 -37,03%  

5 Afișări/înmănări/invitații 836 274 380,46%  

6 
Acțiuni în sistem integrat cu Poliția, 

Jandarmeria 
3735 2672 39,79% /ore 

7 Acțiuni cu forte proprii/ independente 7810 7108 9,88%  

 

8 

 

Sancțiuni 

contravenționale 

aplicate 

Total  28339 25926 9,31%  

Lg. 61/1991R 7414 6051 22,53% 

 

Lg. 349/2002 231 182 26,92% 

Lg. 92/2007 4541 6996 -35,09% 

Lg. 54/2012 20 25 -20% 

Lg. 55/2020 447 4052 -88,96% 

Lg. 333/2003 / 2 / 

Lg. 196/2018 / 1 / 

HCL 77/2021 9045 4284 111,13% 

HCL 123/2021 4272 1075 297,40% 

HCL 12/2021 5 1 400% 

H.C.L. 427/2017 / 1 / 

OUG 55/2002 23 33 -30,30% 

OUG 155/2001 3 / / 

OUG 97/2005 577 540 6,85% 

OG 99/2000 1758 1294 35,86% 

OUG 19/2020 3 / 200% 

Alte acte 

normative 
/ 16 / 

Sanctiuni 

complementare 
575 440 30,68% 

9 Valoare totală  (lei) 8460755 6999914 20,87%  

10 
Procese verbale semnate de 

contravenient 
16027 12762 25,59% 

 

11 Deplasări la intervenții/solicitări 390 165 137,80%  

12 Măsuri de confiscare 194 226 -14,16%  

13 Adrese/Răspunsuri 1042 874 19,22%  

14 Infracțiuni constatate 52 50 4%  

15 Persoane urmărite/depistate 18 24 -25%  

16 Persoane legitimate 34406 31663 8,66%  

17 

Persoane 

identificate 

si predați 

DGASPC/DGAS/SE

CTIE POLITIE  

Minori 110 89 23,60%  

Adulți 

171 126 35,72% 

 

18 
Persoane împotriva carora s-a folosit 

forța ori mijloacele din dotare 
18 36 -50% 

 

19 Persoane conduse/invitate la poliție 182 185 -1,62%  
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20 Campanii de informare și conștientizare 64 50 28%  

21 
Persoane aflate în izolare/carantinare 

verificate la domiciliu 
2688 34168 -92,13% 

 

22 
Rapoarte sesizare alte compartimente 

(BPM, BAC, BDCAS, etc.) 
13 49 -73,47% 

 

 

În perioada 01.01.2022 - 31.12.2022, au fost organizate și executate acțiuni de 
către polițiștii locali cu atribuții în domeniul ordinii publice, după cum urmează: 

- pe linia verificării respectării prevederilor Legii 92/2007, respectiv a modului de 
desfășurare al transportului public de persoane - lunar; 

- pe linia prevenirii și combaterii faptelor antisociale săvârșite pe plajele ori zonele 

de promenadă/faleze din mun. Constanța și stațiunea Mamaia – pe perioada sezonului 
estival; 

- pe linia depistării persoanelor care locuiesc fără forme legale în spațiile locative 
din cartierul Henri Coandă – periodic, la datele planificate; 

- pe linia depistării cerșetorilor care acționează în zona lăcașurilor de cult și alte 

locuri publice - săptămânal;  
- pe linia respectării măsurilor privind activitățile de picnic - periodic, la datele 

planificate; 
- pe linia menținerii ordinii și siguranței publice pe raza municipiului Constanța - 

săptămânal, la datele planificate; 

- pe linia menținerii măsurilor de ordine cu ocazia sărbătoririi Sfintei Maria; 
- de control în incinta și/sau proximitatea unităților de învățământ publice – zilnic, 

pe parcursul anului școlar; 
- pe linia depistării și sancționării persoanelor fără adăpost ori a copiilor lipsiți de 

ocrotirea părintească care apelează la mila publicului ori improvizează adăposturi – lunar, 

la datele planificate; 
- pe linia identificării și verificării zonelor/locurilor unde se depun frecvent și în mod 

necontrolat deșeuri de orice fel (inerte, menajere, etc.), precum și depistarea persoanelor 
care aruncă/depozitează deșeuri pe domeniul public, în loc nepermis - zilnic; 

- pe linia menținerii măsurilor de ordine cu ocazia minivacanței de Sfântul Andrei; 

- pe linia asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia sărbătoririi zilei naționale 1 
Decembrie; 

- pe linia menținerii ordinii și liniștii publice pe raza mun. Constanța ( Festivalul 
iernii - Târgul de Crăciun, Crăciunul și Revelionul). 

În perioada analizată, în scopul îmbunătățirii performanțelor profesionale au fost 

prelucrate polițiștilor locali teme de pregătire ori alte documente cu incidență în activitățile 
specifice: 

- legislația incidentă stării de alertă (legi, oug, hg, etc); Hotărârilor Comitetului 
Local pentru Situații de Urgență Constanța privind prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei și a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2; 

- aspecte privind identificarea și dispunerea măsurilor legale asupra persoanelor 
fără adăpost ori care apelează la mila publicului pe raza municipiului Constanța, atât adulte 

cât și minore – mijloace și metode de prevenire și combatere a faptelor de acest gen (o 
procedură operațională privind aceste aspecte fiind elaborată în luna martie 2022); 

- prevederi HCNSU nr. 1/01.01.2022 privind propunerea prelungirii stării de alertă 
și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19; 

- prevederi H.G. 34/06.01.2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 08.12.2021, precum și stabilirea măsurilo care se aplică pe 

durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, cu accent 
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pe art. 1 din Anexa nr. 2 a actului normativ referitoare la tipul măștii de protecție ce se 
permite a fi folosit, respectiv tip medical sau FFP2; 

- prevederi art. 1 “se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât 

să acopere nasul și gura, în toate spațiile publice închise și deschise, precum și la locul de 
muncă (ATÂT ÎN SPAȚIILE INTERIOARE DIN SEDIUL DGPL ORI ALTE BIROURI 

ADMINISTRATIVE, CÂT ȘI ÎN AUTOSPECIALELE DE SERVICIU) și în mijloacele de transport 
în comun” din Ordinul nr. 2282/22.10.2021 privind instituirea obligativității purtării măștii 
de protecție, efectuării triajului epidemiologic și dezinfectării mâinilor pentru prevenirea 

contaminării cu virusul SARS-CoV-2, pe durata stării de alertă, inclusive intrucțiunile 
generale privind măsurile de igienă (portul măștii, triajul epidemiologic); 

- prevederi Decizie nr. 3/04.01.2022 a Autorității Naționale de Supraveghere a 
prelucrării datelor cu caracter personal; 

- prezentare și însușire obiective profesionale individuale stabilite pentru anul 2022 

pentru polițiștii locali din cadrul SOP; 
- planificarea temelor de pregătire profesională pe anul 2022 – Grupa Ordine 

Publică; 
- prezentare și însușire tema nr. 1: Instructaj privind folosirea și mânuirea 

armamentului din dotare conform Dispoziției nr. 5494/28.10.2021 privind Regulamentul 

intern al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța; 
- prezentare și însușire tema nr. 2: O.G. 27/2002 privind reglementarea 

activității de soluționare a petițiilor – repartizare, termen,  modalități de rezolvare, 
abateri disciplinare; 

-   dezbatere Legea nr. 56/2022 pentru completare si modificare a OUG 19/2006 
privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă; 

- prevederi Dispoziție Primar nr. 609/24.02.2022 referitoare la codul etic; 

- prevederi Dispoziție Primar nr. 700/28.02.2022; 
- prevederi Decizie Director general nr. 44114/01.03.2022 cu privire la accesul 

neîngrădit al persoanelor cu handicap în sediul DGPL; 
- prevederi notă internă nr. 60406/21.03.2022 cu privire la modul de așezare în 

pagină a adreselor de domiciliu a destinatarilor; 

- prezentare și însușire tema nr. 3: O.G.2/2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor – Aplicarea sancţiunii contravenţionale: 

 a)   Persoanele competente să aplice sancţiunea contravenţională 

 b)  Cazuri în care sancţiunea contravenţională va fi aplicată de către altă instituţie 

decât aceea a agentului constatator. Distincţii la acest capitol între sancţiunile 

contravenţionale principale şi sancţiunile contravenţionale complementare; 

c)  Aplicarea prin acelaşi proces verbal a sancţiunilor pentru mai multe contravenţii; 

d) Sancţiuni contravenţionale principale şi sancţiuni contravenţionale 

complementare; 

e) Deosebirea dintre sancţiunile  contravenţionale complementare şi măsurile 

administrative ori tehnico-administrative sub aspectul reglementărilor legale; dispunerii şi 

executării lor. 

- prezentare și însușire tema nr. 4: Acțiunea, razia- noțiuni generale, mod de 

organizare și executare; 
- prevederi ”Procedura PO.DGPL-31- Identificarea cerșetorilor, a copiilor 

lipsiți de supraveghere și a persoanelor fără adăpost”; 
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- prevederi Decizie nr. 12629/SP/07.04.2022 emisă de Serviciul de probațiune 
Constanța; 

- prevederi ”Procedura PO.DGPL-30 - Organizarea, executarea și evaluarea 

activității de patrulare”; 
- prevederi Sentință penală nr. 383/09.03.2022 pronunțată de Judecătoria 

Ploiești în dosarul cu nr. 4180/281/2022 privind pe numita Stoica Ramona Gabriela; 
- prezentare și însușire tema nr. 5: “Instruire în domeniul prevenirii corupţiei 

cu personalul operativ din cadrul instituţiei. Atitudinea poliţistului faţă de 

corupţie. Integritatea, moralitatea, etica şi deontologia profesională, condiţii sine 
qua non pentru îndeplinirea corectă a îndatoririlor de serviciu”; 

- prevederi ”Procedura PO.DGPL-31- Identificarea cerșetorilor, a copiilor 
lipsiți de supraveghere și a persoanelor fără adăpost”; 

- aspecte referitoare la punerea în aplicare/execuție a semnării electronice a unor 

documente, în conformitate cu prevederile raportului de audit intern SMC nr. 
11/09.11.2021; 

- prevederi Legea nr. 107/20.04.2022 pentru modificarea art. 32, alin. (1) 
din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor; 

- prevederi H.C.L. 297/2021 privind “Regulamentul de organizare și 

funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al municipiului 
Constanța”; 

- prezentare și însușire tema nr. 6: “Legea 155/2010 a poliției locale – 
atribuții în domeniul ordinii publice, drepturile și obligațiile polițistului local”; 

- luarea la cunoștință și dispunerea măsurilor legale, după caz, a sentinței penale 
nr. 848/20.05.2022 pronunțată de Judecătoria Ploiești în dosarul cu nr. 2403/256/2022 
privind pe numita Sali Ghiuler. 

- prevederi H.C.L. 399/2018 – Regulamentul privind activitatea de ridicare, 
transport și depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă de pe 

raza teritorială a municipiului Constanța; 
- prevederi Hotărârea nr. 830/27.06.2022 pentru modificarea și completarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberal acces la informațiile 

de interes public; 
- prevederi Hotărârea nr. 831/27.06.2022 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică; 

- dispozitia nr. 2522/2022 privind împuternicirea polițiștilor locali pentru 

constatarea contraventiilor prevăzute de art. 54 alin. (1), lit. a), b) și d) din O.U.G. nr. 
19/2020, să legitimeze și să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispozițiile 

legale; 
- prevederi art. 54 alin. (1), lit. a), b) și d) din O.U.G. nr. 19/2020 privind 

organizarea și desfășurarea recesământului populației și locuințelor din România în anul 

2021, publicat în monitorul oficial nr. 106/12.02.2020 cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederi Hotărârea nr. 9/09.05.2022 de aprobare a ,,Instructiunilor privind fluxul 
sesizărilor pentru persoanele care refuză recenzarea”;  

- prezentare și însușire tema nr. 7: “Prezentarea, dezbaterea, însușirea și 

punerea în practică a procedurilor operaționale specifice în domeniul ordinii 
publice (interceptarea, legitimarea si stabilirea identității persoanei, etc.)”; 

-   prevederi Legea nr. 260/21.07.2022 pentru modificarea pct. 14 al articolului 2 
din Legea 61/1991 ( R ) având următorul cuprins: “imprimarea de însemne, înscrieri, 
desene sau imagini, fără drept, prin orice mijloace, pe pereții clădirilor, pe garduri sau pe 

obiecte de folosință comună aflate în locuri publice, precum și deteriorarea prin orice mijloc 
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a acestora”, precum și introducerea la articolul 2 dupa punctul 14, a punctului 14^1, ce va 
avea următorul cuprins: “dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunțurilor 
și afișelor legal amplasate  în locuri anume destinate”; 

-   luarea la cunoștință și dispunerea măsurilor legale, după caz, a sentinței penale 
nr. 1284/27.07.2022 pronunțată de Judecătoria Ploiești în dosarul cu nr. 4300/256/2022 

privind pe numita Chiosea Cidem; 
-   luarea la cunoștință și dispunerea măsurilor legale, după caz, a sentinței penale 

nr. 1749/04.08.2022 pronunțată de Judecătoria Iaşi în dosarul cu nr. 12481/245/2022 

privind pe numita Stoica Ramona Gabriela; 
-   luarea la cunoștință și dispunerea măsurilor legale, după caz, a sentinței penale 

nr. 1236/20.07.2022 pronunțată de Judecătoria Ploieşti în dosarul cu nr. 16033/302/2022 
privind pe numita Sali Ghiuler; 

-   prezentare și însușire tema nr. 8: “OUG 57/2019 privind codul administrativ – 

principii: Principiul asigurării egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi 
instituţiilor publice, conform căruia poliţiştii locali au îndatorirea de a aplica acelaşi regim 

juridic în situatii identice sau similare”; 
-   prevederi H.C.L. 486/2022 pentru modificarea și completare HCL nr. 77/2021 

privind aprobarea “Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, 

protecția mediului și înfrumusețarea municipiului Constanța”.  
-   prezentare și însușire tema nr. 9: “Executarea sedintelor de tragere cu 

armamentul din dotare. Instructaj privind folosirea si mânuirea armameantului 
din dotare. Exercitii specifice armelor”; 

- prezentarea și însușirea prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare 

al Primăriei municipiului Constanța aprobat prin HCL nr. 424/30.09.2022; 

- prezentarea și însușirea prevederilor OUG nr. 106/2022 privind aplicarea 
discountului de 50 bani/litru la pompele stațiilor Rompetrol; 

- prezentarea și însușirea prevederilor Polițicii de prevenire a oricărei forme de 
discriminare și/sau hărțuire, de respectare a egalității de șanse și tratament într femei și 
bărbați, de respectare a conduitei etice în desfășurarea activității personalului încadrat în 

aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanța și procedura de depunere a 
unei plângeri/sesizări, aprobată prin dispoziția nr. 3811/20.10.2022; 

-   prezentare și însușire tema nr. 10: “Măsurile luate de poliţiştii locali când ajung 
primii la locul unui eveniment care perturbă ordinea şi liniştea publică”; 

- prezentarea și însușirea atribuțiilor din fișa postului, respectiv “nu părăsește zona 

repartizată sau itinerariului de patrulare stabilit prin planificarea zilnică/lunară, decât cu 
aprobarea șefului ierarhic superior sau cu aprobarea dispecerului de serviciu atunci când 

la comandă nu este nici un superior”, precum și a faptului că autospecialele de serviciu 
sunt dotate cu sistem GPS și camere de înregistrare audio/video și că la pornirea 
autospecialei se va folosi tokenul persoanei ce va conduce autospeciala (acesta este 

nominal și nu este transmisibil); 
- prezentare și însușire tema nr. 11: “Mijloace şi metode de investigare legală 

a prezenţei şi activităţii unor persoane la domiciliu, reşedinţă şi alte adrese, 
pentru aplicarea unor sancţiuni contravenţionale, realizarea unor concilieri ori 
înmânarea de acte procedurale”. 

- prezentarea și însușirea prevederilor sentinței penale nr. 1264/13.10.2022 
pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul cu nr. 11506/212/2022 privind pe numitul 

IONIȚĂ STELIAN-ȘTEFANEL, CNP 1980131211196, cu domiciliu în mun. București, str. 
Soldat Constantin Drăgan, nr. 51, sector 3; 

- prezentarea și însușirea prevederilor Procedurii privind Legitimarea și stabilirea 

identității persoanei; 
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- prezentarea și însușirea prevederilor Procedurii privind Predarea, primirea 
armamentului și muniției, personalului cu drept legal de a purta armament și muniție pe 
timpul exercitării serviciului; 

- prezentare și însușire tema nr. 12: “Mijloace şi metode de prevenire a 
distrugerii mobilierului urban ori a altor bunuri aflate în 

proprietatea/administrarea unității administrativ teritoriale sau a 
instituțiilor/serviciilor publice de interes local. Necesitatea şi oportunitatea 
organizării unor acţiuni tematice în acest sens”; 

- prezentarea și dezbaterea prevederilor actelor normative aflate în competența 
polițiștilor locali OP; 

 

III.    DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE 

În perioada analizată, la nivel instituțional au fost revizuite priorități pe mai multe 

linii de activitate (curățenia localității, respectarea măsurilor impuse pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19-până în data de 09.03.2022, orele 00:00, 

verificarea persoanelor aflate în izolare/carantină la domiciliu- până în data de 25.02.2022, 

asigurarea ordinii publice în zona unităților școlare, activități de însoțire și protecție 

personal din aparatul de specialitate al primarului), a căror îndeplinire a fost dificilă pentru 

necesitatea îndeplinirii tuturor obiectivelor planificate la începutul anului în curs 

(gestionarea activităților specifice cum ar fi verificarea și soluționarea sesizărilor, acțiunilor 

de control privind respectarea distanțării sociale, a prevenirii și combaterii săvârșirii de 

contravenții pe alte linii de activitate), din cauza faptului că resursa umană este redusă 

(13 cereri de încetare a activității) și repartizată pe toate schimburile de lucru, cu 

respectarea normelor legale privind timpul de odihnă. 

În anul 2022, numeroasele defecțiuni ce au intervenit la autoturismele din dotare și 

care au necesitat mai multe zile de staționare în service, precum și numărul insuficient al 

acestora, au condus la dificultăți în intervenții ori la mărirea timpului de reacție în anumite 

situații. 

De menționat este că, în anul 2022, au fost înregistrate 24 plângeri cu privire la 

comportamentul (9 plângeri) sau modul de a acționa (15 plângeri) al lucrătorilor Serviciului 

ordine publică din cadrul Direcției generale poliția locală Constanța, fiind soluționate fără a 

fi emise propuneri de sancționare abateri disciplinare ori fără a fi sesizată Comisia de 

disciplină constituită la nivelul Primăriei municipiului Constanța.  

Din punct de vedere a respectării ordinii interioare, în perioada de referinţă au fost 

emise 4 propuneri de sancţionare disciplinară, aplicându-se mustrare scrisă pentru 

4 lucrători din cadrul SOP. Mai mult decât atât, ca urmare a calificativului Nesatisfăcător 

acordat cu ocazia Raportului de evaluare a performanţelor individuale a funcţionarului 

public pe anul 2021, un poliţist local din cadrul SOP a fost destituit din funcţia publică 

deţinută. 

 La sfârșitul anului 2022, la nivelul Direcției generale poliția locală Constanța – 

Serviciul ordine publică, se aflau în curs de elaborare actele premergătoare pentru 

propunerea de sancționare disciplinară a unui lucrător, urmând a fi înaintate primarului 

municipiului Constanța pentru analizarea situației de fapt, efectuarea de cercetări și 

dispunerea măsurilor ce se impun conform prevederilor legale în vigoare.  

Apreciem că repartizarea echipajelor s-a realizat în zonele de siguranță publică ce 

necesitau o atenție sporită (exemplu: curățenia centrului localității; urmărirea respectării 

graficului de colectare a gunoiului menajer de pe frontul stradal aferent imobilelor și a 

modului de depozitare a acestuia de către populație; tulburări de amploare a ordinii 
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publice, zone unde acționează frecvent persoane care apelează la mila publicului, persoane 

fără adăpost, etc.), fapt ce a impus acționarea/intervenția precară în alte zone/locuri 

publice în care se acționa în mod cotidian.  

Concluzionând, marea majoritate a lucrătorilor au dat dovadă de o atitudine 

proactivă, fiind interesați de rezolvarea sarcinilor de serviciu primite. 

IV.   OPORTUNITĂȚI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂȚII 

- Continuarea activităților planificate și intensificarea acțiunilor în zonele/locurile ori 
mediile ce prezintă interes pentru ordinea publică, după cum urmează: 

Nr 

Crt 

Activități planificate în luna 

IANUARIE 2023 

Perioada/ 

Termen 

Cine 

execută 

Cine 

răspunde 
Obs. 

1 
Asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia 

sărbătoririi Bobotezei 
04-06.01.2023 

Polițiștii 

locali 

SOP 

Șeful SOP 

Șefii BOP 

Șeful BMZPI 

În colaborare 

cu Poliție, 

Jandarmerie, 

etc. 

2 

Acțiuni de identificare și sancționare 

cerșetori, copii lipsiți de ocrotirea 

părintească care apeleaza la mila 

publicului, răscolesc gunoiul din 

platformele de depozitare ori care și-au 

improvizat adăposturi pe domeniul public 

05.01.2023 - 

BMZPI 

Polițiștii 

locali 

SOP 

Șeful SOP 

Șefii BOP 

Șeful BMZPI 

În colaborare 

cu D.G.A.S., 

D.G.A.S.P.C. 

3 
Acțiuni/razii pe linia menținerii ordinii și 

siguranței publice pe raza municipiului 

Constanța 

13.01.2023 - BOPC 

20.01.2023 - BOPS 

27.01.2023 - BOPN 

Polițiștii 

locali 

SOP 

Șeful SOP 

Șefii BOP 

Șeful BMZPI 

În colaborare 

cu D.G.A.S., 

D.G.A.S.P.C. 

4 
Acțiuni privind modul de desfășurare al 

transportului public de persoane 
01 - 31.01.2023 

Zilnic 

Polițiștii 

locali 

SOP 

Șeful SOP 

Șefii BOP 

Șeful BMZPI 

Independent/ 

În colaborare 

cu CT BUS 

5 
Acțiuni de control în incinta și/sau 

proximitatea unităților de învățământ 

publice 

09 - 31.01.2023 

Zilnic 

Polițiștii 

locali 

SOP 

Șeful SOP 

Șefii BOP 

Șeful BMZPI 

Independent/ 

32 unități 

școlare 

6 

Sprijinirea lucrătorilor DGAS, RAEDPP, 

DGGSP,  SPCLEP  Starea Civilă, DSP, 

ecarisaj, etc. în activitățile specifice 

efectuate în colaborare 

La datele 

planificate 

Polițiștii 

locali 

SOP 

Șeful SOP 

Șefii BOP 

Șeful BMZPI 

În colaborare 

cu D.G.A.S, 

R.A.E.D.P.P., 

S.P.C.L.E.P. 

- Continuarea pregătirii profesionale a polițiștilor locali atât în cadru organizat, prin 

dezbaterea tematicii aprobate, cât și independent, în scopul perfecționării permanente a 
acestora: 

    Nr. 

Crt 

Denumire temă profesională în 

luna IANUARIE 2023 

Perioada în 

care se 

susține/ 

prelucrează 

Cine 

execută 

Cine 

răspunde 
Observații 

1. 

Instruire în domeniul prevenirii 

corupţei cu personalul operativ din 

cadrul instituţiei.  

Atitudinea poliţistului faţă de 

corupţie. 

Integritatea, moralitatea, etica şi 

deontologia profesională, condiţii 

sine qua non pentru îndeplinirea 

corectă a îndatoririlor de serviciu. 

 

 

 

2 h 

    

 

 

Polițiștii 

locali SOP 

 

Șeful BOP 

Centru 

 

 

Conform 

Planificării 

temelor de 

pregătire 

profesională  
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- Repartizarea polițiștilor locali în posturi se va efectua, de regulă, pe raza teritorială 
de competență a Biroului de ordine publică în cadrul căruia sunt încadrați, în scopul 
cunoașterii situației operative din zona respectivă de către aceștia (teritoriu, populație, 

stare contravențională și infracțională, evenimente sociale, etc) și dispunerii măsurilor ce 
se impun, în funcție de situațiile constatate; 

-  Constituirea unor echipe fixe formate din aceeași lucrători și repartizarea acestora 

pe aceleași autospeciale (unde e cazul) – dublu efect: prevenirea răspândirii/infectării 

polițiștilor locali cu noul virus și creșterea productivității muncii prestate; 

- Sesizările telefonice primite de la cetățeni prin dispeceratul poliției locale să fie 

verificate de patrulele independente de poliție locală, repartizate pe raza birourilor de 
ordine publică, pe principiul ”cel mai apropiat echipaj de locul faptei intervine”, ținând cont 

de zonele de acțiune și itinerariile de patrulare; 
- Eficientizarea activității la nivelul serviciului, începând cu luna noiembrie a anului 

2022, prin repartizarea petițiilor formulate de cetățenii unității administrativ-teritoriale a 

municipiului Constanța unui singur lucrător din cadrul fiecărui birou de ordine publică, în 
vederea verificării și soluționării problemelor acestora, fapt ce conduce la cunoașterea 

istoricului aspectelor semnalate (persoane, zone, măsuri, repetabilitate, etc) și 
concentrarea celorlalți polițiști locali din cadrul Serviciului ordine publică pe sarcinile 
specifice ce trebuie îndeplinite zilnic; 

- Identificarea locurilor și a zonelor care frecvent sunt obiectul unor sesizări, 
includerea lor în itinerariile zilnice de patrulare în scopul dispunerii unor verificări specifice 

și a luării măsurilor  ce se impun, în funcție de constatări; 
- Transmiterea unor categorii de informații în timp real pe un dispozitiv utilizat doar 

de șefii de birouri ori persoane desemnate, astfel încât datele respective să nu intre în 

posesia persoanelor neîndreptățite și să fie valorificate; 
- Comunicarea oricăror informații legate de activitatea desfășurată între Dispeceratul 

poliției locale și lucrătorii din teren, cât și între superiorii ierarhici și lucrători se va efectua 
prin stațiile de emisie – recepție și/sau telefoanele mobile marca iHunt model P6000PRO 
aflate în dotarea fiecărui polițist local;  

- Sprijinirea și îndrumarea în teren a polițiștilor locali de către șefii birourilor de ordine 
publică, în scopul cunoașterii problemelor și identificării soluțiilor adecvate, precum și 

pentru întărirea încrederii subalternilor. 

V.   CONCLUZII 

Având în vedere aspectele arătate mai sus, repartizarea polițiștilor locali în posturi 

s-a efectuat, de regulă, pe raza teritorială de competență a serviciului de ordine publică în 

cadrul căruia sunt încadrați, în scopul cunoașterii situației operative din zona respectivă de 

către aceștia (teritoriu, populație, stare contravențională și infracțională, evenimente 

sociale, etc) și dispunerii măsurilor ce se impun, în funcție de situațiile constatate. 

În concluzie, în anul 2022, se constată faptul că activitățile specifice au avut 

continuitate, fiind desfășurate pe toate liniile de activitate, observându-se o creștere a 

acestora pe segmentele specifice domeniului de activitate care au fost prioritare (exemplu: 

Legea 61/1991R, HCL 77/2021, O.G. 99/2000, legea 349/2002, O.U.G. 97/2005) și o 

stagnare sau o ușoară scădere pe alte segmente ce nu au impact deosebit (exemplu: legea 

92/2007, legea 54/2012, legea 55/2020), rezultatele fiind bune dacă le raportăm la 

scăderea numărului de lucrători față de perioada de referință (anul 2021), a concentrării 

activităților cotidiene pe menținerea curățeniei localității, monitorizarea zonelor în care se 

depozitează/abandonează deșeuri inerte și sprijinirea lucrătorilor Poliției municipiului 

Constanța, a altor compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
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municipiului Constanța ori din cadrul instituțiilor publice de interes local aflate în 

subordonarea Consiliului Local Constanța.  

Menționăm că în perioada analizată nu au fost consemnate evenimente deosebite 

pe linia menținerii ordinii și siguranței publice. 

 

 

 SERVICIUL RUTIER 

 I. Structura Birourilor Rutiere 

Pe parcursul lunilor ianuarie - decembrie s-a acționat cu un număr de 35 de polițiști 

locali.  

Din punct de vedere al dotării, instituția a pus la dispoziția polițiștiilor locali pentru 

a-și desfășura activitățile 6 autovehicule inscripționate. 

II. Activități desfășurate                                                                                                                                    

Pe parcursul lunilor ianuarie – decembrie , lucrătorii serviciului cu atribuții în 

domeniul circulației rutiere au desfăşurat activităţi în interesul comunităţii locale, pentru 

asigurarea siguranței și fluidizării rutiere, precum şi alte activităţi date în competenţă, 

exclusiv pe baza şi în executarea legii, cu respectarea principiilor legalităţii, imparţialităţii, 

nediscriminării, proporţionalităţii şi gradualităţii. 

În perioada analizată, lucrătorii serviciului cu atribuții în domeniul rutier au acționat, 

în principal, pe linia aplicării prevederilor O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice, H.C.L. nr. 123/2021 privind regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor 

publice din municipiul Constanța, H.C.L.M. 77/2021 privind îmbunătăţirea activităţilor de 

gospodărire, protecţia mediului, întreţinere şi înfrumuseţare a municipiului Constanţa, 

H.C.L. 189/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările 

tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța 

și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a autovehiculelor care transportă materiale 

de construcții, Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme 

de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, Legii nr. 38/2003 privind transporturile 

publice de persoane sau bunuri în regim de taxi sau de persoane în regim de închiriere, 

Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din 

tutun, Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, O.U.G 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților 

desfășurate pe plajă precum și ale Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor 

2021
48%

2022
52%

SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE ÎNCHEIATE
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fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului 

ori al unităților administrativ-teritoriale; 

Activităţile desfăşurate au fost orientate către asigurarea și menținerea siguranței și 

fluidizării rutiere, în zona de competenţă a municipiului Constanța, precum şi punctual pe 

raza municipiului Constanţa pentru verificarea şi soluţionarea aspectelor sesizate de 

cetăţeni pe diferite canale de comunicare, în scopul rezolvării/soluţionării situaţiilor de fapt. 

III. Evidența activităţii  

Evidenţa activităţii a fost asigurată  de către şefii de birou, aceștia înregistrând 

evenimentele sesizate, coordonând poliţiştii locali în teren pentru rezolvarea cazurilor şi 

păstrând în permanenţă legătura între cetăţeni şi poliţia locală. 

 S-a procedat la înregistrarea şi repartizarea lucrărilor/sesizărilor primite de la 

cetățenii municipiului Constanța în vederea efectuării de verificări la faţa locului pentru 

rezolvarea acestora, aplicarea de sancțiuni contravenţionale pentru încălcarea dispoziţiilor 

legale şi ţinerea evidenţei acestora. 

 S-a asigurat primirea rapoartelor de activitate de la poliţiştii locali care acţionează 

în teren, verificând modul de întocmire a proceselor verbale de  constatare a 

contravențiilor. În urma analizei acestora s-a stabilit evoluţia situaţiei operative şi 

prelucrarea (instruirea) zilnică la începutul programului de lucru în scopul fluidizării 

traficului rutier. 

IV. Sesizări/reclamaţii 

 Pe lângă acţiunile stabilite pentru aceaste 12 luni, poliţiştii locali au răspuns la 

solicitările cetăţenilor municipiului Constanța adresate direct instituţiei, telefonic cât şi în 

scris, efectuându-se verificări în scopul clarificării situaţiilor de fapt şi dispunerii măsurilor 

legale.  

 Situația înregistrată la nivelul serviciul cu atribuții în domeniul circulației rutiere 

privind numărul sesizărilor telefonice însumează  3538 iar cele scrise 1349. 

 Sesizările sunt în principal referitoare la aspecte ce țin de încălcarea normelor legale 

prevăzute în O.U.G. 195/2002®, privind circulația pe drumurile publice, H.C.L.M. 77/2021 

privind îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire, protecţia mediului, întreţinere şi 

înfrumuseţare a municipiului Constanţa, Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al 

vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat 

al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. 

VI. Analiza activității pentru lunile ianuarie - decembrie 2022 
 În luniile ianuarie - decembrie 2022 au fost aplicate un număr de 26212 sancţiuni 

contravenţionale  în valoare de 10,648,305 lei. 
Sinteza pe acte normative se prezintă astfel:  

 

 2021 2022 
diferențe 

procentuale 

TOTAL SANCȚIUNI APLICATE  17013 26212 54.07% 

amenzi 16553 25908 56.51% 

avertismente 460 304 -33.91% 

valoare 6,627,505 10,648,305 66.66% 
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O.U.G. NR. 195 / 2002 rep. 8345 8443 1.17% 

LEGEA NR. 61 / 1991 rep. 393 381 -3.05% 

H.C.L.M. NR. 184 / 2013 

H.C.L.M. NR. 77 / 2021 
2368 3143 32.72% 

LEGEA NR. 38 / 2003 mod. 

HCLM227/2021 
102 120 17,64% 

H.C.L.M. NR. 189/2017 135 46 -65.92% 

LEGEA NR. 448/2006 492 355 -27.84% 

H.C.LM. NR. 235/2018 

H.C.L.M. NR. 123 /2021 
4004 11443 185.78% 

H.C.L.M. NR. 433/2020 

H.C.L.M. NR. 463 / 2021 
988 1076 8.90% 

H.C.L.M. 12/2021 1 19 190% 

LEGEA 92/2007 4 26 1800% 

OUG 19/2006 1 1 0% 

LEGEA NR. 55/2020 261 11 -95.78% 

AUTOVEHICULE RIDICATE 2096 3105 48.13% 

SOMAȚII LEGEA  421/2002 577 757 31.19% 

AUTO RIDICATE CONFORM LEGII 

421/2002 
90 70 -22.22% 

 

VII. Dificultăți întâmpinate 

Având în vedere activitățile desfășurate s-a constatat o dificultate în accesarea 

bazelor de date privind evidența persoanelor. Actuala procedură de verificare prin 

dispecerat prezintă dezavantajul duratei și imposibilitatea vizualizării imaginilor (fotografia 

persoanei verificate). 

 
 

2021
39%

2022
61%

SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE
ÎNCHEIATE                    
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BIROUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJUL STRADAL 
  

Biroul disciplina în construcții este un compartiment funcțional cu atribuții de control 

în domeniul disciplinei în construcții din cadrul Direcției generale poliția locală Constanța 
care a fost înființată în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și 
libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și 

descoperirea infracțiunilor. Pentru realizarea acestui scop, obiectivele în planul de activitate 
în anul 2022 au fost: 

1. Creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni, 
combaterea fenomenelor antisociale, asigurarea unui climat de legalitate în 
domeniul disciplinei în construcții prin creșterea gradului de operativitate a serviciului, 

desfășurarea de activități preventiv reactive pentru asigurarea unor condiții firești de 
mediu și pentru respectarea legislației incidente disciplinei în construcții 

2. Creșterea autorității poliției locale, consolidare a activității prin 
realizarea acesteia în sistem integrat prin consolidarea parteneriatului cu structurile 
MAI, conducerile altor instituții și prin conducerea nemijlocită a acțiunilor din teren. 

A.Managementul resurselor instituționale-analiză comparată pentru 2021-
2022 

A.1Analiza resurselor umane 
 În anul 2021, Serviciul Control disciplina în construcții a avut 17 polițiști locali activi 
din 20 posturi de execuție conform statului de funcții și un șef de serviciu. 

 În 2022, Biroul disciplina în construcții(serviciul a fost transformat în birou conform 
H.C.L.126/2021) a avut un efectiv de 22 de posturi conform statului de funcții, ocupate cu 

19 polițiști locali activi, unul având raporturile de serviciu suspendate, fiind în concediu de 
maternitate. Din aceștia, 18 sunt polițiști locali clasa I cu grad superior, iar unul este polițist 
local clasa III cu grad superior, neexistând personal contractual. 

A.2.Logistica 
 Asigurarea mobilității serviciului în anul 2021 a fost dată de două autospeciale Dacia 

Logan, inscripționate, fără rampe luminoase, în stare bună de funcționare, iar în anul 2022 
mobilitatea polițiștilor locali din cadrul biroului a fost  
 

asigurată de 2 autospeciale, cu excepția lunii martie când biroul a utilizat o singură 
autospecială și a lunii septembrie când au fost utilizate 5 autospeciale, în decembrie 

biroului fiindu-i repartizate 7 autospeciale. 
 Din punct de vedere al echipamentului/uniformei de serviciu, toți polițiștii locali au 

uniforma completă. 
B.Anul 2021-Analiza operativă a activității și rezultatele obținute. 

 În anul 2021, s-au desfășurat activități de verificare a executării lucrărilor de 

construcții, încheindu-se 524 procese-verbale de constatare și sancționare a contravenției 
în cuantum de 1.314.500 lei, activități pe linia gospodării și înfrumusețării municipiului 

Constanța fiind încheiate 413 procese-verbale de contravenție conf.H.C.L.77/2021, 
aplicându-se amenzi în cuantum de 588.800 de lei, 39 procese-verbale conform Legii 
325/2006 pentru deconectare nelegală în cuantum de 131.000 lei și 7 amenzi în temeiul 

H.C.L.189/2017 în valoare de 10.500 lei.  
 Au fost încheiate 983 de procese-verbale de constatare și sancționare a contravenției, 

în cuantum de 2.044.800 lei, după cum urmează: 
Legea 50/1991 -524; 
Legea 325/2006 – 39; 

H.C.L.184/2013 – 412; 
H.C.L.189/2017 – 7.  
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 De asemenea, au fost rezolvate 1805 lucrări și solicitări din partea altor 
departamente, au fost emise 3410 de somații/adrese/înștiințări și au fost întocmite 2080 
de note de constatare.  

 Au fost efectuate controale operative pentru: 
-verificarea legalității executării lucrărilor edilitare(reabilitare infrastructură rutieră, 

modernizări, extinderi și branșamente la rețele) precum și acțiuni de 
verificare/monitorizare/remediere avarii la rețelele edilitare, ducând la încheierea a 7 
procese-verbale în conformitate cu prevederile H.C.L.189/2017 în cuantum de 10.500 lei 

și 10 procese-verbale în cuantum de 17.900 de lei în conformitate cu prevederile 
H.C.L.77/2021 referitoare la normele de protecție a drumurilor și trotuarelor; 

-verificarea organizărilor de şantier, a existenței rampelor de spălare în șantiere s-a 
concretizat în 13 amenzi contravenționale pentru neasigurarea rampelor de curățare a 
roților autovehiculelor în șantier în cuantum de 23.500 lei, 42 de amenzi pentru 

neacoperirea cu plasă/neîmprejmuirea cu panouri a construcțiilor aflate în execuție în 
cuantum de 91.600 lei, 14 amenzi pentru murdărirea carosabilului îm cuantum de 9.800 

lei și 16 amenzi pentru neasigurarea măsurilor pentru prevenirea împrăștierii prafului în 
șantiere, toate încheiate în temeiul H.C.L.77/2021; 
-o atenție deosebită a fost acordată verificării montării mesh-urilor pe clădirile în execuție 

sau pe clădirile în stare de conservare, fiind aplicate 111 amenzi pentru nemontarea 
acestora în cuantum de 247.700 de lei. 

-verificarea legalităţii afişajului stradal, aplicându-se 4 amenzi în cuantum de 3.500 lei 
conform prevederilor din H.C.L.77/2021 referitoare la lipirea în alte locuri decât cele 

aprobate; 
-verificarea întreţinerii curăţeniei pe domeniul public al municipiului, ducând la aplicarea a 
57 de amenzi pentru depozitarea materialelor pe domeniul public, în cuantum de 47.000 

lei, în baza H.C.L.77/2021. 
 A fost continuată și în anul 2021 inventarierea imobilelor din zona peninsulară și 

centrală din punct de vedere a stării tehnice necorespunzătoare, fiind aplicate 119 amenzi 
pentru proprietarii imobilelor aflate în stare de degradare în cuantum de 98.4.000 lei, în 
temeiul H.C.L.77/2021. 

 Campania „Desființarea garajelor pentru regenerare urbană” - identificarea 
proprietarilor, întocmirea somațiilor, a referatelor de demolare, a proiectelor de dispoziții 

pentru desființarea pe cale administrativă, nu s-a mai desfășurat cu intensitatea din anii 
precedenți din cauze obiective, astfel încât au fost emise, până la 30.12.2021 un număr 
de 104 somații de desființare și desființate prin grija proprietarilor 50 de garaje. 

 Sub aspectul săvârșirii faptelor care pot constitui infracțiuni, au fost remise 34 sesizări 
penale către Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, pentru executarea lucrărilor de 

construcții fără autorizație în zone construite protejate. 
 În perioada premergătoare sezonului estival, în sezonul estival cât și după, polițiștii 
locali Bechir Narcis, Saulea Mircea au desfășurat zilnic activități de control în domeniul de 

activitate în stațiunea Mamaia, împreună cu polițiștii locali de la Biroul Inspecție activitate 
comercială. 

 Dispersia principalelor fapte contravenționale în anul 2021 este dată în fig.1 iar în 
anul 2022 dispersia principalelor fapte contravenționale este dată în fig.2: 
Fig.1.Anul 2021 
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Fig.2.Anul 2022 
 

 

Fig.3.cuantumul sancțiunilor 2021/2022 
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 2021 2022 
diferențe 

procentuale 

 

TOTAL SANCȚIUNI APLICATE  983 951 -3,25%  

amenzi 981 951 -3,05%  

avertismente 2 0   

valoare 2.044.800 1.654.300 -19,09%  

procese verbale semnate de 

contravenient 
484 250 -48,34% 

 

procese verbale aplicate în lipsă 499 701 40,48%  

LEGEA 50 / 1991 rep. 524 442 -15,64%  

Măsuri complementare:442 cazuri 

1.oprirea executării lucrărilor - 432 cazuri 

2.obținerea autorizației de construire - 360 

cazuri 

3.desființarea lucrărilor - 434 cazuri 

4.neprezentarea documnetelor – 10 cazuri 

 

LEGEA 325/2006 39 9 -76,92%   

LEGEA 196/2018 0 1     

LEGEA 185/2013 0 48     

Măsuri complementare: 48 cazuri 1.desființarea lucrărilor – 48 cazuri   

H.C.L.189/2017 7 3 -57,14%   

Măsuri complementare: 3 cazuri 1.aducerea terenului la starea inițială – 3 cazuri   

H.C.L.77/2021 413 448 8,47%   

Măsuri complementare:448 cazuri  

1.întreținerea și conservarea fațadei – 102 

cazuri 

2.refacerea spațiului verde – 3 cazuri 

3. împrejmuirea cu panouri – 34 cazuri 

4.aducerea terenului la starea inițială – 35 cazuri 

5.eliberarea domeniului public - 107 cazuri 

6.curățarea carosabilului – 9 cazuri 

7.amenajare rampă – 7 cazuri 

8.asigurarea neimprastierii prafului – 19 cazuri 

9.dezlipirea afișelor – 22 cazuri 

10.acoperirea cu mesh – 108 cazuri 

11.afișare panou – 2 cazuri 

  

 

 

 C.Anul 2022-Acțiuni tematice în baza planurilor semestriale de activități ale 
D.G.P.L. și planurilor trimestriale de activități ale B.D.C.A.S. 
 În anul 2022, s-au desfășurat activități de verificare a executării lucrărilor de 

construcții, încheindu-se 442 de procese-verbale de constatare și sancționare a 
contravenției în cuantum de 888.000 lei, activități pe linia gospodăririi și înfrumusețării 

municipiului Constanța fiind încheiate 448 de procese-verbale de contravenție 
conf.H.C.L.77/2021, aplicându-se amenzi în cuantum de 664.800 lei, 48 de procese-
verbale pentru încălcarea prevederilor Legii 185/2013 în cuantum de 48.000 lei, 9 procese-
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verbale în temeiul Legii 325/2006 pentru deconectare nelegală de la SACET, un proces-
verbal în temeiul Legii 196/2018 și 3 procese-verbale în valoare de 7.500 lei în temeiul 
H.C.L.189/2017. 

 Au fost încheiate 951 de procese-verbale de constatare și sancționare a 
contravenției,în cuantum de 1.654.300 lei, după cum urmează: 

1. Legea 50/1991 - 442; 
2. Legea 185/2013 – 48; 
3. Legea 325/2006 – 9; 

4. Legea 196/2018 – 1; 
5. H.C.L.77/2021 – 448; 

6. H.C.L.189/2017 – 3. 
 De asemenea, au fost rezolvate 1890 de sesizări și solicitări din partea altor 
departamente și 241 de sesizări prin dispecerat și au fost întocmite 1335 de note de 

constatare. 
Au fost efectuate controale operative pentru: 

-verificarea organizărilor de şantier, a existenței rampelor de spălare în șantiere, astfel 
încât au fost aplicate 7 amenzi contravenționale pentru neasigurarea rampelor de curățare 
a roților autovehiculelor în șantier în cuantum de 16.500 lei, 34 de amenzi pentru 

neacoperirea cu plasă/neîmprejmuirea cu panouri a construcțiilor aflate în execuție în 
cuantum de 53.000 lei, 9 amenzi pentru murdărirea carosabilului în cuantum de 11.500 lei 

și 19 amenzi pentru neasigurarea măsurilor pentru prevenirea împrăștierii prafului în 
șantiere în cuantum de 26.400 lei, toate încheiate în temeiul H.C.L.77/2021; 

-verificarea montării mesh-urilor pe clădirile în execuție sau pe clădirile în stare de 
conservare, fiind aplicate 108 amenzi pentru nemontarea acestora în cuantum de 240.000 
de lei; 

-verificarea întreţinerii curăţeniei pe domeniul public al municipiului, ducând la aplicarea a 
107 de amenzi pentru depozitarea materialelor pe domeniul public, în cuantum de 123.000 

lei, în baza H.C.L.77/2021; 
-verificarea amplasării mijloacelor de publicitate atât în urma celor 54 de adrese de la 
Biroul publicitate sau a dispozițiilor ierarhice superioare, cât și controalelor operative, 

ducând la aplicarea a 22 de amenzi pentru lipirea de afișe în valoare de 21.500 lei și a 48 
de amenzi în temeiul Legii 185/2013 în valoare de 48.000 lei; 

-verificări privind legalitatea amplasării beach-barurilor în stațiunea Mamaia și pe plajele 
din Constanța, încheindu-se 21 de procese-verbale de constatare și sancționare a 
contravențiilor în cuantum de 27.500 lei pe zona plajă Constanța și 13 de procese-verbale 

de contravenție în stațiunea Mamaia în cuantum de 19.500 lei, conform prevederilor art.26 
lit.a din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. 

A fost continuată și în anul 2022 inventarierea imobilelor din punct de vedere a 
stării tehnice necorespunzătoare, fiind aplicate 102 amenzi pentru proprietarii imobilelor 
aflate în stare de degradare în cuantum de 120.500 lei, în temeiul H.C.L.77/2021. 

Campania „Desființarea garajelor pentru regenerare urbană” - identificarea 
proprietarilor, întocmirea somațiilor, nu s-a mai desfășurat cu intensitatea din anii 

precedenți din cauze obiective, astfel încât au fost emise, până la 30.12.2022, 36 de 
somații de desființare. 
 Sub aspectul săvârșirii faptelor care pot constitui infracțiuni, au fost remise 19 

sesizări penale către Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, pentru executarea 
lucrărilor de construcții fără autorizație în zonă construită protejată. 

 Pe linia formării profesionale a polițiștilor locali, s-a realizat o pregătire riguroasă 
din perspectiva normelor legislative puse în aplicare, atât prin temele de pregătire 
profesională, cât și prin prelucrarea legislației în ședințele săptămânale de instruire. 
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 Au fost elaborate și aprobate în cursul primelor luni proceduri și revizuiri ale 
procedurilor, astfel: 

• Procedura - Stabilirea regulilor pentru efectuarea controlului și aplicarea 

sancțiunilor în cazul încălcării dispozițiilor legale referitoare ladisciplina în 
construcții, PO.DGPL-14Ed. III. Rev. 00; 

• Procedura - Stabilirea regulilor pentru efectuarea controlului și aplicarea 
sancțiunilor în cazul încălcării dispozițiilor legale referitoare la afișajul stradal, 
electoral sau orice altă formă de afișaj, PO.DGPL-33, Ed.I, Rev.00; 

 
• Procedura – Majorarea impozitelor pentru imobilele situate în municipiul 

Constanța încadrate în categoraia clădirilor și terenurilor neîngrijite, 
PO.DGPL.18, Ed.I, Rev.00. 

Dificultăți întâmpinate în această perioadă: 

-timp foarte lung de comunicare a adreselor de la Direcția generală urbanism și 
patrimoniu, astfel încât acestea în momentul intrării în structura noastră sunt aproape de 

expirare; 
-lipsa autospecialelor, având în vedere numărul personalului, a faptului că 

activitatea este complexă, raportat la numărul mare de sesizări, obiective de îndeplinit care 

implică deplasări pe suprafețe ample; 
Măsuri pentru remediere: 

-măsura a fost remediată prin alocarea a 7 autospeciale. 
Oportunități de îmbunătățire a activității: 

-acces la G.I.S. 
D.Concluzii 
În consecință, apreciez că activitatea în anul 2022 a fost foarte bună, indicatorii 

de performanţă specifici muncii de poliţie locală evidenţiiind faptul că B.D.C.A.S. şi-a 
îndeplinit obiectivele stabilite şi a reuşit să contribuie la efortul comun atât al celorlalte 

servicii din cadrul Direcției generale poliția locală cât și al altor instituții și autorități pentru 
asigurarea unui nivel corespunzător de siguranță și protecție pentru cetățeni, combaterea 
fenomenelor antisociale, asigurarea unui climat de legalitate în domeniul disciplinei în 

construcții. 
 

 
 
 
BIROUL URMĂRIRE MĂSURI ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR 

 

În cursul anului 2022 activitatea Biroului urmărire măsuri în domeniul construcțiilor 

s-a desfășurat cu un efectiv de 4 polițiști locali și 1 șef birou,  conform statului de funcții.  

2021
51%

2022
49%

SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE ÎNCHEIATE
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La nivelul Biroului urmărire măsuri în domeniul construcțiilor au fost înregistrate în 

anul 2022 următoarele rezultate, în comparație cu anul 2021: 

 
 Anul 2021 Anul 2022 diferențe procentuale 

Referate măsuri 153 248 62% 

Adrese către Biroul juridic 

contencios și punere în aplicare a 

hotărârilor judecătorești 

89 37 -58% 

Referate demolare 157 30 
-81%(lipsă ctr demolare 

03.06-29.08.22) 

Dispoziții demolare 150 30 
-80%(lipsă ctr demolare 

03.06-29.08.22) 

Acțiuni de demolare pe cale 

administrativa 
15 9 

-40% lipsă ctr demolare 

03.06-29.08.22) 

Referate  Parchet 12 13 8,3% 

Note de constatare 921 741 -19% 
 

   

      În această perioadă, polițiștii locali din cadrul Biroului urmărire măsuri în 

domeniul construcțiilor au acționat pe următoarele direcții : 

- au fost verificate 287 sesizări și au fost 218 soluționate sesizări; 

- au fost intocmite 509 somatii; 
- au fost întocmite 44 înștiințări pentru punerea în aplicare a hotărârilor civile/ trimitere 

în judecata, 
- au fost întocmite 320 adrese către alte instituții, departamente PMC;  
- au fost intretinute 339 de relatii cu publicul; 

- au fost intocmite 460 rapoarte; 
-  au fost intocmite 10 procese verbale de afisare; 

- au fost întocmite 1 referat și 1 dispoziție pentru recuperarea cheltuielilor aferente 
deființării pe cale administrativă; 

- au fost scanate/conexate/sortate/arhivate documente din perioada 2017-2019, 

- au fost verificate în teren toate garajele amplasate pe domeniul public al municipiului 
Constanța în vederea  amenajării de  parcări; 

- verificare permanentă stadiu procesual dosare civile/penale în portalul instanțelor 
judecătorești și sistemul centralizat Tethys, 

- actualizare permanentă situație centralizată a pv-urilor Legea nr.50/1991rep. 
intocmite în perioada 2013-2022 cu hotarâri judecătorești si termene de judecată în dosarele 
civile cu referate in vederea soluționarii pe cale judecatoreasca a masurilor dispuse in 

pv/referate de demolare, cu plangeri penale și ordonante clasare/renuntare la urmarire 
penala, cu note de constatare de conformare a contravenientilor/parâtilor, cu adrese de 

punere în aplicare a hotarârilor judecatoresti; 
- actualizare permanentă situatie centralizată desfiintari pe cale administrativa cu 

dispozitii demolare, hotarâri judecătorești si termene de judecată în dosarele civile 

anulare/suspendare dispozitii de demolare, note de constatare de conformare, 
facturi/chitante aferente desființărilor, somatii de plata, adrese recuperare debit aferent 

desființării, referate/dispozitii de modificare dispozitii de demolare. 
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     În anul 2022 s-au desființat pe cale administrativă următoarele lucrări 

nelegal realizate: 

- 1garaj b-dul Tomis nr.305; 
- 1 garaj bl IV 33 str. Eliberării; 

-  imprejmuire metalica str. BP Hasdeu; 
- platforma și soclu de beton bl M12, str. Lahovari; 

- trepte de beton -Piata Obor; 
- construcție nelegala b-dul. IC Bratianu nr.1; 
- 2 garaje str. Zefirului;  

- 1 platforma pavele str. Pescarilor nr 24 bl BM9A. 
         În anul 2022 s-au desființat ca urmare a comunicării dispozițiilor de               

demolare următoarele construcții nelegal realizate: 

- 5 garaje  str. Mircea cel Bătrăn nr.49;  

- 5 garaje str Tomis 305; 
- 10 garaje str. Zefirului; 

- platforma și soclu de beton, str. Soveja 90, bl FT6. 

 

BIROUL ACTIVITATE COMERCIALĂ 

Biroul activitate comercială conform statului de funcții aprobat prin HCL nr. 

374/2022 are în componentă 16 funcții din care una de Șef birou. Efectivul încadrat al 

biroului este de 10 poliţişti locali, restul la momentul prezentei fiind vacante, sau temporar 

vacante prin aprobarea unor cereri de suspendare pe perioadă determinată. 

În perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 Biroul activitate comercială și-a desfășurat 

activitatea cu un număr de 10 polițiști locali. 

În luna IANUARIE, în contextul prevederilor hotărârilor comitetului local de situații 

de urgență și a hotărârilor de guvern care au prelungit stărea de alertă, au fost stabilite 

măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19 specifice ratei 

de infectare incidente la nivelul municipiului Constanța, fiind date în sarcina Direcției 

generale poliția locală activități de informare a agenților economici și populației privind 

obligațiile ce le revin conform HG nr. 34/2022 privind prelungirea stării de alertă, de 

verificare a respectării măsurii de a purta masca de protecţie în spaţiile publice închise, 

spaţii comerciale, precum şi spaţiile publice deschise, de verificare a restricţiilor impuse 

operatorilor economici cu obiect de activitate de alimentaţie publică, bar, cluburi şi 

discoteci, săli de sport, săli de jocuri de noroc și pariuri sportive. 

În acest sens în contextul pandemic actual activitatea poliţiştilor locali din cadrul 

Biroului inspecţie activitate comercială în perioada 01.01.2022-31.01.2022, s-a axat cu 

preponderentă pe verificarea aspectelor amintite mai sus, fiind efectuate verificări zilnice 

pentru respectarea prevederilor HCLSU în perimetrele centrelor comerciale de pe zona de 

competentă atribuită fiecărei echipe de polițiști locali. 

În data de 14.01.2022 6 polițiștii locali BAC au participat la o acțiune SOP verificând 

legalitatea activităților comerciale aferente târgului de legume fructe de pe DN 3C, piața 

km 4-5, piața CET, piața Balada, piața Grivița, piața Tomis 3. Au fost verificați 41 de 

producători agricoli în conformitate cu prevederile Legii nr.145/2014 și încheiate 16 note 

de constatare. 
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În data de 14.01.2022 4 polițiștii locali BAC au participat la o acțiune SOP verificând 

respectarea normelor Legii nr.55/2020 și HG nr.34/2022 aferent 3 centre comerciale(CITY 

PARK MALL, TOMIS MALL, DORALY MALL),18 săli de jocuri de noroc si pariuri sportive, iar 

in cazul a 3 dintre acestea a fost verificată desfășurarea activității comerciale după ora 

22.00 și a 3 unități de alimentație publică tip bar.  

Au fost verificați 21 operatori economici, încheiate 7 note de constatare și încheiate 

2 procese verbale conform prevederilor Legii nr.55/2021. 

În data de 19.01.2022 polițiștii 8 polițiști locali BIAC, în baza planului de acțiune 

nr.12395/19.01.2021 au efectuat verificări în vederea stabilirii respectării normelor HG 

34/2022 anexa 3 și imprimării unui comportament corect operatorilor economici bazat pe 

respectarea prevederilor legale, în intervalul 07.30 – 15.30 și 17.00 - 01.00. Au fost 

verificate 28 săli de sport și 148 persoane prezente și 41 de operatori economici cu profil 

de alimentație publică. 

Pe parcursul lunii ianuarie 2022 1 polițist local a verificat zilnic legalitatea comerțului 

stradal din perimetrul pieței agroalimentare Tomis 3, iar in data de 07.01.2022 a avut loc 

o acțiune de verificare a menținerii peste termenul prevăzut în autorizație a 

amplasamentelor cu caracter temporar tonete cu obiect de activitate comercializare 

legume si fructe de pe teren aparținând domeniului public al municipiului Constanța sau 

privat al cetățeanului. În urma acțiunii au fost încheiate 9 procese verbale de constatare si 

sancționare a contravenției în conformitate cu prevederile HCL nr.427/2017 modif. privind 

regulamentul de organizare și desfășurare a activităților comerciale și a serviciilor de piață 

în municipiul Constanța. Ulterior pentru 3 din aceste amplasamente aflate pe domeniul 

public al municipiului a fost demarată procedura de ridicare prin înaintarea somațiilor de 

conformare la prevederile normei legale incidente. 

Pe data de 17.01.2022 3 polițiști locali BIAC au participat la Comisia de vizionare în 

vederea valorificării bunurilor confiscate de către polițiștii locali prin procese verbale de 

contravenție, intrate în proprietatea privată a statului conform prevederilor OG 14/2007. 

În datele de 23.01.2022 și 30.01.2022 4 polițiști locali au verificat perimetrul pieței 

agroalimentare IL Caragiale pentru a depista persoanele care desfășoară acte comerț 

stradal neautorizat. A fost verificată legalitatea activității persoanelor fizice și juridice 

aferente perimetrului pieței, producători sau comercianți. A fost încheiat 1 proces verbal 

pentru comerț ambulant. 

În luna FEBRUARIE, în contextul prevederilor hotărârilor comitetului local de situații 

de urgență și a hotărârilor de guvern care au prelungit stărea de alertă, au fost stabilite 

măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19 specifice ratei 

de infectare incidente la nivelul municipiului Constanța, fiind date în sarcina Direcției 

generale poliția locală activități de informare a agenților economici și populației privind 

obligațiile ce le revin conform HG nr.171/03.02.2022 privind prelungirea stării de alertă, 

de verificare a respectării măsurii de a purta masca de protecţie în spaţiile publice închise, 

spaţii comerciale, precum şi spaţiile publice deschise, de verificare a restricţiilor impuse 

operatorilor economici cu obiect de activitate de alimentaţie publică, bar, cluburi şi 

discoteci, săli de sport, săli de jocuri de noroc și pariuri sportive. 

În acest sens în contextul pandemic actual activitatea poliţiştilor locali din cadrul 

Biroului activitate comercială în perioada 01.02.2022-28.02.2022, s-a axat cu 

preponderenţă pe verificarea aspectelor amintite mai sus, fiind efectuate verificări 

periodice pentru respectarea prevederilor HCLSU în perimetrele centrelor comerciale de pe 

zona de competentă atribuită fiecărei echipe de polițiști locali. 
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În data de 04.02.2022 2 polițiștii locali BAC au participat la o acțiune privind 

verificarea respectării măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID -19 specifice ratei de infectare incidente la nivelul municipiului Constanța. 

Au fost verificate 14 unități comerciale dintre care 7 săli de jocuri de noroc și pariuri 

sportive și 7 unități de alimentație publică. 

În data de 11.02.2022 6 polițiști locali BIAC și 2 polițiști locali BMZP au participat la 

o acţiune de verificare a legalităţii comerţului stradal de tip ambulant şi cu caracter 

temporar - de tip comerţ de mic detaliu şi de întâmpinare având ca obiect comercializarea 

de fructe, legume şi flori. Au fost verificate perimetrele pieţelor Griviţa, Km 4-5, Cet, 

Brotăcei, Cireşica, precum şi 16 amplasamentele cu caracter temporar din zona Gară şi 

perimetrul străzilor Dezrobirii şi Eliberării. Au fost încheiate 6 Note de constatare, 1 somaţie 

şi 2 PVCSC în valoare de 2000 lei. A fost dispusă sancţiunea complementară a confiscării 

a 40Kg de fructe şi legume, predate în condiţiile legii către o societate de profil. 

În data de 18 02.2022, în intervalul orar 17.00-01.00, aferent schimbului 2, 4 

poliţişti locali BAC, 2 poliţişti locali SOP şi 1 poliţist local BPM au participat la o acţiune 

privind verificarea respectării măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID -19 la nivelul sălilor de jocuri de noroc şi pariuri sportive şi al unităţilor 

de alimentaţie publică de pe raza UAT. Au fost verificate 11 săli de jocuri de noroc şi pariuri 

sportive şi 16 unităţi cu profil de alimentaţie publică. Au fost încheiate 2 Note de constatare 

şi 2 PVCSC în valoare de 2500 lei conform HCL 427/2017 modif. şi LG 55/2020. 

Începând cu data de 15 februarie 2022, în temeiul HCL 463/2021 privind stabilirea 
taxelor şi impozitelor pentru anul 2022, s-a procedat la demararea verificărilor privind 

starea de fapt a spațiilor comerciale neutilizate din zona și frontul bd. Tomis, bd. Mamaia, 
bd. Ferdinand, bd. Alexandru Lăpușneanu, bd. 1 Decembrie 1918, str. I. G. Duca, str. 

Ștefan cel Mare, zona peninsulară, în scopul majorării impozitului pe proprietate. La 
momentul încheierii prezentei acţiunea este în derulare. 

În perioada 25.02.2022 – 03.03.2022, în temeiul planului de acţiune nr. 
40661/24.02.2022, 8 poliţişti locali BIAC au verificat amplasamentele cu caracter temporar 
cu obiect de activitate comercializare mărţişoare de pe raza UAT. Au fost verificate 78 de 

amplasamente, din perimetrul Tomis III, Brotăcei, Anda, Km 4-5, Inel II, platou Gară, Casa 
de cultură, Cireşica, Tomis şi încheiat 1 PVCSC în valoare de 1500 lei. 

În luna MARTIE, polițiștii locali cu atribuții în domeniul activității comerciale au 

desfășurat următoarele activități: 

- în datele de 02.03.2022 și 03.03.2022, au finalizat activitatea de verificare a 
amplasamentelor cu caracter temporar mărțișoare demarată la sfârșitul lunii februarie; la 

acțiune au participat 8 polițiști locali, au verificat un număr de 78 de amplasamente 
încheind 10 Note de constatare și 1PVCSC în valoare de 1500 lei, în conformitate cu 

prevederile HCL 427/2017 modif.; 
- în data de 09.03.2022 au fost verificați comercianții din perimetrul Bazarului 

Eliberării – Intim, fiind încheiate 9 somații, 7 Note de constatare și 10 PVCSC în valoare de 

5300 lei, conform HCL 427/2017 modif. şi OG 99/2000 rep. pentru neconformităţi 
constatate aferent lipsei sau nerespectării prevederilor actelor administrative de 

autorizare; 
- în data de 18.03.2022 au fost verificate amplasamentele cu caracter temporar de 

tip comerț de întâmpinare din perimetrul complexelor Ameea 1 și Ameea 2 din piața 

agroalimentară Tomis III şi piaţa agroalimentară KM 4-5 fiind încheiate 5 PVCSC în valoare 
de 6500 lei şi dispuse măsurile complementare de încadrare a exerciţiilor comerciale în 

prevederile autorizaţiilor de funcţionare; 
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- în data de 25.03.2022 a fost verificată legalitatea comerţului stradal din perimetrul 
pieţelor agroalimentare Tomis III, Km 4-5, Brotăcei, Cireşica, fiind încheiate 6 PVCSC în 
valoare de 1500 lei; a fost dispusă sancţiunea complementară de confiscare pentru 

următoarele: legume și fructe: ardei gras – 6 kg, cartofii 33 kg, arpagic 5,490 kg, castraveți 
Fabio 39 buc, pătrunjel – 54 leg, mărar – 43 leg, mere – 27,3kg, gutui – 8,6 kg, castraveți 

– 7,060 kg, ceapă verde – 16 leg, usturoi verde – 4 leg, leuștean – 4 leg, leurdă – 7 leg, 
ridichi – 19 leg, salată – 5 buc, ștevie – 0,5 kg, conserve pastă tomate – 45 cutii  

- în datele de 26.03.2022, 27.03.2022 4 poliţişti locali BIAC au verificat într-o acţiune 

comună cu lucrători SOP şi SR perimetrele principalelor pieţe agroalimentare, fiind 
încheiate 5 PVCSC în valoare de 1400 lei. A fost dispusă sancţiunea complementară de 

confiscare a următoarelor articole vestimentare: șosete bărbați – 95 perechi, șosete damă 
– 18 perechi, prosoape uz casnic – 44 buc, maieuri – 14 buc, pantaloni – 7 perechi, chiloți 
– 30 buc. 

- în data de 31.03.2022 3 poliţişti locali BIAC au verificat în comun cu lucrători SOP 
perimetrele principalelor pieţe agroalimentare fiind încheiate 5 PVCSC în conformitate cu 

prevederile HCL 427/2017 modif., pentru acte de comerţ nelegal fiind dispusă măsura de 
confiscare a mărfurilor comercializate nelegal, respectiv: ştevie 120 legături, ceapă verde 
8 legături, usturoi verde 5 legături, mărar 28 legături, urzică 8 Kg, lobodă 10 legături, 

narcise 127 buchete, zambile 9 buchete, salată verde 8 bucăţi, busuioc uscat 26 legături; 
- au verificat 98 de unităţi comerciale din baza de date înaintată de către DGEF/SAAE 

care apăreau în baza de date RECOM cu puncte se lucru active sau activitate declarată la 
punctul de lucru, în urma verificărilor reieşind faptul că operatorii în cauză nu desfăşoară 

activitatea comercială declarată la RECOM; 
- au verificat spaţiile comerciale identificate ca neutilizate în luna februarie în condiţiile 

HCL 463/2021 privind taxele şi impozitele pentru anul 2022, pentru care s-a împlinit 

termenul de 30 de zile de la identificarea ca neutilizat; 
În luna APRILIE, polițiștii locali cu atribuții în domeniul activității comerciale au 

desfășurat următoarele activități: 

- în datele de 02.04.2022, 03.04.2022, 09.04.2022, 10.04.2022, 16.04.2022 și 
17.04.2022, în baza planurilor de acțiune nr.72653/01.04.2022, 77955/08.04.2022 și 
81854/14.04.2022, 6 polițiști locali BAC au participat la o acțiune privind verificarea 

comerțului stradal din perimetrul piețelor agroalimentare Tomis III, Km.4-5, Grivița, 
Brotăcei, Cireșica. Au fost încheiate 7 PVCSC în valoare de 9000 lei și dispusă sancțiunea 

complementară a confiscării bunurilor destinate și folosite la săvârșirea contravenției; 
- În data de 06.04.2022 6 polițiști locali BAC, în baza planului de acțiune 

74594/05.04.2022, au verificat amplasamentele tip tarabă din perimetrul pieței 

agroalimentare Grivița în conformitate cu prevederile Legii nr.145/2014 privind 
comercializarea produselor din sectorul agricol, raportat la bunurile comercializate în baza 

certificatului de producător și carnetului de producător. Au fost verificați 19 producători 
agricoli și încheiate 4 PVCSC fiind aplicată sancțiunea principală a avertismentului și 
încheiate conex 2 Planuri de remediere a neconformităților constatate.  

- În perioada 18.04.2022 – 23.04.2022, în baza planului de acțiune nr. 
81892/14.04.2022 3 polițiști locali BAC au verificat perimetrul piețelor agroalimentare 

Grivița și Tomis 3, pentru depistarea comerțului stradal neautorizat, precum și a celor care 
comercializează produse din carne specifice sărbătorilor pascale în alte locuri decât cele 
special amenajate. Au fost încheiate 5 PVCSC în valoare de 500 lei. 

 Zilnic o echipă de polițiști locali au verificat perimetrele piețelor agroalimentare 

pentru depistarea persoanelor care comercializează mărfuri din diverse categorii fără 

îndeplinirea condițiilor legale în alte locuri decât cele autorizate de primăria municipiului 
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Constanța. Au fost încheiate 25 de procese verbale în conformitate cu prevederile OG 

nr.99/2000 rep. în valoare de 2500 lei: 

 Au fost verificate respectarea prevederilor Legii nr. 349/2002 modif. cu Legea nr. 

15/2016 privind consumul produselor din tutun în spații publice închise aferent structurilor 

de vânzare cu obiect de activitate de alimentație publică restaurant. Au fost încheiate 4 

Procese verbale pentru fumat în spații publice închise deținătorilor structurilor de vânzare 

restaurant în valoare de 30000 lei; 

 A fost verificată respectarea prevederilor privind programul de funcționare aprobat 

pentru unitățile de alimentație publică din zona centrală a orașului asupra cărora au existat 

reclamații din partea cetățenilor. Au fost încheiate 2 procese verbale pentru nerespectarea 

autorizației de funcționare aferent unităților de alimentație publică cu denumirea 

comercială ”Sky bar” și ”Le premier”. 

 Au fost verificate unitățile comerciale din perimetrul central -. Bd: Tomis, Zona 

Faleză Nord, Bd. 1 Decembrie 1918, în conformitate cu prevederile HCL 427/2021 și OG 

99/2000 rep. Au fost încheiate 52 procese verbale. 

- Au fost reverificate spațiile neutilizate identificate în temeiul HCL 463/2021, pentru 
care s-a împlinit termenul de 30 zile de la încadrarea lor ca neutilizate. Au fost încheiate 

22 note de constatare; 
- În data de 30.04.2022 au fost notificați operatorii economici din perimetrul Satului 

de Vacanță și Stațiunea Mamaia privind obligativitatea desfășurării activității comerciale cu 
respectarea actelor administrative Autorizație de Funcționare/Aviz program funcționare 
eliberate de primăria municipiului Constanța. Au fost înaintate 60 de notificări. 

În luna MAI, polițiștii locali cu atribuții în domeniul activității comerciale au 

desfășurat următoarele activități: 

- în datele de 07.05.2022, 08.05.2022, 14.05.2022, 15.05.2022, 21.05.2022, 

22.05.2022, 28.05.2022 și 29.05.2022, în baza planurilor de acțiune nr. 

95476/05.05.2022, nr. 101294/13.05.2022, nr. 106619/0.05.2022 şi nr. 

111501/26.05.2022, 6 polițiști locali BAC au participat la acţiuni privind verificarea 

comerțului stradal din perimetrul piețelor agroalimentare Tomis III, Km.4-5, Grivița, 

Brotăcei, Cireșica. Au fost încheiate 17 PVCSC în valoare de 5900 lei și dispusă sancțiunea 

complementară a confiscării bunurilor destinate și folosite la săvârșirea contravenției; 

- în data de 30.05.2022 6 polițiști locali BAC, au verificat amplasamentele tip tarabă 

din perimetrul pieței agroalimentare Grivița în conformitate cu prevederile Legii 

nr.145/2014 privind comercializarea produselor din sectorul agricol, raportat la bunurile 

comercializate în baza certificatului de producător și carnetului de producător şi HCL 

427/2017 privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale şi a 

serviciilor ce piaţă în municipiul Constanţa, raportat la actele administrative necesare 

funcţionării; în urma verificării au fost încheiate 2PVCSC, pentru încălcarea prevederilor 

autorizaţiei de funcţionare şi pentru comercializarea altor produse decât cele înscrise în 

carnetul de producător, fiind dispusă sancţiunea principală a avertismentului şi încheiat un 

plan de remediere; 

- zilnic o echipă de polițiști locali au verificat perimetrele piețelor agroalimentare 

pentru depistarea persoanelor care comercializează mărfuri din diverse categorii fără 

îndeplinirea condițiilor legale în alte locuri decât cele autorizate de primăria municipiului 

Constanța. Au fost încheiate 19 de procese verbale în conformitate cu prevederile OG 

nr.99/2000 rep. în valoare de 1900 lei; 
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- a fost verificată respectarea prevederilor privind programul de funcționare aprobat 

pentru unitățile de alimentație publică din zona centrală a orașului asupra cărora au existat 

reclamații din partea cetățenilor; a fost încheiat 1 proces verbal pentru nerespectarea 

autorizației de funcționare aferent unității de alimentație publică ”Le premier”; ulterior a 

fost înaintat referatul de aprobare a suspendării activităţii comerciale de alimentaţie 

publică, pentru o perioadă de 30 de zile pentru structura de vânzare; 

- în perioada 09.05.2022 - 13.05.2022, poliţiştii locali BAC au identificat unităţile 

comerciale cu profil de alimentaţie publică care au amplasate terase – comerţ de 

întâmpinare; au fost identificate 90 de terase iar cu data de 18.05.2022 a fost demarată 

acţiunea de verificare a legalităţii amplasării lor; 

- a fost demarată verificarea unităților comerciale cu profil de alimentaţie publică, 

raportat la legalitatea teraselor -comerţ de întâmpinare din perimetrul zonei peninsulare; 

au fost verificate 15 structuri de vânzare fiind încheiate 3 PVCSC în valoare de 3500; 

- În data de 01.05.2022 au fost notificați operatorii economici din perimetrul Satului 

de Vacanță și Stațiunea Mamaia privind obligativitatea desfășurării activității comerciale cu 
respectarea actelor administrative Autorizație de Funcționare/Aviz program funcționare 
eliberate de primăria municipiului Constanța. Au fost înaintate 66 de notificări. 

În luna IUNIE, polițiștii locali cu atribuții în domeniul activității comerciale au 

desfășurat următoarele activități: 

- în datele de 04.06.2022, 05.06.2022, 11.06.2022, 12.06.2022, 18.06.2022, 

19.06.2022, în baza planurilor de acțiune, 6 polițiști locali BAC au participat la acţiuni 
privind verificarea comerțului stradal din perimetrul piețelor agroalimentare Tomis III, 
Km.4-5, Grivița, Brotăcei, Cireșica. Au fost încheiate 17 PVCSC în valoare de 1400 lei, 3 

avertismente și dispusă sancțiunea complementară a confiscării bunurilor destinate și 
folosite la săvârșirea contravenției; 

- zilnic o echipă de polițiști locali au verificat perimetrele piețelor agroalimentare 
pentru depistarea persoanelor care comercializează mărfuri din diverse categorii fără 
îndeplinirea condițiilor legale în alte locuri decât cele autorizate de primăria municipiului 

Constanța. Au fost încheiate 56 de procese verbale în conformitate cu prevederile OG 
nr.99/2000 rep. în valoare de 5600 lei și 8 avertismente; 

- a fost verificată respectarea prevederilor privind programul de funcționare aprobat 
pentru unitățile de alimentație publică asupra cărora au existat reclamații din partea 
cetățenilor;  

a fost demarată verificarea unităților comerciale cu profil de alimentaţie publică, care își 

desfăsoară activitatea pe plaja UAT Constanța cât și pe plaja din stațiunea Mamaia; 

- a fost demarată verificarea unităților comerciale cu profil de alimentație publică, din 

Satul de vacanță. 
În luna IULIE, polițiștii locali cu atribuții în domeniul activității comerciale au 

desfășurat următoarele activități: 

- zilnic o echipă de polițiști locali au verificat perimetrele piețelor agroalimentare 
pentru depistarea persoanelor care comercializează mărfuri din diverse categorii fără 
îndeplinirea condițiilor legale în alte locuri decât cele autorizate de primăria municipiului 

Constanța. Au fost încheiate 34 de procese verbale în conformitate cu prevederile OG 
nr.99/2000 rep. în valoare de 3400 lei; 

- a fost verificată respectarea prevederilor privind programul de funcționare aprobat 
pentru unitățile de alimentație publică asupra cărora au existat reclamații din partea 
cetățenilor;  
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- a fost demarată verificarea unităților comerciale cu profil de alimentaţie publică, care 
își desfăsoară activitatea pe plaja UAT Constanța cât și pe plaja din stațiunea Mamaia; 

- în zilele de vineri, sămbătă și duminică echipe mixte de polițisti locali din cadrul 

biroului activitate comercială și din cadrul serviciului ordine publică au acționat în Satul de 
Vacanță, stațiunea Mamaia, precum și zona peninsulară în vederea combaterii comerțului 

ambulant; 
- a fost demarată verificarea unităților comerciale cu profil de alimentație publică, din 

Satul de vacanță. 

În luna AUGUST, polițiștii locali cu atribuții în domeniul activității comerciale au 

desfășurat următoarele activități: 

- zilnic o echipă de polițiști locali au verificat perimetrele piețelor agroalimentare 

pentru depistarea persoanelor care comercializează mărfuri din diverse categorii fără 
îndeplinirea condițiilor legale în alte locuri decât cele autorizate de Primăria municipiului 
Constanța. Au fost încheiate 54 de procese verbale în conformitate cu prevederile OG 

nr.99/2000 rep. în valoare de 5400 lei; 
- a fost verificată respectarea prevederilor privind programul de funcționare aprobat 

pentru unitățile de alimentație publică asupra cărora au existat reclamații din partea 
cetățenilor;  

- a fost demarată verificarea unităților comerciale cu profil de alimentaţie publică, care 
își desfăsoară activitatea pe plaja UAT Constanța cât și pe plaja din stațiunea Mamaia; 

- în zilele de vineri, sămbătă și duminică echipe mixte de polițisti locali din cadrul 

Biroului activitate comercială și din cadrul Serviciului ordine publică au acționat în Satul de 
Vacanță, stațiunea Mamaia, precum și zona peninsulară în vederea combaterii comerțului 

ambulant. 
În luna SEPTEMBRIE, polițiștii locali cu atribuții în domeniul activității comerciale 

au desfășurat următoarele activități: 

- zilnic o echipă de polițiști locali au verificat perimetrele piețelor agroalimentare 

pentru depistarea persoanelor care comercializează mărfuri din diverse categorii fără 
îndeplinirea condițiilor legale în alte locuri decât cele autorizate de Primăria municipiului 

Constanța. Au fost încheiate 80 de procese verbale în conformitate cu prevederile OG 
nr.99/2000 rep. în valoare de 8000 lei; 

- a fost verificată respectarea prevederilor privind programul de funcționare aprobat 

pentru unitățile de alimentație publică asupra cărora au existat reclamații din partea 
cetățenilor;  

- a fost demarată verificarea unităților comerciale cu profil de alimentaţie publică, care 
își desfăsoară activitatea zona centrală şi peninsulară; 

- în zilele de sâmbătă și duminică echipe mixte de polițisti locali din cadrul Biroului 

inspecție activitate comercială și din cadrul Serviciului ordine publică, Serviciul rutier au 
acționat în zonele principalelor pieţe din UAT Constanţa (Tomis 3, Griviţa, Km 4-5); 

- au fost somaţi proprietarilor spaţiilor comerciale neutilizate, cu privire la clarificarea 
situaţiei acestora.  

În luna OCTOMBRIE, polițiștii locali cu atribuții în domeniul activității comerciale au 

desfășurat următoarele activități: 

- zilnic o echipă de polițiști locali au verificat perimetrele piețelor agroalimentare 
pentru depistarea persoanelor care comercializează mărfuri din diverse categorii fără 

îndeplinirea condițiilor legale în alte locuri decât cele autorizate de Primăria municipiului 
Constanța; 

- a fost verificată respectarea prevederilor privind programul de funcționare aprobat 
pentru unitățile de alimentație publică asupra cărora au existat reclamații din partea 
cetățenilor;  
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- a fost demarată verificarea unităților comerciale cu profil de alimentaţie publică, care 
își desfăsoară activitatea în zona faleză nord; 

- în zilele de sâmbătă și duminică echipe mixte de polițisti locali din cadrul Biroului 

activitate comercială și din cadrul Serviciului ordine publică, Serviciul rutier au acționat în 
zonele principalelor pieţe din UAT Constanţa (Tomis 3, Griviţa, Km 4-5); 

- au fost somaţi proprietarii spaţiilor comerciale neutilizate, cu privire la clarificarea 
situaţiei acestora.  

În luna NOIEMBRIE, polițiștii locali cu atribuții în domeniul activității comerciale au 

desfășurat următoarele activități: 

- zilnic o echipă de polițiști locali au verificat perimetrele piețelor agroalimentare 
pentru depistarea persoanelor care comercializează mărfuri din diverse categorii fără 

îndeplinirea condițiilor legale în alte locuri decât cele autorizate de Primăria municipiului 
Constanța; 

- a fost verificată respectarea prevederilor privind programul de funcționare aprobat 

pentru unitățile de alimentație publică asupra cărora au existat reclamații din partea 
cetățenilor;  

- a fost demarată verificarea unităților comerciale cu profil de alimentaţie publică, care 
își desfăsoară activitatea în zona faleză nord şi în centrul comercial City Park; 

- în zilele de sâmbătă și duminică echipe mixte de polițisti locali din cadrul Biroului 
activitate comercială și din cadrul Serviciului ordine publică, Serviciul rutier au acționat în 
zonele principalelor pieţe din UAT Constanţa (Tomis 3, Griviţa, Km 4-5); 

- au fost somaţi proprietarii spaţiilor comerciale neutilizate, cu privire la clarificarea 
situaţiei acestora.  

În luna DECEMBRIE, polițiștii locali cu atribuții în domeniul activității comerciale au 

desfășurat următoarele activități: 

- zilnic o echipă de polițiști locali au verificat perimetrele piețelor agroalimentare 
pentru depistarea persoanelor care comercializează mărfuri din diverse categorii fără 

îndeplinirea condițiilor legale în alte locuri decât cele autorizate de Primăria municipiului 
Constanța; 

- a fost verificată respectarea prevederilor privind programul de funcționare aprobat 
pentru unitățile de alimentație publică asupra cărora au existat reclamații din partea 
cetățenilor;  

- a fost demarată verificarea unităților comerciale cu profil de alimentaţie publică, care 
își desfăsoară activitatea în zona faleză nord şi în centrul comercial City Park, Vivo Mall, 

precum şi a operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe strazile Industrială; 
- în zilele de sâmbătă și duminică echipe mixte de polițisti locali din cadrul Biroului 

activitate comercială și din cadrul Serviciului ordine publică, Serviciul rutier au acționat în 

zonele principalelor pieţe din UAT Constanţa (Tomis 3, Griviţa, Km 4-5). 
În anul 2022 au fost încheiate: 

- 2239 Note de constatare (conform OG 99/2000, HCL 427/2017, HCL 463/2021- 

Spații neutilizate) şi 261 de anexe ale notelor de constatare; 
- 2294 Note raport (privind activitatea zilnică/săptămânală/lunară, spații comerciale 

neutilizate, verificări ale legalității activității comerciale); 
- somații/adrese – 793 

- 1152 PVCSC în valoare de 787090 lei din care 206 avertismente, operatorilor 
economici care aveau taxele de autorizare plătite către municipiul Constanța și 
documentația depusă în curs de autorizare. 

În anul 2022 lucrătorii din cadrul Biroului activitate comercială au desfășurat acțiuni 

programate și la sesizări. 
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Sinteza sancțiunilor contravenționale pe acte normative se prezintă astfel: 

 01.01.2021-
31.12.2021 

01.01.2022-
31.12.2022 

diferente 
procentuale 

TOTAL SANCȚIUNI APLICATE 846 1152 36.00% 

amenzi 637 946 48.00% 

avertismente 201 206 2.00% 

valoare 1069600.00 787090 -26.00% 

procese verbale semnate de 
contravenient 

577 856 48.00% 

procese verbale aplicate în 
lipsă 

269 296 10.00% 

H.C.L. 427 / 2017 583 513 -12.00% 

LEGEA 349 / 2002 mod. cu 

LEGEA 15 / 2016 
20 7 -65.00% 

H.C.L. 77/2021 55 51 -7.00% 

LEGEA 252/2003 5 2 -60.00% 

LEGEA 145/2014 0 4 0.00% 

O.G. 99 / 2000 mod. 129 568 340.00% 

LEGEA 61/1991 3 0 0.00% 

LEGEA 55/2020 51 7 -86.00% 

 

 

                                                                                                                                                          

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI 
 

În anul 2022 activitatea s-a desfășurat cu un efectiv mediu de 12 polițiști locali, din 
care 1 șef BIROU și 11 lucrători de teren. Dintre aceștia, în luna menționată au avut 
concediu următorii:  

- Alim Dinder – 1 LR; 22 CO, 21 CM, 5 FP; 
- Antohe Dumitra – 3 D, 1 CO; 

- Carabaș Mirela – 1 LR; 32 CO, 5 FP; 
- Chiriță Valentina – 44 CM, 3 CO; 
- Damian Radu – 3 D; 

- Iofcea Carmen – 30 CO, 5 CM; 
- Iuruc Teodora – 41 CO, 1 LR; 

- Olteanu Valeriu – 1CM, 1LR, 1CO, 2AM; 

2021
42%

2022
58%

SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE ÎNCHEIATE 
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- Ovezea Amelia – 25 CO, 2 CM, 1LR; 
- Petcu Mugurel – 27 CO, 5 CM, 1 LR; 
- Roibu Aura – 1LR, 24 CO, 30 CM; 

- Șiret Nelu – 1LR, 23 CO, 2 LD; 
- Zica Cristian – 9 CM, 24 CO, 1 LR . 

 Menționăm că activitatea s-a desfășurat având în dotare 1 autoturism DACIA LOGAN 
cu numărul de înmatriculare B 92 RZY și autoturismul DACIA LOGAN cu număr de 
înmatriculare B-89-SAZ, din luna aprilie s-au schimbat auto, biroul dispunând de un 

RENAULT ZOE cu numărul de înmatriculare AG 17 JKW și un Ford cu număr de înmatriculare 
AG 17 HWP, iar din luna octombrie activitatea s-a desfășurat având în dotare 1 autoturism 

marca DACIA DUSTER B 103 JWS.  

Activitatea s-a desfășurat în conformitate cu planificarea activităților pentru Biroul 
protecția mediului, pe anul 2022, în care erau prevăzute ca direcții prioritare de activitate 

următoarele: 

1. Acțiuni de identificare și sancționare a persoanelor fizice și juridice care 
depozitează deșeuri de orice natură în alte locuri decât cele special amenajate; 

2. Verificări privind identificarea și evaluarea stării de fapt a terenurilor neîngrijite 

de pe principalele artere circulabile și de pe traseele de intrare și ieșire din oraș precum și 
notificarea în vederea remedierii; 

3. Verificarea contractelor privind ridicarea, transportul și neutralizarea deșeurilor 
menajere și de prestare a serviciului de salubrizare; 

4. Întocmirea fișelor de evaluare a terenurilor pentru supraimpozitare în condițiile 

HCL nr. 27/2016. 
5. Verificări cu privire la starea de curățenie a domeniului public și înaintare 

probleme semnalate către Direcția general gestionare servicii publice; 
6. Verificări privind determinarea nivelului de zgomot și notificarea operatorilor 

economici asupra nivelului maxim de zgomot admis precum și a măsurilor necesare (la 

sesizări); 
7. Completare și actualizare baze de date și GIS; 

8. Arhivare documente 2018. 
    Având în vedere cele prezentate mai sus sunt în măsură să vă comunic că în 

primele anul 2022 s-au desfășurat următoare activități: 

- Au fost transmise 740 de somații pentru luare măsuri de igienizare terenuri 
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 fost transmise 1499 înștiințări/adrese/răspunsuri printre care și către Direcția 
Generală Urbanism și Patrimoniu și SPIT VBL în vederea identificării proprietarilor acestor 

terenuri; 
- au fost efectuate 2342 verificări pentru soluționarea unui număr de 1049 de 

sesizări; 

- au întocmit un număr de 1289 de note de constatare; 
- verificări contracte salubrizare – 846; 

- verificări contracte reciclabile – 965; 
- verificări ridicare deșeuri reciclabile – 627; 
- verificare ridicare deșeuri menajere – 4688; 

- verificare ridicare deșeuri vegetale – 2460; 
- identificări pentru terenuri insalubre – 1841; 

- verificare igienizare spații verzi – 3504; 
- Verificare salubrizare străzi – 17146; 
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- Fișe evaluări terenuri – 94; 
- afișări/înmânări PVCC și somații– 169; 
 

În anul 2022 au fost desfășurate următoarele acțiuni: 
 

- confiscare autovehicule din care se abandonau deşeuri – au fost confiscate 12 
autovehicule şi aplicate sancţiuni în valoare totală de 120 000 lei; 

- acţiune privind respectarea graficelor de colectare a gunoiului de la platformele 
stradale autorizate de către operatorul de salubritate; 

- Acțiuni în colaborare cu SOP pentru verificare și sancționare: 
 - Abandonarea/depozitarea de gunoaie pe domeniu public, de către cetățeni, în alte 

tipuri de recipiente decât europubele ( saci, cutii, bidoane, etc) și în alte zile decât cele 

stabilite pentru colectarea gunoiului menajer conform graficelor; 
 -Depozitarea gunoiului colectat din coșulețele stradale și din operațiunile de 

măturare a străzilor în saci, pe domeniul public, de către operatorul de salubritate; 
-Respectarea graficelor de ridicare a deșeurilor menajere și a celor de măturat 

stradal, de către operatorul de salubritate; 

-Murdărirea cu orice tip de vehicule sau prin orice mijloace a drumului public cu orice 
fel de materiale sau substanțe, etc; 

- completare PVCC în registrul de amenzi; 
- verificări cu privire la prezeța buruienii ambrozia împreună cu cei de la Biroul 

registrul agricol; 

- identificare proprietari terenuri în Constanța și stațiunea Mamaia; 
- interogare aplicație E-TAX SPIT, RECOM ONLINE, E TERRA; 

- interogare aplicație RECOM ONLINE 
- identificare persoane în DRPCIV după CNP; 
- pregătiri profesionale lunare; 

- acțiune în colaborare cu SOP, BCDCAS, BUMDC în zona Viorelelor; 
- verificare societăți comerciale pentru deținere contracte salubrizare, contracte de 

reciclabile și deținere pubele; 
- monitorizare zone aruncare deşeuri – Amsterdam, Mercedes, Anton Cehov, 

Celulozei, pod Cora, zona pod IPMC, str. Traian, taluz Poarta 6, str. Albastră, Compozitor; 
- montare 3 camere de luat vederi pentru monitorizarea zonelor pod IPMC, 

Amsterdam şi Anton Cehov; 

- control comun cu GNM la centrele de valorificare materiale feroase şi neferoase; 
- monitorizare deşeuri zone cu pescari de pe malul lacurilor Tăbăcărie şi Siutghiol; 

- monitorizare zone unde se aruncă frecvent deşeuri menajere la coşuleţele de 
gunoi stradale; 

- introdus date terenuri in ARCGIS; 

- monitorizare zona Poarta 4 pentru depistarea celor care aruncă deşeuri pe taluz 
port; 

- pândă coșulet de gunoi pe str. Dezrobirii în zona benzinărie Moll, scoala 23; 
- verificări modalitate gestionare deşeuri de operatorii economici din City Park Mall; 
- verificări modalitate gestionare deşeuri de operatorii economici din VIVO şi str. 

Interioară 1 şi 4; 
- introdus amenzi în Registrul de amenzi; 

- verificări modalitate gestionare deşeuri de operatorii economici de pe str. 
Naţionalizării; 

- verificări modalitate predare gunoi catre Polaris în recipiente adecvate; 

- arhivare. 
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În anul 2021 activitatea s-a desfășurat cu 12 polițiști locali și având în dotare două 
autospeciale. 

 

- Au fost transmise 653 de somații pentru luare măsuri de igienizare terenuri 

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 fost transmise 1587 înștiințări/adrese/răspunsuri printre care și către Direcția 

Patrimoniu și SPIT VBL în vederea identificării proprietarilor acestor terenuri; 
- au fost efectuate 1886 verificări pentru soluționarea unui număr de 1014 de 

sesizări; 
- au întocmit un număr de 1518 de note de constatare; 
- verificări contracte salubrizare – 935; 

- verificări contracte reciclabile – 880; 
- verificări ridicare deșeuri reciclabile – 756; 

- verificare ridicare deșeuri menajere – 2459; 
- verificare ridicare deșeuri vegetale – 1468; 
- identificări pentru terenuri insalubre – 1747; 

- verificare igienizare spații verzi – 1850; 
- Verificare salubrizare străzi – 23151; 

- afișări/înmânări somații– 130; 
- fișe evaluări terenuri – 389 
 

În anul 2021 s-au desfășurat următoarele acțiuni: 
 

- monitorizare str. Celulozei; 
- Monitorizare str. Diamantului, DN2A, str. Amsterdam, str. Madrid, DN3C, Aurel 

Vlaicu; 
- Monitorizare străzi privind starea de curățenie – Sulmona, Walter Mărăcineanu, 

Olteniei, Iederei, Crișului, Fundătura Ialomiței, Albastră, Eliberării, Soveja, Baba Novac, 

Fragilor, Industrială, Panait Cerna, Palazu Mare, str. Viforului etc.; 
- Acțiuni în colaborare cu OP pentru monitorizarea stării de curățenie în UAT 

Constanța; 
- Acțiuni în colaborare cu DGSP și POLARIS pentru verificarea colectării selective la 

agenții economici; 

- acțiune in colaborare cu SOP, în vederea verificării gradului de conformare a 
cetățenilor, precum și a operatorului de salubritate în prevederile HCL 77/2021 și Legea 

211/2011; 
- verificare și completare situație în format electronic – tabelar, PVCC scanate, pentru 

zona Palazu Mare și Tomis Plus; 
- elaborări proceduri SCPM; 
- completare PVCC în registrul de amenzi; 

- Finalizat Registrul riscurilor la nivelul DGPL; 
- Completat chestionar evaluare stadiul implementare standarde CIM; 

- identificare proprietari terenuri în stațiunea Mamaia; 
- interogare aplicație E-TAX SPIT, RECOM ONLINE, E TERRA; 
- interogare aplicație RECOM ONLINE 

- identificare persoane în DRPCIV după CNP; 
- situație terenuri cartier Compozitori și Baba Novac; 

- pregătire profesională lunară; 
- verificare societăți comerciale pentru deținere contracte salubrizare, contracte de 

reciclabile și deținere pubele; 

- elaborări proceduri SCPM; 
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- identificare proprietari terenuri în stațiunea Mamaia; 
- completare pvcc in situație amenzi mediu; 
- verificare contracte reciclabile și menajere; 

- introdus date terenuri in ARCGIS; 
- deplasare la Medgidia pentru afișare somație; 

- deplasare la București pentru recalibrare sonometru; 
- control comun comisarii GNM pentru verificare aspect sesizare privind depozite 

deșeuri și terenuri insalubre malul lacului Siutghiol; 

- comunicare înștiințări pentru agenți economici privin spații verzi adiacente; 
- deplasări PMC – Direcția patrimoniu, Direcția gestionare servicii publice, SPIT pentru 

obținere informații date identificare terenuri; 
- punct fix str. Albastră pentru depistare persoane ce aruncă deșeuri; 
- acțiuni în colaborare cu SOP pentru verificare și sancționare: 

 - abandonarea/depozitarea de gunoaie pe domeniu public, de către cetățeni, în alte 

tipuri de recipiente decât europubele ( saci, cutii, bidoane, etc) și în alte zile decât cele 

stabilite pentru colectarea gunoiului menajer conform graficelor; 

 -depozitarea gunoiului colectat din coșulețele stradale și din operațiunile de măturare 

a străzilor în saci, pe domeniul public, de către operatorul de salubritate; 

-respectarea graficelor de ridicare a deșeurilor menajere și a celor de măturat stradal, 

de către operatorul de salubritate; 

-murdărirea cu orice tip de vehicule sau prin orice mijloace a drumului public cu orice 

fel de materiale sau substanțe, etc. 
 

Ținând cont de cele expuse mai sus și de faptul că în anul 2022 au fost aplicate 800 

de sancțiuni contravenționale față de 892 în anul 2021, sunt în măsură să vă supun atenției 
următoarele aspecte: 

1. În  2021 activitatea biroului s-a desfășurat cu 5 echipe complete pe când în 2022 
au fost doar 4 echipe +1 debutant +1 polițist local transferat de la BIAC. Cele 4 echipe, în 
total 8 polițiști locali, au desfășurat următoarele activități: 

- 2 polițiști locali detașați în stațiunea Mamaia – Carabaș Mirela și Olteanu 
Valeriu între iunie şi septembrie; 

- 1 polițist local se ocupă de achiziții pentru Direcția generală poliția locală 
– Iofcea Carmen; 

- 2 poliţişti locali – Zica Cristian şi Damian Radu (debutant) se ocupă de:  
                - terenurile din Palazu Mare, tomis Plus, zona Campus, DN 3C; 
                - recepțiile la lucrările de construire de pe raza UAT Constanța; 

           - verificări la şantiere pe raza UAT Constanţa privind respectarea legislaţiei 
de  protecţia mediului;  

                - confiscări auto pe raza UAT – au fost confiscate 9 auto     basculantă;  
                - puncte de vedere pentru contestații la amenzi pe zona de competență; 
                - interogări baze de date;  

            - sesizări pe zona de competența; (1/4 din UAT Constanța) cu privire la     
terenuri;  

                - alte dispoziţii trasate ierarhic etc 
- 2 polițiști locali – Roibu Aura și Ovezea Amelia se ocupă de: 

 - terenurile din zona Veterani – au fost somate aproximativ 200 terenuri 
și mai sunt de somat aproximativ 150; 

- terenuri zona Compozitori, Comarnic, Șos. Mangaliei  
- sesizări pe zona de competență (1/4 din UAT Constanța); 

- corespondență către alte direcții sau instituții; 
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- interogări baze de date; 
- acțiune gunoi scos în alte tipuri de recipienți în ziua de colectare a 
acestuia; 

               - puncte de vedere pentru contestații la amenzi pe zona de     
               competență; 

               - alte dispoziíi trasate ierarhic etc 
 - 1 polițist local – Alim Dinder – a vut concediu medical și de odihnă toată luna iulie 

şi se ocupă de sesizări pe zona de competenţă Tomis Plus, Palazu, Tomis Nord, Palace 

Brătianu şi suplineşte pentru reyolvarea sesizărilor din zona de sud a oraşului; 
 - 2 polițiști locali din care unul transferat de la BIAC – Iuruc Teodora și Șiret 

Nelu – se ocupă de: 
                  - sesizările din ½ din UAT Constanța; 
                  - corespondență către alte direcții sau instituții; 

                   - interogări baze de date; 
                   - acțiune gunoi scos în alte tipuri de recipienți în ziua de colectare   

                   a acestuia; 
                   - puncte de vedere pentru contestații la amenzi pe zona de           
                   competență; 

      - terenuri de pe ½ din UAT Constanța; 
                   - alte dispoziíi trasate ierarhic etc 

 

2. În anul 2021 s-a desfășurat o acțiune intensă de verificare a societăților comerciale, 

cu potential de a genera flux mare de deșeuri reciclabile, din punctul de vedere al 
respectării prevederilor Legii nr. 211/2021, actuală OUG nr. 92/2021 privind gestionarea 

deșeurilor. Au fost verificate în total aproximativ 900 de societăți și s-au aplicat 231 de 
sancțiuni doar pe acest act normativ. Pe anul 2022, ținând cont de valoarea foarte mare a 
sancțiunilor și de modificările apărute prin intrarea în vigoare a OUG nr. 92/2021 s-a pus 

accentul pe prevenție și informare a operatorilor economici cu privire la obligațiile avute. 
S-a constatat o creștere semnificativă a respectării obligațiilor acestora în ceeace privește 

gestionarea deșeurilor ținând cont și de sancțiunile aplicate anul anterior fapt ce a dus la 
o diminuare semnificativă a numărului de sancțiuni aplicate pe acest act normativ în anul 

curent. 

3. După cum am menționat la punctul 1, 2 echipe se ocupă cu precădere de zonele 
Veterani și Palazu (zona Comcereal) pentru identificarea, somarea și apoi sancționarea 
celor care nu se conformează somației. Menționăm că, având în vedere că în aceste zone 

nu au fost identificate decât terenurile care au făcut obiectul unor sesizări în anii anteriori, 
iar acum se dorește identificarea tuturor terenurilor, activitatea este laborioasă, presupune 

identificarea și somarea proprietarilor nou identificați. De asemenea, trebuie să ținem cont 
și de faptul că aceste zone nu sunt sistematizate, mare parte a străzilor nu sunt 
încadastrate și nici măcar schițate cu piatră pe teren, ceeace duce la o îngreunare 

semnificativă a identificării parcelelor de teren și a proprietarilor acestora.  

4. Număr foarte mare de sesizări primite săptămânal pe nivelul BPM, la care se 
adaugă sesizările telefonice și dispozițiile ierarhic primite. Ținînd cont de distribuirea și 

atribuțiile desemnate fiecărui polițist local, acestea sunt rezolvate, în proporție de 70% 
doar de către Iuruc Teodora, Damian Radu ( debutant ) și Nelu Șiret ( transferat recent de 

la BIAC) pe lângă celelalte atribuții pe care le au pe aproximativ ½ din UAT Constanța. 

5. Tot pe anul 2021, comparativ cu anul 2022 s-a desfășurat o acțiune intensă de 
sancționare a celor care scoteau gunoaiele în ziua de colectare, în alte tipuri de recipienți 
decât cele aprobate, ceeace a dus la un număr mare de sancțiuni aplicate pe HCL nr. 
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77/2021. Această acțiune și sancțiunile aplicate au dus la o diminuare semnificativă a 
abaterilor înregistrate pe acest act normativ în anul 2022. 

Au fost încheiate un număr de 892 sancțiuni contravenționale conform tabelului de 
mai jos: 

 ANUL 2021 ANUL 2022 
Diferențe 

procentuale 

TOTAL SANCȚIUNI APLICATE 892,00 800,00 -10,31% 

amenzi 852,00 717,00 -15,85% 

avertismente 40,00 83,00 107,50% 

valoare 4 710 100,00 2 389 400,00 -49,27% 

procese verbale 
semnate de contravenient 

300,00 200,00 -33,33% 

procese verbale aplicate 
în lipsă 

592,00 600,00 1,35% 

H.C.L.M. 184/2013 – 

HCL 77/2021 
437,00 514,00 17,62% 

O.U.G. 195/2006 191,00 139,00 -27,23% 

H.C.L.M. 427/2017 31,00 20,00 -35,48% 

LEGEA 211/2011 – OG 
92/2021 231,00 

114,00 -50,65% 

Legea nr. 54/2012 1,00 0,00 0,00% 

Legea nr. 24/2007 1,00 0,00 0,00% 

LEGEA NR. 62/2018 0,00 4,00 0,00% 

Legea nr. 123/2021 0,00 9,00 0,00% 

 
Dificultăți întâmpinate pe anul 2022: 
 

1. Primirea cu foarte mare întârziere a răspunsurilor de la Direcția Generală Urbanism 

și Patrimoniu și SPIT VBL la adresele înaintate în vederea identificării proprietarilor de 
terenuri neîngrijite. În aceste condiții, în ce privește sesizările pentru rezolvarea cărora 
sunt necesare  astfel de identificări, a fost cerut prelungirea termenului stabilit de către 

conducătorul instituției cu încă 15 zile, în conformitate cu Legea nr. 27/2002, cu mențiunea 
că este posibil ca, din motivele obiective exprimate mai sus, să fim puși în imposibilitatea 

soluționării petițiilor în termenul legal. 
2. Nefuncționarea aplicației GIS  

3. Lipsa accesului la baza de date a OCPI 
4. Funcționarea defectuoasă a bazei de date pusă la dispoziție de către SPIT. 

 

Măsuri dispuse pentru remediere:  
 

1. În ce privește răspunsurile așteptate de la  Direcția Generală Urbanism și Patrimoniu 

și SPIT VBL, polițiștii locali s-au deplasat personal la aceste instituții în încercarea de a 
urgenta primirea răspunsurilor. 

2.  S-a stabilit cu directorul Direcției Generale Urbanism și Patrimoniu ca, în măsura 

posibilităților, să ne comunice cât mai urgent răspuns la adresele care sunt necesare în 
vederea soluționării în termenul legal al petițiilor/sesizărilor. 
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3. Pentru situațiile în care nu putem face identificări în baza de date SPIT s-a recurs la 
transmiterea de adrese de mail către SPIT VBL pentru a ne pune la dispozițiile datele de 
care avem nevoie. 

4. S-a făcut solicitare pentru acces la baza de date ANCPI în vedere identificării 
proprietarilor de terenuri în baza numerelor cadastrale – S-A CONCRETIZAT din luna 

OCTOMBRIE 2022. 
 

Oportunități de îmbunătățire: 
 

1. Pentru evitarea depășirii termenelor legale dispuse, propunem contactarea 
personală a petentului pentru a i se explica problemele întâmpinate și emiterea unui 

răspuns intermediar către acesta, cu mențiunea că vom reveni cu un răspuns final în 
momentul în care ne vor parvenii răspunsurile solicitate la Direcția Generală Urbanism și 

Patrimoniu și SPIT VBL sau de la alte instituții la care este necesar să solicităm anumite 
informații. 
 

Pentru perioada următoare, activitatea se va desfășura în concordanță cu planificarea 

efectuată TRIMESTRUL I 2023 după cum urmează: 
1. Întocmire fișe de evaluare pentru determinarea încadrării terenurilor insalubre în 

condițiile HCL nr. 27/2016 pentru supraimpozitare; 

Execută: polițiștii locali cu atribuții în domeniul protecției mediului 

Răspunde : Șef birou protecția mediului 

Termen: Permanent 

2. Acțiuni de identificare și sancționare a persoanelor fizice și juridice care depozitează 

deșeuri de orice natură în alte locuri decât cele special amenajate; 
Execută: polițiștii locali cu atribuții în domeniul protecției mediului 

Răspunde: Șef birou protecția mediului 

Termen: Permanent 

3. Verificări privind identificarea și evaluarea stării de fapt a terenurilor neîngrijite de 
pe principalele artere circulabile și de pe traseele de intrare și ieșire din oraș precum 

și notificarea în vederea remedierii; 
Execută: polițiștii locali cu atribuții în domeniul protecției mediului 

Răspunde : Șef birou protecția mediului 

Termen: Permanent 

4. Verificarea contractelor privind ridicarea, transportul și neutralizarea deșeurilor 
menajere și de prestare a serviciului de salubrizare; 

Execută: polițiștii locali cu atribuții în domeniul protecției mediului 

Răspunde : Șef birou protecția mediului 

Termen: Permanent 

5. Verificări cu privire la starea de curățenie a domeniului public și înaintare 

probleme semnalate către Direcția generală gestionare servicii publice pentru 
dispunerea măsurilor de remediere a deficiențelor semnalate; 

Execută: polițiștii locali cu atribuții în domeniul protecției mediului 
Răspunde : Șef birou protecția mediului 
Termen: Permanent. 

6. Verificări pentru determinarea nivelului de zgomot și notificarea operatorilor 
economici asupra nivelului maxim de zgomot admis precum și a măsurilor 

necesare în vederea respectării lui ( la sesizări); 
Execută: polițiștii locali cu atribuții în domeniul protecției mediului 

Răspunde : Șef birou protecția mediului 

Termen: Permanent. 
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7. Verificări privind respectarea de către operatorul de salubritate a graficelor de 
igienizare a platformelor stradale autorizate pentru colectarea deşeurilor de la 
populaţie; 

Execută: polițiștii locali cu atribuții în domeniul protecției mediului 

Răspunde : Șef birou protecția mediului 

Termen: Permanent. 

8. Completare și actualizare baze de date și GIS; 

Execută: polițiștii locali cu atribuții în domeniul protecției mediului 

Răspunde : Șef birou protecția mediului 

Termen: Permanent. 

 
 
 

BIROUL EVIDENȚA PROCESE VERBALE  

 Biroul Evidența Procese Verbale și Acte Procedurale din cadrul Direcția Generală 

Poliția Locală, este compus din  11 funcții, din care 10 de execuție și una de conducere. 

 În cursul celor 12 luni ale anului 2022, componența biroului a fost următoarea: 

 - Daniel Bratu              șef birou 

 - Lăcrămioara Bogdan      polițist local 

 - Carmen Dumitrof     polițist local 

 - Manuela Grecu                polițist local 

 - Gheorghe Popescu     polițist local 

 - Georgiana Soare        polițist local 

 - George Vlahbei           polițist local 

 - Maria Vlas             polițist local   

 - Emilia Dima     polițist local   

 - Gropeneanu-Ghinfus Beatrice   polițist local 

 - Tudorică Magda             polițist local 
 

În perioada analizată activitățile au fost desfășurate cu 9 polițiști locali deoarece pol. 

local Gropeneanu-Ghinfus Beatrice are suspendate raporturile de serviciu pentru creșterea 

copilului. 

Sarcinile principale ale biroului au fost stabilite ca fiind cele de evidență și circuit ale 

proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor aplicate de către toți 

polițiștii locali din cadrul direcției, comunicările prin serviciile poștale ale proceselor verbale 

2021
53%

2022
47%

SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE ÎNCHEIATE 
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întocmite în lipsă sau pentru care contravenienții au refuzat semnarea, comunicările prin 

afișare la sediul/domiciliul contravenienților a tuturor proceselor verbale întocmite în lipsă 

sau nesemnate, răspunsurile către Compartimentul Juridic pentru soluționarea 

contestațiilor, rezolvarea oricăror solicitări legate de procesele verbale, implementarea 

punctelor de penalizare aplicate conducătorilor de autovehicule, ținerea evidenței 

recomandatelor de primire poștale, arhivarea. 

Astfel, în ceea ce privește evidența proceselor verbale de constatare și sancționare 

a contravențiilor, activitățile desfășurate au constat în implementarea în baza de date a 

carnetelor de procese verbale după seriile alocate și distribuirea lor către polițiștii locali pe 

bază de opis, sub semnătură. Pentru evitarea pierderii sau nepredării unui proces verbal 

sau a mai multora, a fost efectuată verificarea în baza de date ale proceselor verbale 

primite inițial de către polițistul local și apoi predate. 

Totodată, a fost ținută evidența proceselor verbale întocmite de către toți polițiștii 

locali din cadrul tuturor serviciilor direcției, toate actele de constatare și sancționare a 

contravențiilor fiind introduse în sistemul informatic. Astfel, de la 01.01.2022 și până la 

data de 31.12.2022, au fost implementate un număr de 55.739 de procese verbale.  

Pe lunile anului, situația introducerii proceselor verbale în baza de date și evidența 

acestora este următoarea: 

Ianuarie  = 3826 procese verbale; 

Februarie  = 4217 procese verbale; 

Martie   = 4931 procese verbale; 

Aprilie   = 3782 procese verbale; 

Mai    = 4864 procese verbale; 

 Iunie   = 5255 procese verbale; 

 Iulie   = 6512 procese verbale; 

August  = 6470 procese verbale; 

Septembrie  = 4723 procese verbale; 

Octombrie  = 4410 procese verbale; 

Noiembrie  = 4331 procese verbale; 

Decembrie  = 2418 procese verbale; 

Pentru un număr de 322 de procese verbale, a fost solicitată măsura anulării sau 

scoaterii din circuitul civil, deoarece acestea au fost completate greșit de către agenții 

constatatori, au fost deteriorate din diferite motive, au fost prescrise termenele de 

comunicare datorită neacordării sprijinului în vederea comunicării de către alte instituții 

sau instanțele de judecată au dat această soluție.  

Cu privire la circuitul proceselor verbale, activitățile desfășurate au implicat o 

complexitate sporită, având în vedere faptul că unele procese verbale au fost comunicate 

prin serviciile poștale, pentru altele a fost necesară măsura comunicării prin afișare la 

domiciliul contravenientului sau la sediul societăților comerciale, iar pentru altele a fost 

necesară procedura de comunicare prin publicitate la sediile primăriilor. 

Situația comunicării proceselor verbale prin poștă către contravenienți se prezintă 

astfel: 

Ianuarie  = 2281 procese verbale; 
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Februarie  = 2381 procese verbale; 

Martie   = 2573 procese verbale; 

Aprilie   = 1926 procese verbale; 

Mai    = 2346 procese verbale; 

Iunie   = 2757 procese verbale; 

Iulie   = 3979 procese verbale; 

August  = 4268 procese verbale; 

Septembrie  = 2587 procese verbale; 

Octombrie  = 1718 procese verbale; 

Noiembrie  = 2076 procese verbale; 

Decembrie  = 803 procese verbale; 

Total procese verbale transmise prin serviciile poștale către contravenienți= 29.695 

(53,28% din numărul total). 

Pentru comunicarea proceselor verbale prin afișare de către alte organe, au fost 

transmise un număr de 4.556 de adrese către diferite instituții (poliții locale, primării, 

etc.). De menționat faptul că pentru comunicarea prin afișare de către alte instituții a 

proceselor verbale, au existat situații în care au fost transmise mai multe adrese (reveniri), 

deoarece unele au omis să răspundă solicitărilor noastre, altele au răspuns dar nu a fost 

recepționat răspunsul, sau unele primării au preluat în debit procesul verbal fără a mai 

efectua procedura de comunicare, așa cum s-a solicitat. 

Un număr de 25.917 (46,5% din numărul total) de procese verbale au fost înmânate 

direct persoanelor sancționate, sub semnătură. 

Situația proceselor verbale înmânate contravenienților se prezintă astfel: 

Ianuarie  = 1522 procese verbale; 

Februarie  = 1799 procese verbale; 

Martie   = 2372 procese verbale; 

Aprilie   = 1887 procese verbale; 

Mai    = 2501 procese verbale; 

Iunie   = 2423 procese verbale; 

Iulie   = 2387 procese verbale; 

August  = 2686 procese verbale; 

Septembrie  = 2414 procese verbale; 

Octombrie  = 2293 procese verbale;  

Noiembrie  = 2210 procese verbale; 

Decembrie  = 1423 procese verbale; 

Cu privire la plângerile depuse împotriva proceselor verbale de sancționare, în 

evidențele noastre se regăsesc un număr de 1.118 (2,01%) de plângeri pentru care au 

fost transmise Compartimentului Juridic documentațiile necesare în vederea susținerii în 

instanță, respectiv fotografii realizate cu ocazia aplicării măsurii de sancționare, note raport 

privind starea de fapt la momentul respectiv întocmite de agenții constatatori, copii ale 

notelor de ședință și adrese de informare a unor societăți comerciale, fișe de post și 

împuterniciri ca agenți constatatori ale polițiștilor locali, precum și alte documente solicitate 

de către instanțele de judecată. 
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Din numărul total al sancțiunilor aplicate de către polițiștii locali, au fost achitate un 

număr de 16.038 (28,77%) de procese verbale, pentru care au fost primite chitanțe sau 

ordine de plată, valoare în creștere în perioada următoare deoarece termenul de 

comunicare este de 2 luni și sunt procese verbale necomunicate în acest termen, iar 

contravenienții mai au și termenul pentru transmiterea dovezilor de plată. 

Pentru procesele verbale neachitate și care au devenit titluri executorii, au fost 

transmise organelor fiscale un număr de 32.210 (57,79%) de procese verbale, valoare în 

creștere deoarece pentru finalizarea lunilor Noiembrie și Decembrie mai sunt necesare încă 

2 luni, multe procese verbale fiind încă în faza circuitului de comunicare sau achitare.  

Au fost comunicate prin afișare la sediul/domiciliul contravenienților un număr de 

6.380 de procese verbale (11,45% din numărul total al proceselor verbale). 

Au fost implementate în portalul Abateri al MAI un număr de 10.185 (18,27% din 

totalul proceselor verbale) abateri comise de contravenienții care aveau calitatea de 

conducători auto și pentru care au fost dispuse puncte de penalizare de către pol. locali cu 

atribuții în domeniul circulației rutiere.  

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ 

În această perioadă au fost pregătite și prezentate în fiecare lună teme de pregătire 

profesională, teme necesare desfășurării activităților biroului.  Temele au fost prelucrate 

polițiștilor locali, sub semnătură, astfel încât au fost respectate planificările pe această 

linie.  

2 polițiști locali au participat timp de o săptămână la un curs organizat de primărie 

pentru dezvoltarea carierei și a pregătirii profesionale ( Popescu, Soare). 

Un aspect la care polițiștii locali din cadrul biroului au rămas restanțieri îl reprezintă 

pregătirea fizică, deoarece niciunul dintre polițiștii locali nu a desfășurat astfel de activități. 

PRACTICA DISCIPLINARĂ 

În ce privește practica disciplinară, prezența la program a fost respectată cu 

strictețe.  

TIMPUL DE LUCRU 

Pentru perioada supusă analizei au fost înregistrate la nivelul serviciului 157 de zile 

concedii medicale, 229 de zile reprezentând concediile de odihnă, 8 zile libere pentru 

recenzare, 6 zile pentru deces și 8 zile libere pentru analize medicale, 10 zile pregătire 

profesională, aspecte care au redus și mai mult numărul personalului prezent la serviciu 

raportat la volumul de lucrări. 

RELAȚIILE DE SERVICIU 

Relațiile inter-colegiale sunt în limite normale, existând câteva nemulțumiri în 

contextul în care personalul biroului s-a redus iar volumul de lucrări a crescut substanțial, 

ce a determinat creșteri de atenție și viteză sporită și care au condus la condiții de stres 

ridicate. 

PROBLEME ÎNTÂMPINATE 

În contextul celor prezentate mai sus, se poate afirma că activitățile de prelucrare a 

sancțiunilor aplicate de către toți polițiștii necesită un efort susținut și continuu, întregul 

personal fiind conștient de importanța activităților și necesitatea  
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respectării termenelor pentru rezolvarea lucrărilor, activități desfășurate în limita timpului 

de muncă alocat și a resurselor umane și materiale disponibile. 

Au existat și situații în care a existat imposibilitatea de a se lua o pauză la fiecare 

50 de minute de operat în fața monitoarelor. Pentru exemplificare, în perioada analizată 

au fost 250 de zile lucrătoare, iar pentru implementarea celor 55.739 de procese verbale 

a fost necesar ca zilnic sa se introducă 223 de procese verbale de către un număr de 

lucrători mai mic decât cel din organigramă (au fost acordate concedii, zile libere sau alte 

drepturi legale), iar 2 lucrători au executat activități de comunicare în teren a proceselor 

verbale întocmite în lipsă sau nesemnate.  

Tot aici se pot enumera alte activități necesare prelucrării sancțiunilor cum ar fi 

implementarea confirmărilor de primire, a chitanțelor de plată, a comunicărilor către alte 

localități pentru afișarea proceselor verbale, a evidenței și întocmirii documentațiilor pentru 

instanțe, transmiterea titlurilor executorii către SPIT Constanța și către organele fiscale de 

pe teritoriul României cu realizarea copiiilor aferente fiecărui proces verbal transmis, 

predare/preluare procese verbale de la agenți, căutare procese verbale în arhive pentru 

diferite solicitări, răspunsuri la solicitări din partea cetățenilor sau a altor instituții, etc. 

Alte probleme deosebite nu au fost constatate. 
 

 CONCLUZII  

Ca și în anii anteriori, deficitul de personal a fost și este o problemă constantă și una 

dintre marile provocări cu care ne confruntăm, situație cu implicații sociale negative, 

inclusiv asupra activității Poliției Locale Constanța. 

La ora actuală Poliția Locală Constanța își desfașoară activitatea cu un deficit de 99 

polițiști locali, fapt pentru care, misiunile specifice sunt mai greu de îndeplinit, în condiții 

de eficiență, raportându-ne la suprafața municipiului, numărul de locuitori și atribuții. 

Ca răspuns la cele menționate anterior, pentru atingerea obiectivelor, permanent au 

fost căutate și implementate soluții, în scopul evaluării riscurilor și optimizarea activității 

de menținere a unui climat de ordine, siguranță și încredere publică, astfel încât, satisfacția 

cetățenilor să primeze. 

  În perioada la care facem referire, la dispeceratul Direcției Generale Poliția Locală 

Constanța au fost recepționate 9317 sesizări telefonice, cu 17,74 % mai multe față de 

aceeași perioadă a anului trecut, de unde rezultă faptul că din ce în ce mai mulți cetățeni 

apelează la serviciile acestei instituții. 

Cele prezentate anterior reliefează doar numărul cetățenilor care au apelat 

telefonic, dar numărul de sesizări primite pe diverse căi (poștă, adrese directe, maill, 

retransmise de la alte instituții, audiențe, etc.) este cu  mult mai mare.  

Raportându-ne  la cele prezentate, considerăm că încrederea cetățenilor este în 

creștere. 

Având în vedere cele expuse, se poate afirma că, Poliția Locală Constanța cu 

întregul efectiv disponibil, deși restrâns ca forțe și echipe, a depus toate eforturile necesare 

pentru a răspunde operativ și eficient solicitărilor primite de la cetățeni, comunitate și 

autorități locale. 

Sunem în slujba cetățenilor, le ascultăm doleanțele și nu vom precupeți niciun efort 

pentru a aplica legea, în spiritul dar și în litera acesteia. 
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Poliția Locală Constanța a acționat, de fiecare dată, în condițiile și limitele legii și a 

competențelor conferite de actuala legislație, fiind o structură operativă funcțională în 

cadrul aparatului de specialitate al primarului, înființată pentru comunitate. Este 

adaptabilă, eficientă și cu un real potențial profesional și uman. 

 Direcția Generală Poliția Locală va pune în continuare accent pe creșterea gradului 

de siguranță și protecție a cetățenilor, combaterea fenomenelor antisociale, asigurarea 

unui climat de legalitate în domeniile în care instituția are atribuții, concomitent cu 

creșterea gradului de operativitate. 

Pe această cale transmitem tuturor faptul că interesul general primează înaintea 
interesului personal, fapt pentru care nu vom precupeți niciun efort să aplicăm legea, să 

ne îndeplinim atribuțiile conferite de lege, pentru apărarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice. 

  

 

Întocmit, 

POLIȚIST LOCAL 

DRAGOMIR COSTICĂ 


