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PLAN
DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ AL
DIRECŢIEI GENERALE DE POLIŢIE LOCALĂ SECTOR 6
COMPONENTELE BAZEI DOCUMENTARE
A. Acte normative, instrucţiuni şi dispoziţii care reglementează activitatea DirecŢiei Generale
de Poliţie Locale Sector 6
- Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei
locale;
- Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite,
republicată;
- Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a
ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi comletările ulterioare;
- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, republicată;
- Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri
aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal;
- Legea nr. 295/2004 privind uzul de armă;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi;
- O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor
români;
- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.C.G.M.B. nr. 233/2000 privind interzicerea accesului şi circulaţiei vehiculelor cu tracţiune
animală pe drumurile publice din Municipiul Bucureşti;
- H.C.G.M.B. nr. 118/2004 privind exercitarea activităţii de comercializare pe principalele reţele
stradale;
- H.C.G.M.B. nr. 109/2004 privind măsuri de protecţie a mediului şi a infrastructurii urbane în
Municipiul Bucureşti;
- H.C.G.M.B. nr. 216/2006 privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiului Bucureşti;
- H.C.G.M.B. nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului

Bucureşti şi abrogarea H.C.G.M.B. nr. 82/2008;
- H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureşti;
- H.C.G.M.B. nr. 205/30.06.2009 privind aprobarea Brevetului Verde pentru execuţia lucrărilor de
construcţii pe teritoriul Municipiului Bucureşti;
- H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiului
Bucureşti;
- H.C.G.M.B. nr. 341/2010 privind interzicerea amplasării punctelor de comercializare a substanţelor
halucinogene, etno-botanice şi asimilate acestora pe o rază de 1000 m în jurul unităţilor de
învăţământ, spaţiilor destinate procesului de învăţământ, unităţilor de cercetare ştiinţifică,
bibliotecilor, căminelor, internatelor, cantinelor, caselor de cultură ale studenţilor, caselor corpului
didactic, caselor universitare, taberelor şcolare, bazelor şi complexelor cultural-sportive, palatelor şi
cluburilor copiilor şi elevilor de pe raza Municipiului Bucureşti;
- H.C.L. Sector 6 nr. 139/2011 privind aprobarea acordurilor de funcţionare şi regulamentelor
aferente;
- H.C.L. Sector 6 nr. 195/2010 privind reglementarea comercializării plantelor, substanţelor şi
preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, pe raza teritorială a Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti.

CAPITOLUL I
ANALIZA SITUAŢIEI OPERATIVE
A. TERITORIUL
a. Teritoriul Sectorului 6 este zona de competenţă al D.G.P.L. şi este situat în partea de vest a
Municipiului Bucureşti.
b. Teritoriul Sectorului 6 se învecinează la nord cu teritoriul Sectorului 1, la sud şi est cu
teritoriul Sectorului 5, iar la vest cu teritoriul Judetului Ilfov.
c. Teritoriul Sectorului 6, zona de competenŢă a D.G.P.L., are o suprafaţă de 39 km2, zonă de
câmpie.
d. Pe teritoriul Sectorului 6 funcţionează Direcţia Ordine Publică având în subordine
următoarea structură:
- Serviciul Ordine Publică, Monitorizare şi Analiza Informaţiei, Organizare Misiuni şi
Planificare Efective având în componenţă:
Biroul 1 Ordine Publică: Strada Răsadniţei, nr. 59, sector 6;
Biroul 2 Ordine Publică: Strada Hanul Ancuţei, nr. 4, sector 6;
Biroul 3 Ordine Publică: Şos. Orhideelor, nr. 2d, sector 6;
Biroul 4 Ordine Publică: Strada Hanul Ancuţei, nr. 4, sector 6;
- Serviciul Circulaţie: Şos. Orhideelor, nr. 2d, sector 6;
- Serviciul Intervenţii: Şos. Orhideelor, nr. 2d, sector 6;
- Serviciul Dispecerat, Monitorizare şi Armurier: Şos. Orhideelor, nr. 2d, sector 6;
- Serviciul Evidenţa Persoanelor, Proximitate şi Evidenţă Contravenţii: Şos. Orhideelor, nr. 2d,
sector 6;
- Serviciul Ordine Publică şi Pază Obiective: Strada Hanul Ancuţei, nr. 4, sector 6;
- Serviciul Transport Operativ Logistică: Şos. Orhideelor, nr. 2d, sector 6.
e. Instituţii importante amplasate în zona de competenţă :
- Primăria Sectorului 6 Bucureşti: strada Calea Plevnei, nr.147-149;
- Poliţia Sectorului 6: Strada Dezrobirii, nr. 37;
- Inspectoratul Şcolar Sector 6: Strada Peştera Dâmboviciorei, nr. 12;
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6: Strada Cernişoara, nr.
38-40;
- Teatrul ,,Masca‟‟- B-dul Uverturii 71-73 Sector 6;

- Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 6, Str. Drumul Taberei nr. 18;
- Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Sector 6: Str. Hanul Ancuţei nr. 4;
- Centrul Cultural European: B-dul Iuliu Maniu nr. 111, bl.F, parter;
- Centrul Multifuncţional de Sănătate ,,Sf. Nectarie‟‟: B-dul Uverturii nr. 81;
- Complexul de Servicii Sociale “Floare Roşie” din Strada Floarea Roşie nr. 7A;
- Fundaţia G.R.A.D.O.: Strada Cupolei nr. 5, bl. 2B, sc.B, ap.55;
- Asociaţia Veteranilor de Război: Strada Dealul Ţugulea, nr. 36.
f. Regim climateric : specifice zonei temperate continentale;
g. Reţele hidrografice: Lacul Morii, Râul Dâmboviţa şi Canal Arges;
h. Căi de comunicaţii principale : B-dul Constructorilor, Calea Giuleşti, B-dul Vasile Milea, Bdul Iuliu Maniu, Autostrada Bucureşti-Piteşti, B-dul Uverturii, Sos. Virtuţii, str. Drumul Taberei, Bdul Timişoara, B-dul Ghencea, Str. Prelungirea Ghencea, unde acţionează mijloace R.A.T.B şi regia
Metrorex (5 staţii);
i. Zone de agrement : TERRA PARC, Patinoarul Drumul Taberei, AFI PALACE
COTROCENI, PLAZZA ROMÂNIA, COMPLEXUL COMERCIAL CARREFOUR ORHIDEEA,
Parcurile Crângaşi, Giuleşti, Păcii, Drumul Taberei, Ştrandul Ciurel, Insula Lacul Morii, Ştrandul
Drumul Taberei, Complexul StudenŢesc Grozăveşti, Complexul StudenŢesc Regie, cu discotecile
din zonă, precum şi Universitatea Politehnică Bucureşti; De asemenea, în zona învecinată din
judeŢul Ilfov, se mai află ”AQUA PARC” din zona comunei Ciorogârla şi ”AQUA GARDEN” din
zona comunei Chiajna, respectiv în cadrul ansamblului imobiliar ”Militari Residence”, locaŢii care
pot implica o afluenŢă de persoane în zonă şi pot atrage o parte din locuitorii cartierului Militari.
j. Locuri ce pot prezenta interes pentru activitatea de menţinere a ordinii publice: pieţele
Crângaşi, Gorjului, Veteranilor, Drumul Taberei, Valea Ialomiţei, complexele comerciale METRO,
CARREFOUR Orhideea, SIR, PLAZZA ROMÂNIA, AFI PALACE COTROCENI, BILLA,
PROSPER, EXPOCONSTRUCT, E-MAG, BRICOSTORE, CORA, PLUS, ALBINUŢA, PROFI,
LIDL, Consiliul Local Sector 6, 34 lăcaşuri de cult, 68 unităţi de învăţământ precum şi numeroase
societăţi comerciale cu un important volum de activitate, precum: COCA COLA, URBIS,
CESAROM, FABERROM, CET VEST (obiectiv strategic), stadioanele REGIE, RAPID şi
STEAUA;
k. Conducte magistrale de transport produse petroliere cu instalaţiile aferente:
Conducta C2 Motorină şi conducta C3 Benzină ce aparţin S.C. PETROM S.A. Ploieşti, ce
tranzitează teritoriul birourilor 1, 2 şi 4, pe o lungime de aproximativ 20 km.

B. POPULAŢIA
a) În zona de competenţă a Poliţiei Locale Sector 6 locuiesc aproximativ 400.000 persoane.
b) Structura populaţiei :
Vârsta cuprinsă între:
- 0-14 ani – 12,4%
- 15-24 ani – 12%
- 25-64 ani – 61,1%
- Peste 65 ani – 14,5%.
c) Ocupaţii de bază :
Majoritatea populaţiei active îşi desfăşoară activitatea în marile platforme industriale, precum şi
în societăţile comerciale private şi de stat aflate pe raza de competenţă a Sectorului 6.
d) Rata şomajului = se situează în limita generală de 2,02%.
e) Fluctuaţia populaţiei
Teritoriul Sectorului 6 este tranzitat zilnic de peste 100.000 de navetişti care se deplasează spre
şi dinspre comunele limitrofe, ponderea deţinând-o cei care se deplasează pe autostrada BucureştiPiteşti.
Există totodată un număr de aproximativ 65.000 persoane cu viză de reşedinŢă din care 18.615
de studenŢi cazaŢi în campusurile universitare.

C. EVENIMENTE SOCIAL-ECONOMICE, POLITICE SAU
RELIGIOASE
a. Sărbători :
24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române
1 martie – Ziua Mărţişorului
8 martie – Ziua Femeii
10 martie - Ziua Francofoniei
25 martie – Ziua Poliţiei Române
27 martie - Unirea Basarabiei cu România
3 aprilie – Ziua Jandarmeriei
8 aprilie – Ziua Rromilor
1 mai – Ziua Muncii
9 mai - Ziua Europei
1 iunie – Ziua Copilului
5 iunie - Ziua Mediului
26 iunie – Ziua Drapelului Naţional
24 iulie – Ziua Poliţiei de Frontieră
12 septembrie – Ziua Poliţiei de Proximitate
21 septembrie – Ziua Internaţională a Păcii
24 octombrie – Ziua Naţiunilor Unite
30 noiembrie – Ziua Românilor de pretutindeni
1 decembrie - Ziua României
7 decembrie – Ziua Aviaţiei Civile
b. Ziua Municipiului Bucureşti:
- 20 septembrie.
c. Sărbătorile organizaţiilor şi asociaţiilor profesionale :
- pe teritoriul de competenţă îşi desfăşoară activitatea filiale ale principalelor partide politice;
d. Sărbători religioase la nivel naţional şi local :
- 1 ianuarie – Sf. Vasile
- 6 ianuarie – Boboteaza
- 7 ianuarie – Sf. Ion
- 25 martie - Buna Vestire
- 23 aprilie – Sf. Gheorghe
- 21 mai – Sf. Constantin şi Elena
- 24 iunie – Naşterea Sf. Ioan Botezătorul
- 20 iulie - Sf. Ilie
- 6 august – Schimbarea la Faţă
- 15 august – Adormirea Maicii Domnului
- 29 august – Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul
- 8 septembrie – Naşterea Maicii Domnului
- 14 septembrie – Înălţarea Sf. Cruci
- 14 octombrie – Sf. Parascheva
- 27 octombrie – Sf. Dumitru
- 8 noiembrie – Sf. Mihail şi Gavriil
- 21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
- 30 noiembrie – Sf. Andrei
- 6 decembrie – Sf. Nicolae
- 25 decembrie –Naşterea Domnului
- 26 decembrie – Soborul Maicii Domnului
- 27 decembrie – Sf. Ştefan

- Paştele
Evenimentele se încadrează în grad de risc mediu în planul ordinii şi siguranţei publice.

D. STAREA INFRACŢIONALĂ ŞI CONTRAVENŢIONALĂ
Având în vedere politica actuală a României în contextul perioadei post-aderare în Uniunea
Europeană şi a demersurilor pentru integrare în spaţiul Shenghen, a strategiei M.A.I. şi I.G.P.R., de
modernizare a Poliţiei Române şi implicit a Poliţiei Locale, precum şi a curentului actual de opinie
publică, putem concluziona că la nivelul sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, obiectivul strategic
fundamental este: ,,îmbunătăţirea climatului de siguranţă publică şi a unui mediu de afaceri sănătos‟‟.
a) Evoluţia fenomenului infracţional
Potrivit datelor comunicate de Poliţia Sectorului 6, dinamica infracţionalităţii sesizate cunoaşte un
uşor trend ascendent, în prezent existând un nivel al criminalităţii mai mare decât în anul 2013.
Totodată, în aceeaşi categorie infracţionalitatea sesizată se află pe un trend ascendent faţă de anul
2013, în prezent există un nivel al criminalităţii stradale sesizate mai mare cu 6% faţă de anul precedent.
În acest context, infracţiunile de tâlhărie, furturile din şi de la auto şi cele în raza instituţiilor de
învăţământ cresc, cele mai afectate fiind unităţile de pe raza Biroului 1.
Pentru anul 2015 se estimează o creştere a infracţionalităţii sesizate.
La nivelul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, în anul 2014, s-a constatat 1 infracţiune
flagrantă, au fost reţinuţi 14 suspecţi şi au fost executate 5 mandate .
b) Conform analizelor tactice întocmite, pe raza Sectorului 6 au fost identificate următoarele zone cu
potenŢial criminogen ridicat:
- tâlhării: B-dul Constructorilor, Splaiul Independenţei, Calea Crangaşi, Bd. Iuliu Maniu, Str.
Dreptăţii, Şos. Virtuţii, Str. Răsăritului, Str. Drumul Timonierului, Str. Bârsăneşti, Str. Moineşti, Str.
Veteranilor, Str. Cara Anghel - Gârleni şi Timişoara - Drumul Taberei - Braşov, Str. Drumul Taberei şi
Drumul Taberei - Valea Argeşului.
- furturi din locuinţe: Cal. Crângaşi, Bd. Constructorilor, Str. 9 Mai, Str. Ruşeţi, Str. Arinii Dornei,
Aleea Cetăţuia, Str. Baia de Arieş, Str. Vintilă Mihăilescu şi străzile din zona Cartierului Giuleşti Sârbi;
Str. Valea Lungă, str. Valea Cascadelor, Str. Peciziei, Str. Apusului; zona cuprinsă între Str. Râul Dorna
- Ţincani - Valea Prahovei - Aleaa Compozitorilor.
- furturi din auto: Cal. Crângaşi, Bd. Constructorilor, zona dintre Piaţa Drumul Taberei şi Plazza
Romania, zona Vlădeasa - Cara Anghel - Gârleni, Str. Valea Lungă, Str. Valea Cascadelor, Str. Apusului
şi Str. Preciziei.
- furturi din societăţi comerciale: AFI PALACE COTROCENI, PLAZZA ROMANIA, CORA,
CARREFOUR ORHIDEEA, AUCHAN.
c) Menţiuni cu privire la timpul şi locul de comitere al faptelor de natură contravenţională:
În vederea exercitării prerogativelor stabilite de lege, DirecŢia Generală de Poliţie Locală Sector 6
acţionează permanent pe raza teritorială la solicitările cetăţenilor precum şi în colaborare cu
reprezentanţii celorlalte servicii de specialitate pentru prevenirea, depistarea şi sancţionarea faptelor pe
linie contravenţională.
Se află în atenţia poliţiştilor locali zonele intens frecventate sau tranzitate de cetăţeni precum şi
zonele care favorizează savârşirea faptelor contravenţionale şi a fenomenelor identificate după cum
urmează:
a) comerţul ilicit;
b) oprirea, staţionarea şi parcarea neregulamentară;
c) încălcări ale normelor de convieţuire socială;
d) încălcări ale normelor de salubrizare;

e) cerşetoria;
f) prezenţa animalelor fără stăpân.
Locaţiile incluse în itinerariile de deplasare cuprind:
o Parcurile şi spaţiile verzi;
o Parcările publice precum şi cele de reşedinţă;
o Pieţele şi Unităţile Comerciale;
o Lăcaşele de cult;
o Unităţile şcolare;
o Străzile şi intersecţiile principalelor artere de circulaţie;
o Centrele cultural- sportive;
o Unităţile ,,Casino slot‟‟ care au ca obiect de activitate jocurile de noroc.
Pentru protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite în pieţele,
complexele şi unitătile comerciale, care îşi desfăşoară activitatea în incinta sau în apropierea
ansamblurilor de locuinţe, se dispune staţionarea sau instituirea de posturi fixe, atunci când este
cazul.
Se va acŢiona cu precădere pentru combaterea comerŢului stradal.
Supravegherea unităţilor de învăţământ la intervale orare diferite avându-se în vedere orele
de începere şi terminare a cursurilor, incluse în activitatea zilnică de patrulare, scopul urmărit fiind
acela de a identifica principalele cauze generatoare de fenomene antisociale cât şi modalităŢile cele
mai eficiente care pot fi utilizate în combaterea acestor fenomene.
Printre cauzele care duc la săvârşirea de fapte antisociale în jurul unităŢilor de învăŢământ
considerăm a fi următoarele:
 lipsa de supraveghere a adolescenŢilor şi tinerilor de către părinŢi;
 formarea unui anturaj cu manifestări antisociale unele având un grad ridicat de pericol
social;
 traficul şi consumul de droguri;
 violenŢa propagată prin diferite mijloace;
 consumul de băuturi alcoolice de către tineri în apropierea sau chiar în incinta
instituţiilor de învăţământ.
Supravegherea unităŢilor de învăŢământ se realizează şi prin sistemul de supraveghere
video, implementat în 63 de unităŢi de învăŢământ de pe raza Sectorului 6, monitorizare care
asigură intervenŢia promptă a poliŢiştilor locali la eventualele evenimente.
Se acordă o atenţie deosebită pentru depistarea şi identificarea cerşetorilor precum şi a
zonelor frecventate de aceştia pentru prevenirea şi combaterea cerşetoriei care pe fondul situaţiei
social-economice cunoaşte în prezent o creştere semnificativă.
Totodată, o atenŢie deosebită va fi acordată şi înlăturării spălătorilor de parbrize.
În colaborare cu celelalte structuri de ordine publică, poliţiştii locali vor acŢiona cu
efective proprii precum şi la solicitare în colaborare cu lucrători din cadrul Jandarmeriei sau Poliţiei
Române pe zonele desfăşurării unor evenimente culturale sau sportive sau în alte zone adiacente
pentru:

MenŢinerea ordinii şi liniştii publice;

Protejarea cetăŢenilor împotriva unor acte de violenŢă;

Protejarea bunurilor cetăŢenilor împotriva unor acte de vandalism;

Protejarea bunurilor publice;

Prevenirea consumului de alcool;

Prevenirea constituirii unor grupuri care pot pune în pericol viaŢa cetăŢenilor
sau a bunurilor acestora.
Pe fondul analizei întocmite statistic pentru anul 2014 au fost constatate fapte de natură

contravenţională şi aplicate sancţiuni ce au cuprins o gamă diversificată de acte normative.
Evoluţia fenomenelor antisociale impune astfel adoptarea unor măsuri precum sporirea
acţiunilor pe timp de noapte.
Se vor intensifica patrulările în parcuri, spaŢii verzi, parcările dintre blocuri iar, după orele
00
22 , va fi intensificată patrularea în zonele de locuinŢe, în scopul prevenirii formării precum şi
depistării grupurilor preinfracŢionale de tineri care ar putea tulbura liniştea şi ordinea publică sau ar
putea pune în pericol viaŢa cetăŢenilor sau bunurile acestora.
d) FAPTELE DE NATURĂ CONTRAVENŢIONALĂ:
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tatea contravenţiilor, în special cele conform Legii nr. 61/1991 şi Legii nr. 12/1990, au fost aplicate
în zona restaurantelor, discotecilor, parcurilor şi punctelor de agrement, în special în zilele de
sâmbătă şi duminică, la schimburile II şi III, precum şi contravenţii privind circulaţia pe drumurile
publice.
În anul 2014, s-a înregistrat o creştere de 4951 sesizări şi reclamaţii soluţionate, în
comparaţie cu anul 2013.
e) DINAMICA ACCIDENTELOR RUTIERE ŞI INDICAREA ZONELOR DE RISC
Majoritatea accidentelor rutiere, au fost comise în intersecţiile:
a) Str. 1 Mai - Str. C-tin Titel Petrescu
b) Str. Orşova - Str. Dealul Ţugulea
c) Bd. Ghencea - Aleea Potaisa
d) Bd. Ghencea nr. 77
e) Bd. Vasile Milea - Bd. Iuliu Maniu
f) Bd. Vasile Milea nr. 5
g) Splaiul Independenţei - Şos. Gozăveşti - Şos. Orhideelor
h) Bd. Iuliu Maniu - Str. Valea Cascadelor
i) Str. Drumul Taberei - Str. Chilia Veche
j) Bd. Timişoara - Str. Romancierilor
k) Bd. Timişoara - Str. Sibiu
l) Bd. Uverturii - Str. Dealul Ţugulea
m) Şos. Virtuţii - Bd. Uverturii
n) Bd. Timişoara - Bd. Vasile Milea
f) ALTE DATE DE INTERES OPERATIV :
Pe teritoriul de competenţă al Sectorului 6, se află 2 dintre cele mai mari stadioane din ţară,
„Steaua" şi „Rapid", pe care periodic se organizează meciuri de fotbal cu grad de risc mediu şi
ridicat.
Pentru buna desfăşurare a acestor activităţi Poliţia Locală a Sectorului 6 participă cu efective
importante alături de celelalte componente ale Sistemului Naţional de Ordine şi Siguranţă Publică.

CAPITOLUL II
DISPOZITIVELE DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ, MISIUNILE ŞI
ZONELE DE RESPONSABILITATE
Activitatea forţelor angrenate în menţinerea ordinii şi siguranţei publice pe teritoriul
Sectorului 6 se realizează în conformitate cu strategia Ministerului Afacerilor Interne de realizare a
ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii
stradale.

Teritoriul de competenţă al birourilor de poliţie locală, a fost împărţit pe zone de siguranţă
publică, după cum urmează :
Biroul 1 Poliţie Locală = 7 zone + 4 în Complexul Studenţesc „‟Regie‟‟
Biroul 2 Poliţie Locală = 8 zone
Biroul 3 Poliţie Locală = 5 zone
Biroul 4 Poliţie Locală = 7 zone
În interiorul zonelor de siguranţă publică vor fi stabilite perimetre limitate ca întindere în care
posibilitatea comiterii de fapte antisociale este mai ridicată. În acestea vor fi prevăzute să acţioneze
patrule de siguranţă publică care vor fi prezente cu preponderenţă în arealul respectiv.
Pentru fiecare patrulă vor fi prevăzute variante şi itinerarii de patrulare, locuri de repaus şi
supraveghere precum şi durata de parcurgere a traseelor. Acoperirea teritoriului şi folosirea
variantelor de patrulare se va stabili pe schimburi şi zile în Buletinul posturilor după analizarea
evoluţiei situaŢiei operative.
Intervenţia la evenimente va fi dispusă de dispecerul de serviciu prin dirijarea patrulei celei
mai apropiate, urmărindu-se operativitatea în deplasare.
Personalul cu atributii de conducere, coordonator al dispozitivelor de siguranţă publică
controlează şi sprijină patrulele auto şi patrulele pedestre, asigură legatura între acestea şi politiştii
locali de proximitate.
În baza prerogativelor specifice funcţiei, şefii birourilor pot dispune măsuri cu caracter
permanent sau temporar pentru creşterea eficienţei dispozitivelor de siguranţă publică, sens în care
vor fi avute în vedere exploatarea la maxim a posibilităţilor oferite de dispeceratul central sau de
zonă al D.G.P.L. Sector 6, dispeceratul 112 şi sistemele G.P.S.
Prin dispoziţia conducerii D.G.P.L. Sector 6, la nivelul subunităţilor, se pot constitui zone
speciale de siguranţă publică, în care se instituie dispozitive suplimentare de ordine şi siguranţă
publică, folosindu-se inclusiv poliţişti locali de la alte compartimente.
Poliţiştii locali de proximitate vor executa în zonele de responsabilitate, în principal
următoarele activităţi:
 cunoaşterea populaţiei;
 prezenţa în zone, zilnic, minim 6 ore pe jos pentru a facilita abordarea lor de către cetăţeni;
 vor stabili contacte permanente cu factorii responsabili ai instituţiilor şi asociaţiilor existente în
zonă;
 participă la şedinţele asociaţiilor de proprietari şi la alte evenimente din zona de responsabilitate;
 consiliază cetăţenii cu risc crescut de victimizare;
 mediază şi rezolvă amiabil conflictele;
 iau măsuri menite îmbunătăţirii siguranţei publice;
 receptează problemele populaţiei şi împreună cu instituţiile abilitate, stabilesc măsuri pentru
rezolvarea acestora;
 atrag şi mobilizează cetăţenii pe bază de voluntariat la derularea unor programe de prevenire a
criminalităţii;
 rezolvă reclamaţiile şi sesizările ce nu au caracter penal.;
 culeg date şi informaţii utile muncii de poliţie;
 efectuează acte de constatare şi sancţionare numai în cazul infracţiunilor şi contravenţiilor
flagrante;
 colaborează permanent cu poliţiştii locali din formaţiunile operative;
 analizează zilnic evoluţia situaţiei operative din zona de responsabilitate şi prezintă concluzii şi
propuneri şefilor, evidenţiază evenimentele pe harta criminogenă.
De asemenea, poliţiştii locali din cadrul Sectorului 6, pot acoperi numai anumite obiective,
având în vedere nivelul actual de încadrare cu personal.
Totodată, poliŢiştii locali din cadrul Sectorului 6 pot asigura monitorizarea şi intervenŢia
promptă la neregulile identificate prin sistemul de supraveghere video, implementat pentru 62 de
unităŢi de învăŢământ în scopul prevenirii şi combaterii fenomenelor infracŢionale, în locaŢiile

unităŢilor de învăŢământ.
A. DISPOZITIVELE DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ ŞI ZONELE DE
RESPONSABILITATE
BIROUL 1 ORDINE PUBLICĂ
Răspund:
Biroul 1 – Şef Birou 1 Ordine Publică
Secţia 20 poliţie – Şef secţie
Direcţia Generală de Jandarmi ai Municipiului Bucureşti – Şef Serviciu Organizare şi Coordonare
Misiuni
Biroul 1 Ordine Publică are competenŢă pe un teritoriu cu o suprafaţă de 19 km2, situat în
partea de Nord- Vest a Municipiului Bucureşti.
Se învecinează la Nord cu Judeţul Ilfov şi Postul de Poliţie Chiajna, având limite Lacul
Dâmboviţa, la Sud cu Secţia 17 Poliţie, având limita Şos. Cotroceni, la Vest cu Biroul 2, având
limite Şos. Virtuţii, B-dul Iuliu Maniu şi B-dul Vasile Milea, iar la Est cu Secţiile 3 şi 4 Poliţie,
având limite Calea Plevnei şi Calea Giuleşti.
Teritoriul de competenţă al Biroului 1 Ordine Publică este împărţit în 11 zone de siguranţă
publică.
Zona de siguranţă publică nr. 1
Teritoriul este delimitat de Cal. Giuleşti, str. Drumul Carierei, str. Drumul Fântâna
Domnească, str. Drumul Coasta Cerbului, str. Drumul Fântâna Zânelor, Cal. Giuleşti numerele cu
soţ până la B-dul Constructorilor, cuprinde un număr de 43 de străzi, o suprafaţă de 5,5 km2 şi o
populaţie de aproximativ 7.000 locuitori.
Zona de siguranţă publică nr. 2
Teritoriul este delimitat de str. Drumul Coasta Cerbului, str. Drumul Fântâna Domnească,
Cal. Giuleşti, numere fără soţ, B-dul Constructorilor, Şos. Virtuţii, Lacul Morii, cuprinde un număr
de 40 de străzi, o suprafaţă de 4,7 km2 şi o populaţie de aproximativ 14.000 locuitori.
Teritoriul este împărţit, în două subzone, delimitate de B-dul Constructorilor, numere cu soţ,
str. Mehadia, str. Lt. Saidac Gheorghe, str. Nucşoara, Cal. Crângaşi, numerele de la 32-58, iar
cealaltă zonă este delimitată de Cal. Giuleşti, numere fără soţ, intersecţie cu str. Drumul Coasta
Cerbului.
Zona de siguranţă publică nr. 3
Teritoriul cuprinde un număr de 11 străzi, o suprafaţă de 0,6 km2 şi o populaţie de
aproximativ 25.000 locuitori. Teritoriul este împărţit în două subzone, după cum urmează :
Subzona nr. 1 este delimitată de Cal. Giuleşti nr. 109-133 şi 46-62, str. Zboina Neagră nr. 39, B-dul Ceahlău nr. 18-24;
Subzona nr. 2 este delimitată de Cal. Giuleşti nr. 43-107 şi 16-44, str. Zboina Neagră nr. 612, B-dul Ceahlău nr. 6-16 şi Cal. Crângaşi nr. 2-12.
Zona de siguranţă publică nr. 4
Teritoriul cuprinde un număr de 13 străzi, o suprafaţă de 0,6 km2 şi o populaţie de
aproximativ 25.000 locuitori. Teritoriul este împărţit în două subzone, după cum urmează :

Subzona nr. 1 este delimitată de Cal. Giuleşti nr. 14-30, B-dul Ceahlău nr. 5-23, str. George
Vâlsan, str. Vintilă Mihăilescu nr. 6-20;
Subzona nr. 2 este delimitată de str. Vintilă Mihăilescu nr. 1-23, B-dul Constructorilor,
numerele fără soţ şi str. Pădureni.
Zona de siguranţă publică nr. 5
Teritoriul este delimitat de Cal. Crângaşi, Cal. Giuleşti, Şos. Orhideelor, Splaiul
Independenţei, Şos. Virtuţii, cuprinde un număr de 49 de străzi, o suprafaţă de 4 km2 şi o populaţie
de aproximativ 7.000 locuitori.
Zona de siguranţă publică nr. 6
Teritoriul este delimitat de Şos. Orhideelor, Cal. Plevnei, str. Constantin Noica, Şos.
Cotroceni, B-dul Iuliu Maniu, B-dul Vasile Milea, str. Econom Cezărescu, str. Drajna, Splaiul
Independenţei, cuprinde un număr de 26 de străzi, o suprafaţă de 5,6 km2 şi o populaţie de
aproximativ 4.500 locuitori.
Zona de siguranţă publică nr. 7
Teritoriul cuprinde un număr de 16 străzi, suprafaţa de 1,6 km2 şi o populaţie de aproximativ
27.000 locuitori. Teritoriul este împărţit în două subzone, după cum urmează :
Subzona nr. 1: Şos. Virtuţii, B-dul Iuliu Maniu, str. Arinii Dornei şi Str. Arieşul Mare,
subzona nr. 2: str. Arieşul Mare, str. Arinii Dornei, B-dul Iuliu Maniu, B-dul Vasile Milea şi str.
Baia de Arieş.
Zona de siguranţă publică nr. 8 – Complexul Studenţesc Regie
Teritoriul este delimitat de Splaiul Independenţei, ICEPEGA, Baza Sportivă Sportul
Studenţesc, B-dul Regie, Şos. Orhideelor şi S.C. SPICUL S.A. Are o suprafaţă de 1,3 km 2 ,cuprinde
14 cămine studenţeşti şi o populaţie de aproximativ 11.000 studenţi.
Zona de siguranţă publică nr. 9 - Universitatea Politehnica Bucureşti şi Complexul Studenţesc
Leu
Teritoriul delimitat de B-dul Iuliu Maniu şi Splaiul Independenţei nr. 313.
Are o suprafaţă de 1,4 km2 şi cuprinde Universitatea Politehnică Bucureşti, şi Complex
Studenţesc Leu, delimitat de B-dul Iuliu Maniu, str. Geniului, Garnizoana Bucureşti, B-dul Vasile
Milea.
Zona de siguranţă publică nr. 10 – Complex Studenţesc Grozăveşti, Complexul Studenţesc
Belvedere şi Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport.
Complexul Studenţesc Grozăveşti este delimitat de str. Ghercu Constantin, Şos. Orhideelor,
Splaiul Independenţei, SC ICECHIM S.A, Complexul Comercial Carrefour Orhideea.
Complexul Studenţesc ANEFS este delimitat de Splaiul Independenţei, str. Constantin
Noica, Discoteca Callise, Spitalul de Copii Cotroceni.
Complexul Studenţesc Belvedere este delimitat de str. Pascal Cristian, str. Chibzuinţei, str.
Alizeului, Autobaza PRORET S.A, Casa de Copii nr. 23.
În aceste zone sunt amplasate 19 cămine studenţesti, Universitatea de Psihologie a
Universităţii Bucureşti şi Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport.
Zona de siguranţă publică nr. 11- Complexul Belvedere

Teritoriul este delimitat de str. Pascal nr. 27, Casa de Copii nr. 23, Stadionul Sportul
Studenţesc, str. Chibzuinţei, str. Alizeului, Autobaza ILUT şi cuprinde 5 cămine studenţeşti şi
Spitalul de Neuropsihiatrie. Mai cuprinde 6 cămine studenţeşti aparţinând Universităţii Carol Davila,
delimitat de Splaiul Independenţei nr. 290, S.C. SPICUL S.A., str. Ghercu C-tin şi căminele
studenţeşti P20- P27, B-dul Regiei 6-8.
BIROUL 2 ORDINE PUBLICĂ
Răspund :
Biroul 2 – Şef Birou 2 Ordine Publică
Secţia 21 Poliţie – Şef Secţie
Direcţia Generală de Jandarmi ai Municipiului Bucureşti – Şef Serviciu Organizare şi Coordonare
Misiuni
Zona de competenţă este cuprinsă între Lacul Morii – str. Virtuţii – str. Lujerului (partea
stângă) – Linia CF Cotroceni –Linia de centură – Canalul Argeş.
Zona de siguranţă publică nr. 1
Teritoriul este delimitat de str. Lujerului, str. Liniei, str. Răsăritului (de la nr. 1 la nr. 49) şi
B-dul Iuliu Maniu (de la nr. 51 până la nr. 61), cuprinde un număr de 18 de străzi, o suprafaţă de 1,4
km2 şi o populaţie de aproximativ 18.000 locuitori.
Zona de siguranţă publică nr. 2
Teritoriul este delimitat de str. Răsăritului (numere pare), str. Liniei, str. Valea Lungă
(numere impare) şi B-dul Iuliu Maniu (de la nr. 63 la nr. 69) cuprinde un număr de 17 de străzi, o
suprafaţă de 1,2 km2 şi o populaţie de aproximativ 14.000 locuitori.
Zona de siguranţă publică nr. 3
Teritoriul este delimitat de str. Valea Lungă (numere pare), B-dul Iuliu Maniu (de la nr. 71 la
nr. 431), linia de centură şi calea ferată Cotroceni, cuprinde un număr de 22 de străzi, o suprafaţă de
3,2 km2 şi o populaţie de aproximativ 16.000 locuitori.
Zona de siguranţă publică nr. 4
Teritoriul este delimitat de str. Mărgelelor (numere impare), B-dul Iuliu Maniu (de la nr. 194
la nr. 600), linia de centură, canal Argeş, cuprinde un număr de 33 de străzi, o suprafaţă de 3,2 km2
şi o populaţie de aproximativ 12.000 locuitori.
Zona de siguranţă publică nr. 5
Teritoriul cuprinde un număr de 48 de străzi, o suprafaţă de 2,4 km2 şi o populaţie de
aproximativ 30.000 locuitori. Este delimitat de str. Mărgelelor (numere pare), B-dul Iuliu Maniu (de
la nr. 148 la nr. 192).
Zona de siguranţă publică nr. 6

Teritoriul este delimitat de str.Cernişoara (numere pare), B-dul Uverturii (de la nr. 83 la nr.
89), str. Dreptăţii (numere impare) şi B-dul Iuliu Maniu (de la nr. 100 la nr. 152A) cuprinde un
număr de 11 străzi. O suprafaţă de 1,4 km2 şi o populaţie de aproximativ 14.000 locuitori.
Zona de siguranţă publică nr. 7
Teritoriul este delimitat de str. Dreptăţii (numere pare), B-dul Uverturii (de la nr. 1 la nr. 81),
Şos. Virtuţii (de la 1 la nr. 5) şi B-dul Iuliu Maniu (de la nr. 50 la nr. 98), cuprinde un număr de 11
străzi, o suprafaţă de 1,2 km2 şi o populaţie de aproximativ 14.000 locuitori.
Zona de siguranţă publică nr. 8
Teritoriul este delimitat de Şos. Virtuţii ( de la Podul Ciurel la nr. 3), B-dul Uverturii (de la
nr. 2 la nr. 240), canal Argeş şi Aleea Lacul Morii, cuprinde un număr de 58 de străzi, o suprafaţă de
4 km2 şi o populaţie de aproximativ 22.000 locuitori.
BIROUL 3 ORDINE PUBLICĂ
Răspund :
Biroul 3 – Şef Birou 3 Ordine Publică
Secţia 22 Poliţie – Şef Secţie
Direcţia Generală de Jandarmi ai Municipiului Bucureşti – Şef Serviciu Organizare şi Coordonare
Misiuni
Zona de sigurantă publică nr. 1
Teritoriul este delimitat de str. Lujerului, B-dul Vasile Milea, B-dul Iuliu Maniu, Şos.
Cotroceni. Zona are o populaţie de aproximativ 5000 de persoane şi cuprinde un număr de 7 străzi.
Zona de siguranţă publică nr. 2
Teritoriul delimitat de str. Braşov, Dr. Taberei, Str. Sibiu, Bd. Timişoara. Zona are o
populaţie de cca. 26.000 persoane şi cuprinde un număr de 22 de străzi.
Zona de siguranţă publică nr. 3
Teritoriul este delimitat de str. Sibiu, str. Dr. Taberei până la Răzoare, B-dul Geniului până la
B-dul Iuliu Maniu. Zona are o populaţie de cca. 20.000 locuitori şi cuprinde un număr de 14 străzi.
Zona de siguranţă publică nr. 4
Teritoriul este delimitat de str. Braşov, B-dul 1 Mai până la str. Constantin Marinescu, str.
Dr. Taberei până la str. Nicolae Găină. Zona are o populaţie de cca. 26.000 locuitori şi cuprinde un
număr de 16 străzi.
Zona de siguranţă publică nr. 5
Teritoriul este delimitat de str. Braşov, B-dul Ghencea, Dr. Sării, B-dul 1 Mai. Zona are o
populaţie de cca. 23.000 locuitori şi cuprinde un număr de 38 străzi.

BIROUL 4 ORDINE PUBLICĂ
Răspund :
Biroul 4 – Şef Birou 4 Ordine Publică
Secţia 25 Poliţie – Şef Secţie
Direcţia Generală de Jandarmi ai Municipiului Bucureşti – Şef Serviciu Organizare şi Coordonare
Misiuni
Zona de siguranţă publică nr. 1
Teritoriul este cuprins între str. Braşov (de la Piaţa Sergiu Celibidache) şi în continuare str.
Lujerului pînă la intersecţia cu str. Liniei – str. Liniei – str. Romancierilor – str. Drumul Taberei
până la Piaţa Sergiu Celibidache.
Zona de siguranţă publică nr. 2
Teritoriul este cuprins în interiorul buclei formate din str. Braşov şi str. Drumul Taberei.
Zona de siguranţă publică nr. 3
Teritoriul este cuprins între str. Braşov (de la intersecţia cu str. Dr. Taberei) – Prelungirea
Ghencea – str. Râul Doamnei – str. Dr. Taberei până la intersecţia cu str. Braşov.
Zona de şiguranţă publică nr. 4
Teritoriul este cuprins între str. Prelungirea Ghencea de la str. Râul Doamnei - Str. Valea
Oltului - Str. Valea Ialomiţei - Str. Drumul Taberei (între Str. Valea Ialomiţei şi str. Râul Doamnei).
Zona de siguranţă publică nr. 5
Teritoriul este cuprins între Str. Valea Ialomiţei - Str. Valea Oltului - Str. Violetelor - Str.
Liniei - Str. Romancierilor.
Zona de siguranţă publică nr. 6
Teritoriul este cuprins între Str. Valea Oltului şi în continuare Str. Violetelor - linia de cale
ferată Cotroceni, care delimitează Biroul 4 PoliŢie Locală respectiv Secţia 25 Poliţie de Biroul 2
PoliŢie Locală respectiv Secţia 21 Poliţie - calea ferată de centură - str. Prelungirea Ghencea până la
str. Valea Oltului.
Zona de siguranţă publică nr. 7
Teritoriul este cuprins între Str. Valea Oltului - str. Prelungirea Ghencea - Şoseaua de
Centură, B-dul Timişoara până la intersecţia cu str. Valea Oltului.
Serviciul Circulaţie, Serviciul Intervenţii, Serviciul Evidenţa Persoanelor, Proximitate şi
Evidenţă Contravenţii îşi desfăşoară activitatea pe toată raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti.
Serviciul Ordine Publică şi Pază Obiective asigură paza obiectivelor date în competenţa sa,
după cum urmează:
- Sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 din Şos. Orhideelor nr. 2D;
- Sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 din str. Hanul AncuŢei nr. 4;;
- Sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 din str. RăsadniŢei nr. 59;
- Primăria Sectorului 6 din Calea Plevnei nr. 147-149;

- Starea Civilă Sector 6 din Str. Drumul Sării nr. 85;
- Arhiva Primăriei Sectorului 6 din Calea Crângaşi nt. 29-30;
- Parcul auto din Str. Manăstirea Văratec nr. 14-16
Totodată, Serviciul Ordine Publică şi Pază Obiective are în competenţă asigurarea ordinii şi
liniştii publice în Parcul Drumul Taberei.
Serviciul Transport Operativ Logistică asigură logistica Direcţiei Ordine Publică.
Serviciul Dispecerat, Monitorizare şi Armurier asigură coordonarea misiunilor şi echipajelor
din teren şi menţine legătura permanent cu celelalte structuri din cadrul Direcţiei Ordine Publică în
scopul realizării unor intervenţii operative. De asemenea, păstrează legătura cu celelalte structuri de
ordine publică cu competenţă pe raza sectorului 6 (Poliţia Sector 6, I.S.U., Jandarmeria Română
e.t.c.) .
B. MISIUNI SPECIFICE
POLIŢIA LOCALĂ SECTOR 6
a) - menţine ordinea şi siguranţa publică pe teritoriul sectorului 6, asigură patrularea, prevenirea
şi combaterea criminalităţii stradale, prin organizarea de dispozitive de ordine şi siguranţă publică cu
efective specializate;
b) - sprijină unităţile de jandarmi cu date şi informaţii pentru asigurarea sau restabilirea ordinii
şi liniştii publice, cu ocazia desfăşurării adunărilor publice, mitingurilor cultural- sportive şi altele
asemenea;
c) - desfăşoară activităţi specifice, premergător şi pe timpul manifestaţiilor publice, pentru
obţinerea de date şi informaţii şi rezolvarea situaţiilor din competenţă;
d) - intervine la solicitările dispeceratului sau ofiţerului de serviciu pe unitate pentru intervenţia
la evenimentele semnalate prin dispeceratul propriu şi 112, pe principiul cel mai apropiat poliţist de
locul evenimentului intervine, indiferent de natura acestora şi competenţa teritorială;
e) - participă la prinderea persoanelor suspecte de comiterea unor infracţiuni deplasându-se în
locurile prestabilite şi acţionând conform prevederilor planului de acţiune;
f) - culege informaţii utile muncii de poliţie şi relaţionează cu cetăţenii în vederea asigurării
unui climat corespunzător de siguranţă publică;
g) - acţionează pentru depistarea persoanelor şi bunurilor urmărite în temeiul legii;
h) - participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
i) - întocmeşte actele de constatare, în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, după
care îl predă pe făptuitor împreună cu aceste documente, organului de poliţie judiciară competent;
j) - execută primele măsuri prevăzute de cadrul legal intern referitoare la conservarea locului
faptei in cazul constatarii unor fapte de natura penala, iar după sosirea echipei de cercetare îşi
continuă activităţile specifice în teren;
k) - conduce la sediul poliţiei persoanele suspecte identificate pe timpul patrulării, în vederea
luării măsurilor ce se impun.
C. MISIUNILE EXECUTATE ÎN COMUN CU JANDARMERIA
În cazul producerii unor evenimente deosebite, poliŢiştii locali siguranţă publică şi jandarmii
vor lua de îndată următoarele măsuri:
- salvarea victimelor şi bunurilor asigurând paza acestora;
- asigurarea ordinii şi pazei la locul producerii evenimentelor şi dirijarea circulaţiei în zonă;
- identificarea persoanelor care pot da relaţii cu privire la locul şi modul producerii evenimentului,
conservarea urmelor;
- raportarea imediată a evenimentelor constatate, la unitatea de poliţie şi jandarmi, în vederea
dispunerii de măsuri pentru intervenţie şi cercetare;

- colaborarea cu forţele speciale sau echipele de cercetare la faŢa locului, în cazul producerii unor
evenimente cu grad ridicat de risc.
În baza planului de cooperare şi a planurilor de acţiune, Poliţia şi Jandarmeria vor asigura şi
executa activităţi punctuale mixte (filtre, controale, acţiuni etc.) pentru prevenirea, descurajarea si
combaterea fenomenului infracţional si contravenţional stradal.
Jandarmeria participă, cu efective la suplimentarea dispozitivelor de siguranţă publică ale
secţiilor de poliţie, birourilor de poliŢie locală, prin constituirea de patrule mixte, pentru îndeplinirea
unor misiuni de menţinere a ordinii publice în zone de interes operativ, de asemenea aceasta
organizează şi execută şi independent activităţi specifice pe teritoriile de competenţă ale secţiilor de
poliŢie/birourilor de poliŢie locală.
Pe timpul vizitelor oficiale sau a altor activităţi la care participă demnitari români şi străini
forŢele de ordine vor asigura fluenţa circulaţiei rutiere şi ordinea publică pe traseele de deplasare a
coloanelor oficiale, ordinea publică şi protecţia demnitarilor în zona obiectivelor şi locurilor de
desfăşurare a activităţilor prevăzute în programul vizitelor, pe traseele de deplasare a coloanelor
oficiale, protecţia locurilor de cazare, prin dispozitivele specifice (posturi, patrule, rezerve de
intervenţie etc), conform competenŢelor.
CU INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENTĂ
- asigură înştiinţarea autorităţilor publice abilitate, în situaţii de dezastre şi alertarea populaţiei
privind iminenţa producerii acestora;
- organizează intervenţia si coordonarea acţiunilor forţelor şi mijloacelor care participă la înlăturarea
urmărilor produse de dezastre sau calamităţi naturale pentru protecţia populaţiei, a bunurilor
materiale şi valorilor culturale, participă la acţiunile de limitare şi de înlăturare a urmărilor
dezastrelor;
- organizează şi desfăşoară activităţi pentru pregătirea autorităţilor administraţiei publice, pe linie de
protecţie civilă;
- organizează şi execută controlul asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind
prevenirea şi stingerea incendiilor şi acordarea asistenţei tehnice în domeniu ;
- participă la acţiuni de salvare şi evacuare a persoanelor si bunurilor materiale aflate în pericol;
- îndrumă şi controlează modul de organizare şi desfăşurare a activităţii serviciilor de urgenţă
voluntare şi private constituite potrivit legii, precum si a cadrelor tehnice ce desfăşoară activităţi de
protecţie împotriva incendiilor ;
- participă cu forţe şi mijloace specializate la desfăşurarea unor activităţi publice cu participarea unui
număr mare de persoane (spectacole, mitinguri, manifestări sportive, marşuri, adunări
comemorative, activităţi cu caracter religios, etc.), precum şi la derularea activităţilor în cadrul unor
delegaţii oficiale aflate în ţara noastră;
- execută misiuni la obiectivele speciale aflate în zona de competenţă.
CU POLIŢIA SECTORULUI 6
Obiective principale :
- prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind comerţul stradal şi menţinerea
curăţeniei pe teritoriul de competenţă;
- intervenţia operativă pentru aplanarea stărilor conflictuale şi a altor situaţii de încălcare a normelor
de convieţuire socială;
- acţionează potrivit competenţelor pentru reţinerea, identificarea şi luarea măsurilor legale împotriva
persoanelor care au comis infracţiuni sau alte fapte antisociale;
- acţionează, împreună la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor si bunurilor, în cazul
producerii unor incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale si catastrofe, în
vederea facilitării intervenţiei pentru salvarea, evacuarea persoanelor şi bunurilor, pentru limitarea şi
înlăturarea urmărilor provocate de astfel de evenimente, precum şi paza zonelor respective;

- organizarea dispozitivelor de ordine publică şi a itinerariilor de patrulare cu ocazia adunărilor
publice, mitingurilor, manifestărilor cultural - artistice şi sportive desfăşurate la nivel local;
- organizarea unor dispozitive de patrulare mixte.

CAPITOLUL III
EFECTIVELE AFLATE LA DISPOZIŢIE ŞI SUPORTUL LOGISTIC
Fiecare zonă de siguranţă publică este dată în responsabilitatea poliŢiştilor locali, programul
de lucru fiind organizat pe trei schimburi, atât ziua, cât şi noaptea, activitatea fiind asigurată de
aproximativ 20-25 poliţisti locali/schimb.
PoliŢiştii locali repartizaţi într-o zonă vor desfăşura activităţi de patrulare pedestră şi auto, pe
itinerariile stabilite înainte de intrarea în serviciu, în funcţie de evoluţia situaţiei operative şi vor
asigura intervenţia la evenimentele produse în zona de responsabilitate, cât şi în alte locuri la
solicitarea dispeceratului, persoanei aflate la comanda biroului sau colegilor din celelalte zone.
Activitatea politiştilor locali va fi coordonată pe schimburi de câte un şef de schimb
desemnat în acest sens.
Când situaţia operativă impune, din dispoziţia şefului de birou, într-o zonă de siguranţă
publică, pe un interval de timp bine delimitat, pot acţiona patrule şi din celelalte zone.
Şefii birourilor de poliţie locală, răspund de folosirea efectivelor, politiştii locali acţionând în
teren în uniformă corespunzătoare anotimpului şi cu dotare corespunzătoare, asigurându-se, pe cât
posibil, permanentizarea acestora în zona de responsabilitate, fiind interzisă folosirea lor la alte
activităţi ce exced atribuţiilor de serviciu.
În fiecare zonă de siguranţă publică îşi desfăşoară activitatea şi poliţişti locali de proximitate
care execută atribuţiile prevăzute în fişa postului şi în procedurile specifice.
Alocarea poliţiştilor locali pe perioada în care îşi execută serviciul se face prin Buletinul
Postului.
PERSONAL: poliţişti locali - Direcţia Ordine Publică
DIRECŢIA ORDINE PUBLICĂ
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CAPITOLUL IV
INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA ACTIVITĂŢILOR
ŞI CONTROLUL DISPOZITIVELOR
Instruirea poliţiştilor locali care acţionează în echipele de siguranţă publică se realizează
zilnic, înainte de intrarea în serviciu, prin rotaţie de către şefii şi şefii de schimb ai structurilor din
cadrul Direcţiei Ordine Publică.
Instruirea se realizează pe schimburi, înaintea plecării în teren, timp de 15 minute.
Controlul dispozitivului de ordine publică se execută de către persoanele desemnate de către
şeful Poliţiei Locale a Sectorului 6, Directorul Executiv al Direcţiei Ordine Publică, şeful Serviciului
Ordine Publică, Monitorizare şi Analiza Informaţiei, Organizare Misiuni şi Planificare Efectiveşefii
Birourilor 1, 2, 3 şi 4 Poliţie Locală, şeful Serviciului Circulaţie, şeful Serviciului Intervenţii, şeful
Serviciului Evidenţa Persoanelor, Proximitate şi Evidenţă Contravenţii, Serviciul Ordine Publică şi
Pază Obiective şi şeful Serviciului Dispecerat, Monitorizare şi Armurier.
De comun acord, se pot organiza echipe mixte de ofiţeri specialişti ai D.G.P.M.B si
D.G.J.M.B. pentru activităţi comune de instruire, schimburi de informaţii şi control a efectivelor din
sistemul de ordine şi siguranţă publică pe timpul derulării unor măsuri de ordine la activităţi în care
este angrenat un public numeros, vizite oficiale, manifestări protocolare.
Analiza activităţii poliţiştilor locali se va face zilnic la ieşirea din schimb, de către şefii
structurilor din cadrul Direcţiei Ordine Publică.
Fiecare birou de poliţie locală, va stabili în planul propriu de muncă cel puţin o analiză lunară
referitoare la activităţile de ordine şi siguranţă publică.
Atât instruirea cât şi pregătirea de specialitate a poliŢiştilor locali va avea un caracter
aplicativ şi va consta în cunoaşterea consemnului general şi particular al posturilor ori a itinerariilor
de patrulare, modul de soluţionare a diverselor cazuri ivite în teren, pe timpul serviciului, modul de
folosire a mijloacelor din dotare, cazurile de folosire a armamentului din dotare, mijloace şi procedee
de autoapărare, modul de supraveghere a persoanelor suspecte, precum şi alte teme legate de
activitatea zilnică a acestora.
Cu ocazia instruirii, poliŢiştilor locali li se va prezenta situaţia operativă din ultimele 24 ore,
infracţiuni şi contravenţii comise în zona de competenţă, acţiunile în curs de desfăşurare, persoanele

şi obiectele urmărite precum şi forţele cu care conlucrează.
La intrarea în serviciu, funcŢionarii prevăzuţi în graficul pentru instruire, vor executa şi
controlul poliŢiştilor locali, sub aspectul ţinutei, documentelor personale şi de serviciu, stării de
sănătate şi a capacităţii de executare a serviciului.

CAPITOLUL V
ORGANIZAREA COOPERĂRII ÎNTRE STRUCTURILE PARTICIPANTE LA
ASIGURAREA, MENŢINEREA ŞI RESTABILIREA, ORDINII
ŞI SIGURANŢEI PUBLICE

A. MODUL DE COOPERARE :
Cooperarea cu subunităţile de poliţie limitrofe, precum şi Brigada Rutieră se realizează fie
telefonic, fie prin dispeceratele acestora.
În vederea realizării sarcinilor specifice, efectivele şi elementele dispozitivelor de siguranţă
publică ale DirecŢiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 colaborează cu D.G.J.M.B. şi Poliţia
Sectorului 6.
Cooperarea la nivelul structurilor de DirecŢie Generală de Poliţie Locală Sector 6,
Jandarmerie şi Poliţie, constă în acordarea sprijinului reciproc, pentru îndeplinirea atribuţiilor
prevăzute de fişele posturilor, constatarea de infracţiuni şi prindere a autorilor, conservarea urmelor
şi probelor, identificarea martorilor, protecţia victimelor, identificarea persoanelor, aplanarea stărilor
conflictuale, restabilirea ordinii publice, atragerea sprijinului populaţiei, raportarea evenimentelor,
înlăturarea unor stări de risc şi pericol, care se realizează operativ în teren la solicitare, iar când este
cazul din proprie iniţiativă.
DirecŢia Generală de Poliţie Locală Sector 6 organizează dispozitivele de ordine publică în
teritoriul de competenţă cu efectivele de ordine publică proprii şi cu forţele în colaborare (jandarmi
şi poliţişti) şi cooperează cu efectivele din dispozitivele realizate de Batalioanele din cadrul
D.G.J.M.B., Poliţia Sector 6 şi Brigada Rutieră.
În cazul realizării unor măsuri de ordine impuse de desfăşurarea manifestărilor publice,
cultural sportive, promoţionale, diplomatice şi la nivelul demnitarilor de stat, cooperarea se
realizează cu efectivele de jandarmi şi cele din dispozitivele de ordine permanente ale tuturor
subunităţilor.
DirecŢia Generală de Poliţie Locală Sector 6 va colabora şi va acorda sprijin dispozitivelor
de jandarmi şi poliţişti din zona parcurilor, locurilor de agrement, instituţiilor de învăţământ
preuniversitar, precum şi cele de pe segmentele stradale unde aceste instituţii realizează patrule
independente.
Se vor întreprinde măsuri pentru a atrage în colaborare dispozitivele de pază de la agenţii
economici, iar persoanele prinse în flagrant de către aceştia vor fi preluate operativ de către
subunităţile de poliţie, pentru cercetarea şi luarea măsurilor legale în consecinţă.
Grupurile de suporteri ale echipelor de fotbal, vor fi monitorizate permanent pentru a se
contracara eventualele evenimente negative în planul ordinii publice, acţionându-se în conformitate
cu prevederile legale.
Atenţie mărită se va acorda cu ocazia măsurilor de ordine şi protecţie dispuse ca urmare a
unor vizite oficiale şi neoficiale ale unor demnitari străini şi români pe teritoriul de competenţă.
Coordonarea dispozitivelor de ordine publică se va face în baza planurilor proprii ale
DirecŢiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, D.G.J.M.B. şi Poliţiei Sectorului 6 şi prin luarea în
considerare a evoluţiei operative zilnice.

B. MODUL DE MENŢINERE A LEGĂTURILOR :
Legătura radio se asigură prin canalul propriu şi Dispeceratul Poliţiei Sectorului 6.
Pe timpul desfăşurării acţiunilor, comunicările radio se vor face concis codificat şi numai în
caz de nevoie.
Legătura între elementele de dispozitiv poliţie - jandarmerie se realizează prin telefonie
mobilă.
Legătura în teren se va realiza telefonic sau prin Dispeceratul D.G.J.M.B. (ofiţer de serviciu),
Dispeceratul Poliţiei Sector 6 (tel. 29759) şi Dispeceratul Poliţiei Locale Sector 6 - 021/9546.

CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE
a) Modul de realizare a informărilor reciproce cu privire la evoluţia situaţiei operative,
atât între structurile specializate ale M.A.I. dar şi cu celelalte instituţii participante la
activităţile de menţinere a climatului de ordine şi siguranţă publică.
Periodic se va aduce la cunoştinţa autorităţilor locale, prin conducerea Poliţiei Locale a
Sectorului 6, evoluţia situaţiei operative, zone criminogene şi evenimente deosebite, luându-se
măsuri în comun pentru asigurarea unui climat real de siguranţă publică.
În funcţie de situaţia operativă se va solicita sprijin pentru întărirea dispozitivului de
siguranţă publică din cadrul Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti şi Poliţiei
Sectorului 6, conform protocoalelor încheiate cu aceste institutii, activităţile fiind coordonate de
către Poliţia Sectorului 6.
Răspund:




DIRECTORUL GENERAL AL DIRECŢIEI GENERALE DE POLIŢIE LOCALĂ
SECTOR 6
ŞEFUL POLIŢIEI SECTORULUI 6
DIRECTORUL GENERAL AL D.G.J.M.B.

Ajutaţi de:
POLIŢIA LOCALĂ:
- Director Executiv Direcţia Ordine Publică
- Serviciul Ordine şi Linişte Publică, Monitorizare şi Analiza Informaţiei, Organizare Misiuni şi
Planificare Efective
- Şef Birou 1 Ordine Publică
- Şef Birou 2 Ordine Publică
- Şef Birou 3 Ordine Publică
- Şef Birou 4 Ordine Publică
- Coord. Serviciul Ordine Publică şi Pază Obiective
- Şef Serviciu Evidenţa Persoanelor, Proximitate şi Evidenţă Contravenţii
- Şef Serviciu Circulaţie
- Şef Serviciu Intervenţii
- Şef Serviciu Dispecerat, Monitorizare şi Armurier
POLIŢIE :
- Şef Secţia 20 Poliţie
- Şef Secţia 21 Poliţie

- Şef Secţia 22 Poliţie
- Şef Secţia 25 Poliţie
JANDARMI:
- Şef Serviciu Organizare şi Coordonare Misiuni - D.G.J.M.B.
Efectivele de jandarmi vor fi coordonate, pe timpul executării misiunii, de către Director
General al D.G.J.M.B.
Efectivele de poliţie vor fi coordonate, pe timpul executării misiunii, de către şefii secŢiilor
din structura sectorului.
Efectivele de poliţie locală vor fi coordonate, pe timpul executării misiunii, de către şefii
birourilor/serviciilor de poliŢie locală din structura sectorului.
Contracararea şi combaterea tendinţelor evolutive ale criminalităţii stradale, se vor realiza
prin adoptarea dispozitivelor proprii de ordine ale fiecărei instituţii în parte prin acţiuni punctuale.
Şeful Poliţiei Sectorului 6, Directorul General al D.G.J.M.B. şi cel al DirecŢiei Generale de
Poliţie Locală Sector 6, vor putea dispune comasarea şi acţiunea dispozitivelor de ordine publică
proprii în cazurile în care situaţia operativă o impune.
În cazul producerii unor dezastre, catastrofe sau avarii, structurile de ordine publică ale celor
trei instituţii, vor realiza operativ, cu efectivele din teren, dispozitive de ordine publică şi siguranţă
rutieră în zona adiacentă evenimentului, contribuind la facilitarea intervenţiei salvării persoanelor şi
bunurilor.
b) Periodicitatea evaluării activităţilor desfăşurate
Trimestrial şefii birourilor/serviciilor vor analiza activităţile desfăşurate şi rezultatele
obţinute, raportându-se către conducerea instituŢiei care va informa autorităţile publice.
Lunar şi ori de câte ori situaţia operativă o impune se vor efectua analize în vederea
îmbunătăţirii indicatorilor de apreciere calitativă a muncii şi realizările obiectivelor stabilite în planul
managerial.
De materializarea sarcinilor şi măsurilor cuprinse în prezentul ,,PLAN‟‟, răspund :
- Directorul Executiv al Direcţiei Ordine Publică;
- şefii serviciilor/birourilor din cadrul Direcţiei Ordine Publică.
Orice modificare, privind constituirea dispozitivului de siguranţă publică şi patrulare pe zone
criminogene, dispoziţii sau ordine vor fi consemnate în prezentul PLAN DE ORDINE ŞI
SIGURANŢĂ PUBLICĂ, făcându-se menţiunile de rigoare.
NOTA : Prevederile prezentului plan, în raport cu evoluţia situaţiei operative, pot fi modificate sau
completate cu ordine şi dispoziţiuni.

DOCUMENTELE ANEXATE LA PLANUL DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ
PUBLICĂ AL DIRECŢIEI GENERALE DE POLIŢIE LOCALĂ SECTOR 6
1. Harta cu zonele de siguranţă publică existente la nivelul birourilor din structura
organizatorică a DirecŢiei Generale de Poliţie Locală Sector 6;
2. Tabel cu persoanele cu funcţii de conducere şi atribuţii de control.

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ

Anexa 2 la Planul de ordine şi siguranŢă publică al D.G.P.L. S. 6

TABEL
CU PERSOANELE CU FUNCŢII DE CONDUCERE
ŞI ATRIBUŢII DE CONTROL

FUNCŢIA

STRUCTURA
Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6
Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6
Direcţia Ordine Publică
Serviciul Ordine şi Linişte Publică, Monitorizare
şi Analiza Informaţiei, Organizare Misiuni şi
Planificare Efective
Serviciul Dispecerat, Monitorizare şi Armurier
Biroul 1 Ordine Publică
Biroul 2 Ordine Publică
Biroul 3 Ordine Publică
Biroul 4 Ordine Publică
Serviciul Circulaţie
Serviciul Evidenţa Persoanelor, Proximitate şi
Evidenţă Contravenţii
Serviciul Ordine Publică şi Pază Obiective
Serviciul Intervenţii
Serviciul Transport Operativ Logistică

Director General
Director General Adjunct
Director Executiv
Şef Serviciu
Şef Serviciu
Şef Birou
Şef Birou
Şef Birou
Şef Birou
Şef Serviciu
Şef Serviciu
Coord. Serviciu
Şef Serviciu
Şef Serviciu

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,

