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PREAMBUL 
 Având în vedere prevederile dispoziţiile: 

- art.6, lit. a) din Legea 155/2010 Legea Poliţiei Locale „În domeniul ordinii şi 

liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor, poliţia locală are următoarele atribuţii: a) 

menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi 

siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile 

legii” ; 

- art.29 alin.(1), lit. c) din Legea 155/2010 Legea Poliţiei Locale „Comisia locală 

elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii 

administrativ - teritoriale, pe care îl actualizează anual” 

- art. 30 din Legea 155/2010 Legea Poliţiei Locale „….. autoritatea deliberativă a 

administraţiei publice locale …… aprobă, la propunerea comisiei locale, Planul de ordine 

şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale” ; 

- art. 16, lit. i),  din Hotărârea   nr. 1332 / 2010 privind aprobarea regulamentului-

cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale „    Conducătorul structurii de ordine şi 

linişte publică…… participă, alături de conducerea poliţiei locale, la întocmirea sau 

reactualizarea planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale”;  

- art. 24   din Hotărârea   nr. 1332 / 2010 privind aprobarea regulamentului-cadru 

de organizare şi funcţionare a poliţiei locale  „Aspectele referitoare la modul de elaborare a 

planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale se 

reglementează prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, emis în termen de 30 de 

zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament-cadru”-  Ordinul nr. 92/2011 

emis de M.A.I  şi publicat în M.O. nr 342 din 17.05.2011 ordin pentru aprobarea 

metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale;    

- Hotărârea Guvernului nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului 

Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea 

siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale. 
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Capitolul  I 
 

ANALIZA SITUAŢIEI OPERATIVE 
 

I.1. Teritoriul 

I.1.1 Aşezarea geografică 
 

Târgoviştea este situată în centrul judeţului Dâmboviţa la încrucişarea paralelei de 

44˚56́  latitudine nordică cu meridianul 25˚28́  longitudine estică. 

Fostă reşedinţă domnească şi capitală, actualmente municipiu şi sediul administrativ 

al judeţului, a deţinut mai bine de trei secole statutul de cel mai important centru economic, 

politico-militar şi cultural al Ţării Româneşti. Oraşul este situat pe o terasă înaltă de 260 de 

metri, deasupra Văii Ialomiţei, la limita între regiunea deluroasă subcarpatică şi de câmpie. 

Pe aici trecea drumul comercial cel mai important care lega Transilvania de Dunăre pe la 

Rucăr - Câmpulung - Târgovişte - Târgşor - Brăila, cu ramificaţii spre Bucureşti. 

   Perioada medievală i-a adus recunoaşterea ca târg de importanţă europeană, unde se 

schimbau mărfuri sosite din trei continente, cu cele ale producătorilor locali. 

   Datorită poziţiei geografice favorabile, Târgoviştea este punctul de plecare spre 

câteva trasee de o valoare deosebită pentru turismul românesc : la numai 60 de km se află 

oraşul Sinaia - denumit "Perla Văii Prahovei", iar pe o variantă a acestui traseu se ajunge în 

Masivul Bucegi. Urmând firul Dâmboviţei, se pătrunde în culoarul Rucăr - Bran, unde 

frumuseţea peisajului şi monumentele naturale, istorice şi de arhitectură au dezvoltat o 

reţea de agroturism montan. De asemenea, oraşul se află la numai 80 de km de capitala țării 

Bucureşti, care prin infrastructura rutieră și feroviară, aeroportuară facilitează contacte 

permanente cu toate oraşele mari ale ţării și nu numai. 

   Alături de mărturiile trecutului, stau coloşii industriali ai secolului XX, conferind 

astfel oraşului o aură încărcată de misticismul istoriei şi tumultul vieţii moderne.  
                            (Sursa: http://www.dambovita.insse.ro) 

I.1.2.Relieful  
 

Câmpia Înaltă a Târgoviştei aparţine Câmpiei Române şi se desfăşoară în bună parte 

în zona dintre cele două râuri importante Dâmboviţa-Ialomiţa. Acesta este drenată în zona 

Târgoviştei de pâraiele Baranga şi Ilfov. Ca formă de relief este destul de tânără, 

caracterizându-se printr-o nespectaculară fragmentare şi cu o pantă între cele două râuri 

nesemnificativă. Altitudinal, Câmpia înaltă a Târgoviştei scade de la 350 m la 150 m la 

întâlnirea cu Câmpia de divagare, iar datorită acestei caracteristici, localităţile din zona 

apropiată Târgoviştei sunt grupate pe culoarele văilor. Pe dreapta Ialomiţei, câmpia are o 

deschidere de 6-8 km şi este presărată  cu câteva lunci între satul Nisipurile şi zona 

cartierului Teiş. 

Dealul Târgoviştei cunoscut şi sub denumirea de Dealul Mănăstirii sau Dealul 

Voievozilor, tutelat de eleganta arhitectură a Mănăstirii „Sf. Nicolae” (Dealului) este 

puternic vălurit pe direcţia est-vest. Străjuieşte Târgoviştea  la est,  atinge cota de 425 m şi 

face parte din complexul Subcarpaţilor Curburii, subdiviziunea Subcarpaţii Munteniei 

Centrale, segmentul Subcarpaţii Ialomiţei, care face trecerea de la culmile împădurite ale 

Bucegilor la Câmpia înaltă a Târgoviştei.    (Sursa: muzeeTârgoviște.ro) 

I.1.3.Hidrologia  

          Depresiunea intracolinară, în care a apărut şi s-a dezvoltat orașul Târgovişte, este 

străbătută de râurile Ialomiţa, Ilfov şi Dâmboviţa. Pe teritoriul municipiului Târgovişte, 
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Ialomiţa curge pe distanţa de 18 km, debitul mediu fiind de 9-13 mc/secundă şi de 3-4 

mc/secundă cel minim. 

Ilfovul izvorăşte din zona periurbană a Târgoviştei, din pădurea Teişului şi urmează 

partea de est a interfluviului Dâmboviţa-Ialomiţa. De la izvor şi până la confluenţă curge 

pe o distanţă de 69 km.  

Dâmbovița este afluent al râului Argeș și în drumul său spre vărsare, străbate 

Câmpia Înaltă a Târgoviștei. Are un debit vara de la 9,60 m³/s până la 11,3 m³/s, și iarna de 

la 8,80 m³/s până la 9,30 m³/s. Râul și-a lăsat amprenta asupra culturii românești în 

nenumărate feluri. Dâmbovița este un râu încărcat cu o istorie bogată, controversată și 

interesantă. Pe cursul râului Dâmbovița, în județul nostru, la sud de localitatea Văcărești, la 

sud de Lucieni și la nord de Perșinari, a fost amenajat lacul antropic "Văcărești", cu o 

suprafață de 234 ha și un volum de cca. 38,0 mil. mc.  
                           (Sursa:muzeeTârgoviște.ro, wikipedia.ro) 

I.1.4.Regimul climateric 
 

      Existenţa climei temperat-continentale pe teritoriul Târgoviştei se motivează prin faptul 

că paralela de 45° latitudine nordică reprezintă nu numai jumătatea distanţei dintre Polul 

Nord şi Ecuator, dar şi dintre culmile Carpaţilor Meridionali şi Câmpia Română, străbătând 

teritoriul municipiului pe la nord, pe linia Şotânga-Doiceşti-Aninoasa.  

      Este practic vorba despre un climat specific urban, cu ierni blânde şi veri răcoroase, 

temperatura medie anuală fiind de + 9,9˚C. În sezonul rece, temperatura medie este de -2 ÷ 

-3˚C, iar în sezonul cald, media se ridică la +21 ÷ +22˚C.  Pe fondul încălzirii globale a 

planetei, în ultimele două decenii s-a manifestat o tendinţă de încălzire a atmosferei cu 

aproximativ  0,7˚C. Aerul cald, de origine tropicală, a generat zile tropicale cu valori 

cuprinse între 35 – 40˚C. 

      Media valorilor termice este de 20,8˚C, valoare termică caracteristică unui climat 

moderat, fără valori termice excesive. 

     Datorită influenţei circulaţiei generale a atmosferei, dar şi a factorilor fizico-geografici 

locali, temperatura depășește sau coboară anumite praguri în funcţie de care are loc 

fenomenul de îngheţ. Cel mai timpuriu îngheţ poate avea loc în a doua decadă a lunii 

septembrie, iar cel mai târziu în prima decadă a lunii mai, ambele având efecte de 

calamitate. Numărul mediu al zilelor cu îngheţ este de aproximativ 180/an. 

     Advecţia maselor de aer generate de diferenţele barometrice create în urma 

transformării energiei solare în energie termică, influenţează suprafaţa activă de contact, 

astfel că dealurile înconjurătoare Târgoviştei formează un scut de protecţie în calea maselor 

de aer rece, polar, continental, fapt pentru care temperatura medie a aerului este mai 

ridicată, respectiv cu 2˚C, fără variații chiar  în perioada rece a anului. 

     Arealul târgoviştean beneficiază de o cantitate medie de precipitaţii de 600 mm/an, din 

care 30-60 mm se înregistrează în lunile ianuarie – februarie, 50-150 mm în mai – iunie şi 

390 mm în perioada iunie-august (maximum pluviometric). Precipitaţiile care ating sau 

depăşesc pragul de 30 mm/mp (prag ce garantează rezerve substanţiale în sol), produc 

viituri pe Ialomiţa, din cauza scurgerii accentuate pe versanţii dealurilor învecinate, unde 

defrișarea nemiloasă a pădurilor permite declanşarea fenomenului respectiv. Ploile de cea 

mai mare intensitate cad în perioada de vară, când se dezvoltă brusc nori convectori sub 

formă de averse, iar ploile de intensitate redusă cad tot timpul anului. Din luna mai, 

cantităţile masive de precipitaţii în 24 de ore înregistrează valori foarte mari, având ca efect 

colateral inundaţiile (cazul anilor: 1924, 1979, 1981). 

https://ro.wikipedia.org/wiki/V%C4%83c%C4%83re%C8%99ti,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lucieni,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Per%C8%99inari,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
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Numărul zilelor cu ceaţă este de 50 – 55/an, frecvenţa mai mare evidenţiindu-se în 

perioada octombrie – februarie. În dimineţile cu cer senin, datorită poluării industriale a 

oraşului, apar şi ceţurile de radiaţii. 

În afara excepţiilor,  numărul zilelor cu polei în timpul iernii este în medie de 4 -5, iar a 

celor cu chiciură de 2-3. În timpul nopţilor senine, calme şi reci ale toamnei şi primăverii 

se depune bruma. 

Grindina se formează în perioada caldă a anului, lunile mai – august , fiind însoţită de 

averse, oraje şi vijelii. 

     Fenomenul de rouă se înregistrează anual în peste 43 de nopți, din februarie – martie, 

până în noiembrie, cu evoluţia maximă în lunile iunie – octombrie, când atmosfera este 

calmă, cerul senin în cursul nopţii şi temperatura solului mai mare de 1˚C.    
                                                          (Sursa: muzeeTârgoviște.ro) 
I.1.5.Solul şi resursele 

       Solurile din zona oraşului Târgovişte sunt soluri argiloiluviale brun-roşcate, cu orizont 

de humus de 20-40 centimetri, care le conferă o bună fertilitate pentru plantele de cultură. 

Solurile suferă impactul cauzat de urbanizare şi de activităţile industriale, mai ales în zona 

de sud a oraşului.  

       Ca resurse minerale pot fi menţionate: pietrişurile şi nisipurile existente într-o zonă 

puternic aluvionară, petrolul şi gazele de sondă exploatate prin Schela de Petrol Târgovişte, 

cărbunele (lignitul) care este extras în apropierea municipiului, la Şotânga şi Mărgineanca.  

       În depozitele de pietrişuri, nisipuri, argile, există importante straturi acvifere locale cu 

caracter permanent, la adâncimi de 2-4 m în aluvialul luncilor şi teraselor de lunci.  

       Municipiul Târgovişte are un teritoriu administrativ în suprafaţă de 4681 ha, din care 

suprafaţa intravilanului este de 1966 ha, iar în intravilan 100,7 ha reprezintă zona verde. 

După destinaţie: suprafaţa agricolă - 2141 ha (arabil - 917 ha, plantaţii viticole şi pomicole 

- 20 ha, păşuni şi fâneţe - 204 ha); păduri şi alte terenuri forestiere - 1035 ha; terenuri cu 

ape şi ape cu stuf - 102 ha; căi de comunicaţie şi căi ferate - 153 ha; terenuri ocupate cu 

construcţii şi curţi - 1248 ha; terenuri degradate şi neproductive - 2 ha.  
                            (Sursa:Târgoviște.light-

soft.ro) 

  I.1.6. Vegetaţia 

       Trăsăturile învelişului vegetal poartă amprenta reliefului, termice şi de umiditate 

specifice, dar şi amprenta urbanităţii - cu arbori, arbuşti şi formaţiuni florale. 

       Pe lunca Ialomiţei există grupări vegetale forestiere până la tufişuri şi comunităţi de 

pajişti cu caracter secundar.  

       Vegetaţia forestieră, specifică zonei de silvostepă este bine reprezentată de anin, plop, 

salcie, salcâm, cireşul sălbatic, carpen, stejar, gorun, platan, arţar, ulm, frasin, tei etc., iar 

subarboretul este constituit din păducel, sânger, lemn câinesc, măceş, porumbar, cătină, 

salbă moale, soc ş.a.  

       Vegetaţia primară a fost profund modificată de activităţile antropice de urbanizare, 

încât este greu de stabilit caracteristicile vegetaţiei spontane în funcţie de condiţiile 

ecologice. Covorul vegetal erbacee a suferit mari transformări în ceea ce priveşte 

compoziţia floristică. Dintre erbacee întâlnim: iarba grasă, pirul, trifoiul, mohorul, traista-

ciobanului, neghina, iarba de gazon, muşeţelul, cicoarea, viorelele, toporaşii, păpădia, 

romaniţa, margareta, piciorul cocoşului, gălbenelele şi altele.  
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       Condiţiile ecologice au permis dezvoltarea unor categorii de specii xerofile, cu 

pronunţat caracter stepic, cele mai productive specii erbacee fiind reprezentate de Agrostis, 

Temis, Festuca, Rubra, Nardustricta, la contactul cu dealurile învecinate.  

       Din punct de vedere al regionării geo-botanice, flora este bogată şi variată, încadrându-

se câmpiei înalte din regiunea sudică.                                                     (Târgoviște.light-soft.ro) 
 

   I.1.7. Fauna 

       Lumea animală este caracterizată printr-un grad mare de adaptabilitate la mediu, 

formată din comunităţi de animale terestre, acvatice şi subterane.  

       Cele mai întâlnite sunt veveriţa şi vulpea, iar pe lunca Ialomiţei se întâlnesc diferite 

specii de rozătoare: iepurele, şoarecele de câmp, popândăul, ariciul. Dintre păsări, 

frecvente sunt ciocănitoarea, cucul, pupăza, piţigoiul, eretele, coţofana şi, la tot pasul, - 

vrabia, guguştiucul şi ciorile care traversează oraşul în fiecare zi, de la un cap la altul, 

găsindu-şi condiţii optime de habitat.  

       Populaţiile acvatice creează biotopuri specifice în lacuri şi râuri, iar în apele 

curgătoare, ca nişte săgeţi de diamant pot fi zărite specii de clean, biban, scobar şi mreană.                                                                                    
                          (Sursa:Târgoviște.light-soft.ro) 

I.1.8 Căi de comunicaţie rutiere şi feroviare 

   Aşezat la o veche răscruce de drumuri comerciale (Buzău, Brăila, Giurgiu, Braşov, 

Câmpulung) oraşul este nod feroviar secundar şi rutier, putând fi uşor abordat din mai 

multe direcţii. 

Gara Târgovişte asigură legătură feroviară secundară cu oraşele: Bucureşti, Piteşti şi 

Pietroşiţa  - acesta din urmă fiind şi capăt de traseu feroviar - de aici legătura cu oraşul 

Sinaia se realizează rutier. Oraşul este deservit se următoarele gări şi de halte: Gările  

Târgovişte şi Târgovişte Nord, halta Teiş, şi punctele de oprire de la Romlux şi Valea 

Voievozilor. Gara este deschisă atât traficului de călători  cu sistem de vânzare/rezervare 

electronică de legitimaţii de călătorie, cât şi traficului de marfă.  Feroviar mai sunt 

deservite, prin linii industriale, operatori economici ai oraşului — Mechel, Oţelinox, , 

Erdemir, Romlux, Rondocarton şi unităţile militare din zona Teiş. 

  Municipiul Târgovişte este situat în vecinătatea capitalei României, la o distanţă de 

80 km de aeroporturile Henri Coandă- Otopeni (OTP) şi Bucureşti Băneasa – Aurel 

Vlaicu- ( BBU) .  

Căi rutiere judeţene şi naţionale care străbat oraşul: 

- DN 71 Tărtășești - Târgoviște – Pucioasa – Sinaia 

- DN 72 Găești – Târgoviște – Ploiești; 

- DN72A Târgoviște – Câmpulung 

- DJ 711 Târgoviște — Bujoreanca 

- DJ 712 Târgoviște — Șotânga — Vulcana-Pandele — Brănești — Pucioasa 

- DJ 718A Târgoviște — Mănăstirea Dealu 

- DJ 719 Târgoviște — Valea Voievozilor 

- DJ 721 Târgoviște —  Colanu — Văcărești — Perșinari — Gura Șutii —

 Produlești — Costești Deal 

  În interiorul oraşului, transportul public este asigurat de S.C. SERVICII PUBLICE 

MUNICIPALE S.A. şi cuprinde trasee de autobuze. Oraşul  mai este deservit şi de companii 

şi întreprinzători, de drept privat, care desfăşoară activităţi de taxi.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Bujoreanca
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98ot%C3%A2nga
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vulcana-Pandele,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Br%C4%83ne%C8%99ti,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pucioasa
http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Dealu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Valea_Voievozilor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Colanu
http://ro.wikipedia.org/wiki/V%C4%83c%C4%83re%C8%99ti,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Per%C8%99inari
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gura_%C8%98u%C8%9Bii,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Produle%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Coste%C8%99ti,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
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 Prin intermediul operatorilor de drept privat, din şi spre Târgovişte sunt deschise 

trasee de legătură cu toate localităţile judeţului şi intrajudeţene către Bucureşti, Argeș, 

Braşov, Botoşani, Câmpulung Muşcel, Ploieşti, Piteşti, Câmpina,  ş.a. 

Oraşe apropiate 

- București, la 80 km sud-est; 

- Pitești, la 70 km vest; 

- Ploiești, la 50 km est; 

- Pucioasa, la 20 km nord; 

- Găești, la 30 km sud-vest; 

- Moreni, la 20 km nord-est; 

- Titu, la 30 km sud; 

- Fieni, la 27 km nord; 

     -    Răcari, la 42 km sud-est. 

I.1.9 Zone de agrement 

 Complexul Turistic de Natație, ştrandul Daso Cado Land (cartierul Priseaca), Bazinul 

Sportiv de Înot (în microraion III), parcurile: Chindia, Mitropoliei, Mihai Bravu (pe malul 

drept al râului Ialomiţa) şi parcurile cu locuri de joacă amenajate în cartiere. 

(Sursa: Istoria Târgoviştei. Cronologie enciclopedică – George Coandă; 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Târgoviște) 
 

  I.1.10 Obiective turistice şi unităţi de învăţământ 

Muzee 

- Complexul Muzeal ”Curtea Domnească”; 

- Muzeul de istorie; 

- Muzeul Tiparului şi al Cărţii Româneşti Vechi; 

- Muzeul Scriitorilor Târgovișteni; 

- Casa Atelier ”George Petrașcu” 

- Muzeul de Artă; 

- Casa Atelier ”Vasile Blendea”; 

- Muzeul Regional de Istorie (Galeriile Stelea); 

- Muzeul Poliției Române. 
 

Biserici și mănăstiri 

- Complexul Monumental ”Stelea”; 

- Complexul monumental Metropolitan; 

- Biserica Albă; 

- Biserica Sf. Nicolae Simuleasa; 

- Biserica Stolnicului; 

- Biserica Sf. Nicolae Andronești; 

- Biserica Sfinții Voievozi; 

- Biserica Sf. Gheorghe; 

- Biserica Crețulescu; 

- Biserica Sfinții Împărați; 

- Biserica Buzinca; 

- Biserica Lemnului; 

- Biserica Sf. Ioan Botezătorul; 

- Biserica Târgului; 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pite%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ploie%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pucioasa
http://ro.wikipedia.org/wiki/G%C4%83e%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Moreni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Titu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fieni
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83cari
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- Biserica Sf. Nicolae Geartoglu; 

- Biserica Sfinții Atanasie și Chiril; 

- Biserica Oborul Vechi; 

- Complexul Monumental Mănăstirea Dealu. 
                             (sursa    https://ro.wikipedia.org/wiki/Târgoviște)  

Unităţi de învăţământ 

  Municipiul Târgovişte are următoarea structură a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar:  8 licee, 4 colegii naţionale, un seminar teologic ortodox, 11 şcoli 

gimnaziale, o şcoală populară de artă,  17 grădiniţe,  1 club sportiv, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean, o Casă a Corpului Didactic, un Centru Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională și Palatul Copiilor.                                                      (sursa    http://www.isj-db.ro) 

 În municipiu mai funcționează o universitate ai cărei studenți beneficiază de campus, 

inclusiv rețea de transport și structură de poliție.  
 

I.2. POPULAŢIA 

I.2.1. Numărul populaţiei structura acesteia, date demografice 
 

       Conform comunicărilor INS/ Direcția Județeană de Statistică Dâmbovița, populația 

municipiului Târgoviște, la 01.07.2018, era de 91.979 locuitori din care 43.275 bărbați și 

48.704 femei. 
 

(https://www.dambovita.insse.ro/produse-si-servicii/publicatii-statistice/anuarul-statistic-al-judetului/) 

  Structura etnică a populatei se împarte astfel  

Populaţie stabilă: 

• Români  

• Romi  

• Ucraineni 

• Germani 

• Ruşi Lipoveni  

• Turci 

• Sârbi 

• Bulgari 

• Greci 

• Italieni 

• Maghiari  

• Alte naţionalităţi 

Populaţia după religii :   

• Ortodocși 

• Evangheliști  

• Romano-catolici  

• Penticostali  

• Adventiști de Ziua a Şaptea 

• Creştini după Evanghelie 

• Atei. 

 
(http://www.dambovita.insse.ro) 

 

http://www.isj-db.ro/
https://www.dambovita.insse.ro/produse-si-servicii/publicatii-statistice/anuarul-statistic-al-judetului/
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 I.2.2 Ocupaţiile de bază desfăşurate de populaţia municipiului sunt regăsite în sfera  

producţiei industriale şi prelucrătoare (metalurgie şi ramuri conexe, materiale de 

construcţii), agricultură, comerţ, servicii, transport, cercetare dezvoltare industrie auto. 

Dată fiind dispunerea aproximativ centrală faţă de Piteşti, Ploieşti şi Bucureşti   (rază de 

50-80Km) corelată cu existenţa căilor rutiere şi operatorilor de transport, întâlnim şi un 

număr mare de persoane care îşi desfăşoară activitatea profesională în localităţile 

menţionate. 

  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa înregistra în baza 

de date, la nivel județean, la sfârşitul lunii noiembrie 2019, un număr de 6. 678 şomeri, din 

care 15,7% beneficiază de ajutor de şomaj şi 84,3% sunt în evidenţa oficiilor forţei de 

muncă fără a beneficia de drepturi băneşti. 

  (sursa: https://www.dambovita.insse.ro/wp-content/uploads/2020/01/BSL11_19.pdf) 

 I.3. Evenimente social-economice, politice sau religioase 

  Pe parcursul unui an în municipiul Târgovişte sunt organizate o serie de evenimente 

care definesc identitatea naţională şi a urbei cum ar fi: 

- 01-07 ianuarie slujbe religioase la lăcaşurile de cult; 

- 24 ianuarie sărbătorirea Unirii Principatelor Române; 

- 24 februarie- Dragobetele; 

- Târgul de Primăvară 01.03-10.03; 

- 8   martie - Ziua femeii; 

- aprilie-mai - sărbătorile Pascale; 

- 1 Mai - ziua internaţională a muncii; 

- 24 mai- 06 iunie manifestări cultural artistice în diferite locaţii cu ocaziile ”Ziua 

Copilului”, ”Ziua Europei”, Festivalul Păpuşilor Vii”; 

- 15-22 iunie ”Festivalul Cultura Urbană” – se desfăşoară în Centrul Vechi al 

municipiului Târgovişte; 

- 26 iunie ”Ziua Drapelului”; 

- 05-09 septembrie ”Zilele Cetăţii Târgovişte”; 

- Anual în luna octombrie Festivalul „ Crizantema de Aur” ; 

- 01 decembrie ”Ziua Naţională a României” 

- 22 decembrie ”Ziua Victoriei Revoluţiei Române”; 

- Decembrie - ianuarie  sărbătorile de iarnă de la primirea Moşului până la Bobotează; 

- piese de teatru organizate în aer liber de către teatrul Tony Bulandra 

     în diverse locaţii şi perioade; 

- întreceri sportive organizate pe stadionul Eugen Popescu, Sala Polivalentă, sălile de 

sport din cadrul unor instituţii; 

- promovarea unor produse tradiţionale cu ocazia  unor târguri specifice; 

- festivalul Timişoreana- se desfăşoară în Piaţa Tricolorului 

- Ziua Romilor - se desfăşoară în Parcul Chindia 

- Sărbătoarea religioasă “Înălţarea “ 

- Festivalul « Tudoriţa « - se desfăşoară în cartierul Matei Voievod   

- Adunări publice, marşuri, pichetări şi acţiuni de protest. 

 

 

 

 

https://www.dambovita.insse.ro/wp-content/uploads/2020/01/BSL11_19.pdf
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I.4. STAREA INFRACŢIONALĂ ŞI CONTRAVENŢIONALĂ 
  

În anul  2019, la nivelul subunităţii infracţiunile sesizate se situează pe un trend 

ascendent, astfel că au fost înregistrate 2592 infracţiuni, cu 105 mai mult faţă de anul  

2018      ( 2487), din care: 

❖ - economico-financiare = 154 (-24) faţă de 178 infracţiuni 

❖ - judiciare = 2158 (+166) faţă de 1992 infracţiuni 

❖ - de altă natură = 280(-37) faţă de 317 infracţiuni 
   

Infracţiunile de natură economico-financiară sesizate reprezintă 5,94% din totalul 

infracţiunilor sesizate, acestea înregistrând o scădere de 13,48% (-24 fapte).  

În ceea ce priveşte infracţiunile judiciare sesizate, se înregistrează o creștere de 

8,33% (+166  fapte), ponderea acestui gen de fapte din totalul infracţiunilor sesizate fiind 

de 83,25%. 

Infracţiunile de altă natură sesizate reprezintă 10,8% din totalul infracţiunilor 

sesizate la nivelul subunității şi înregistrează o scădere cu 11,67% (-37 infracţiuni). 
 

A. Infracționalitatea comisă cu violență 

         Situaţia operativă înregistrată pe linie de violenţă este caracterizată de creșteri la 

infracțiunile de loviri sau alte violenţe de la 443 la 491 de infracţiuni (+52), respectiv 

scăderi la lipsire de libertate de la 18 la 13 (-5), ameninţare de la 216 la 210 (-6) și 

hărțuire de la 36 la 22 de infracţiuni (-14). 

În perioada analizată se înregistrează următorul trend al infracţiunilor contra vieţii, 

integrităţii corporale şi sănătăţii persoanelor, astfel: 

- infracțiunile contra integrității corporale sau sănătății cresc de la 697 la 782 

(+85), respectiv 12,19%; 

 infracțiunile de lovire cresc de la 443 la 491, (+52) respectiv +11,73%;  

- infracțiunile contra libertății persoanei scad de la 283 la 259, (-24) respectiv -8,48%; 

 infracțiunile de amenințare scad de la 216 la 210 (-6) respectiv -2,77%;  

- infracțiunile contra libertății si integritatii sexuale scad de la 32 la 17, (-15), respectiv 

88,23%. 

 infracțiunile de viol scad de la 6 la 2;  

 infracțiunile de agresiune sexuală scad de la 8 la 2;  

 infracțiunile de act sexual cu un minor scad de la 13 la 10; 

- infracțiunile de tâlhărie cresc de la 12 la 19 (+7); 

Pentru identificarea victimelor potenţiale şi instruirea antivictimală a acestora, au 

fost efectuate un număr de 81 activități  în comunitate şi 18 activități  cu asociațiile  de 

proprietari. 

Agenții de proximitate în perioada analizata au identificat si mediat un număr  de   

292  stări   conflicte   după  cum  urmează:  
                            -  258 stări conflictuale intrafamiliale  

                            -  6 stări conflictuale  interfamiliale 

                             - 28 altele 

B. Infracționalitatea contra patrimoniului 

Principala categorie de infracțiuni contra patrimoniului in mediul urban o constituie 

furturile, infracționalitatea pe acesta linie situându-se pe un trend ascendent, situaţia în 

perioada analizată prezentându-se astfel : 
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 anul 2018 anul 2019 2018/2019 

Furtul – TOTAL 595 664 +69 

a. din locuințe 65 82 +17 

b. din societăți comerciale 106 114 +8 

c. din buzunare, poșete, genți 70 86 +16 

d. din autovehicule 35 35 0 

e. de componente din exteriorul 

autovehiculelor 
27 20 -7 

f. de auto 10 9 -1 

g. de animale 10 7 -3 

h. de păsări 0 3 +3 

i. de metale feroase (altele decât 

componente de la infrastructura de 

transport) si de metale neferoase (altele 

decât componente de la infrastructura de 

transport) 

15 3 -12 

       

Dinamica infracţiunilor cu autori neidentificaţi: 

Existente Înregistrate Primite Predate Rezolvate 
Prin 

identificare 
Rămase 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

3004 2950 636 647 24 48 9 15 691 662 121 106 2964 2968 

 

În perioada analizată au fost soluţionate 662 dosare penale (-29 faţă de anul 2018), 

din care 106 prin identificarea autorilor (-15), ceea ce reprezintă un procent de 16,01% din 

total (-1,5%), fiind înregistrată o creștere de la 2950 fapte la 2968 (+18) fapte. 

 

 C. Infracționalitatea stradală 

Comparativ cu anul trecut, infracţiunile comise în stradă în anul 2019 cresc față de 

perioada similară a anului trecut, astfel că au fost înregistrate 177 fapte stradale (+48 

față de anul 2018). 

A. Dintre acestea 156 sunt infracţiuni de furt, cu 41 mai multe faţă de anul 2018 

când s-au înregistrat 115, 72 fiind comise pe timp de zi și 84 pe timpul nopții, din care: 

- din societăţi comerciale = 31 faţă de 13 în anul 2018, din care 2 s-au comis pe timp 

de zi si 29 pe timpul nopții; 

- din buzunare = 31 faţă de 16  în anul 2018, din care 29 s-au comis pe timp de zi și 

2 pe timpul nopții; 

- de autovehicule = 8 faţă de 6 în anul 2018, din care 4 s-au comis pe timp de zi și 4 

pe timpul nopții; 

- din autovehicule = 21 faţă de 29 în anul  2018, 9 fiind comise pe timp de zi și 12 pe 

timpul nopții; 

- de componente din exteriorul auto =  14 faţă de 24  în anul 2018, din care 1 s-a 

comis pe timp de zi și 13 pe timpul nopții; 

- de plăcuțe cu numere de înmatriculare = 4 faţă de 11 în anul 2018, toate fiind 

comise pe timpul nopții; 

- alte furturi = 47 faţă de 22  în anul 2018, din care 27 s-au comis pe timp de zi și 20 

pe timpul nopții; 
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B. Nu am înregistrat infracțiuni cu violență comise în stradă.  

C. În ceea ce priveşte infracţiunile de tâlhărie stradale, acestea cresc față de 

perioada similară a anului  anul trecut, astfel că în anul  2019 s-au înregistrat 13 fapte (+3). 

Dintre acestea 9 au fost comise pe timp de zi și 4 pe timpul nopții. 

- prin folosire de arme albe = 1 faţă de 1 în anul 2018; 

- prin smulgere de obiecte = 6 faţă de 4 în anul 2018; 

D. Au fost înregistrate 3 infracțiuni de ultraj în stradă, comise pe timp de zi. 

E. Nu au fost înregistrate infracțiuni de tulburare  a ordinii și liniștii publice (-

3). 

F. A fost constatată o infracțiune de trafic și consum de droguri, pe timp de zi 

(=). 

G. Au fost constatate 3 infracțiuni de port fără drept de obiecte periculoase, din 

care 2 au fost comise pe timp de zi și 1 pe timpul nopții.. 

H. Au fost constatată o infracțiune de ultraj contra bunelor moravuri (+1), 

comisă pe timp de zi. 

În anul 2019  au fost realizate 5 prinderi în flagrant privind infracțiuni stradale (-

1), respectiv o infracțiune de tâlhărie comisă prin smulgere, un furt din S.C., o infracțiune 

de trafic și consum de droguri și 2 infracțiuni de port fără drept de obiecte periculoase. 

Pentru contracararea eficientă a infracţionalităţii stradale s-au întreprins următoarele 

măsuri:  

 concentrarea efectivelor de ordine publică să acţioneze în partea a doua a zilei şi 

pe timpul nopţii, când se produceau cele mai multe fapte de natură infracţională şi de 

tulburare a ordinii şi siguranţei publice; 

 reducerea timpului de reacţie şi creşterea gradului de solicitudine faţă de cetăţenii 

care reclamă, pentru a le crea convingerea de bunele intenţii ale Poliţiei în depunerea 

tuturor eforturilor pentru rezolvarea cazurilor cu operativitate. Această problemă a fost 

permanent în atenţia echipei manageriale, care a reuşit în mare măsură să conştientizeze 

poliţiştii să acţioneze cu responsabilitate şi de îndată la solicitarea cetăţenilor; 

 suplimentarea dispozitivului de siguranţă publică cu cadre  de la alte formaţiuni, 

în special de la posturile de politie dar si de la Biroul Investigaţii Criminale, în zonele de 

risc criminogen ridicat  identificate şi la orele când s-au comis astfel de fapte.  

Astfel, având in vedere prevederile O.M.A.I nr.60/02.03.2010,  s-a acționat 

permanent în sistem integrat cu I.J.J. Dâmbovița în mediul urban, media de lucrători fiind  

următoarea :   

Luna 
Poliţia Municipiului 

Târgovişte 
I.J.J. Dâmboviţa 

Poliţia Locală a 

Municipiului 

Târgovişte 

Ianuarie 26 12 6 

Februarie 26 12 6 

Martie 26 12 6 

Aprilie 26 12 6 

Mai 26 12 6 

Iunie 26 12 6 

Iulie 26 12 6 

August 26 12 6 

Septembrie 26 12 6 

Octombrie 26 12 6 
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Luna 
Poliţia Municipiului 

Târgovişte 
I.J.J. Dâmboviţa 

Poliţia Locală a 

Municipiului 

Târgovişte 

Noiembrie 26 12 6 

Decembrie 26 12 6 

Total  26 12 6 

Media zilnică a lucrătorilor ce au 

constituit dispozitivul de ordine si 

siguranţa publica pe raza Municipiului 

Târgovişte  

26 lucrători = 13 patrule / 24 ore 

 

D. Riscul rutier 

Activitatea desfăşurată de efectivul Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului 

Târgovişte în anul 2019 a avut la bază  “Programul de acţiune al Poliţiei Rutiere” ,  

urmărind permanent îndeplinirea obiectivului general al TISPOL, respectiv reducerea 

mortalităţii rutiere cu 50 % în intervalul 2011 – 2020 (obiectiv stabilit de statele 

membre U.E. ), a obiectivului principal al Poliţiei Rutiere Române ( reducerea progresivă 

a numărului victimelor accidentelor de circulaţie) și a obiectivelor sectoriale stabilite de 

către Direcţia Rutieră, respectiv : 

➢  perfecţionarea cadrului legislativ, conceptual și metodologic  

➢  dezvoltarea capacităţii de intervenţie pentru atingerea obiectivului propus  

➢  creşterea gradului de profesionalizare a poliţiştilor rutieri  

➢  îmbunătățirea imaginii Poliţiei Rutiere 

În perioada analizată Biroul Rutier a organizat 274 acţiuni preventive (+28), la 

acestea participând efectivele proprii, lucrători din cadrul formaţiunilor operative de 

poliţiei,   Registrului Auto Român – Reprezentanţa Dâmboviţa și I.S.C.T.R., cu caracter 

proactiv şi operativ corespunzător dinamicii şi cauzelor accidentelor rutiere, ocazie cu care 

au avut in vedere principalele cauze generatoare de accidente rutiere, fiind aplicate 15.190 

sancţiuni contravenţionale (-785 sancţiuni față de anul 2018). 

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, accidentele rutiere înregistrează o 

tendință ascendentă la nivelul Poliției Municipiului Târgoviște, astfel că în anul 2019 s-au 

înregistrat 117 accidente cu victimă (+7 față de anul 2018), din care 23 accidente grave 

(+12) soldate cu 1 mort (-1), 24 răniți grav (+15) și 11 răniți ușor (+11), respectiv 94 

accidente uşoare (-5) soldate cu 116 răniţi uşor (+10). 

 

Principalele cauze generatoare ale  producerii accidentelor rutiere în anul 2019, 

sunt următoarele: 

- I. Neacordarea priorității de trecere, în cele 2 componente: 

▪ Neacordarea priorității pentru vehicule, cauza care a generat  

24 accidente rutiere. 

▪ Neacordarea priorității pentru  pietoni, cauza care a generat  

22 accidente rutiere. 

- II. Abaterile comise de pietoni, cauza care a generat 18 accidente rutiere. 

- III. Abaterile comise de bicicliști, cauza care a generat 6 accidente rutiere. 

- IV. Nepăstrarea distantei în mers, cauza care a generat 6 accidente rutiere. 

- V. Viteza neadaptată la condițiile de drum, cauza care a generat 5 accidente 

rutiere. 
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E. Intervenția la evenimentele sesizate  

E.1. Lucrătorii Biroului Ordine Publică, au intervenit în anul 2019 la un număr total 

de 1317 sesizări prin SNUAU 112 (-287 față de anul  2018), toate intervențiile realizându-

se sub 10 minute. 

Din cele 1317 de sesizări, un număr de 880 au constituit plângeri penale (-157 față 

de anul 2018), astfel : 

Categorie de fapte Anul 2018 Anul 2019 +/- 

- Furturi        236 259 +23 

- Distrugeri    121 87 -34 

- Loviri şi alte violenţe 280 286 +6 

- Ameninţări  113 47 -66 

- Violare de domiciliu 7 10 +3 

- Înşelăciune 20 4 -16 

- Altele 260 187 -73 

 

După timpul sesizării, se constată că  748 de apeluri au fost efectuate pe timp de zi  

(-144 față de anul 2018) şi 569  pe timp de noapte (-139 față de anul 2018). 

Pe schimburi, situaţia este următoarea : 

1. Schimbul I    = 419 (-26 față de anul 2018)  

2. Schimbul II  = 632 (-158 față de anul 2018)  

3. Schimbul III  = 266 (-92 față de anul 2018)  

 

După intervalul orar, situaţia este următoarea: 

Interval orar Anul 2018 Anul 2019 +/- 

- 02.00 – 06.00 155 88 -67 

- 06.00 – 10.00 291 157 -134 

- 10.00 – 14.00 293 270 -23 

- 14.00 – 18.00 444 285 -159 

- 18.00 – 22.00 311 322 +11 

- 22.00 – 02.00 224 195 -29 

 

După locul comiterii : 

Sectorul Anul 2018 Anul 2019 +/- 

1. Sectorul I      234 234 = 

2. Sectorul II  232 179 -53 

3. Sectorul III   199 150 -49 

4. Sectorul IV  244 206 -38 

5. Sectorul V     381 301 -80 

6. Sectorul VI    310 247 -63 
   

După genul faptelor sesizate, apelurile sesizate prin SNUAU 112 au vizat în 

principal : 
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Fapta sesizată Anul 2018 Anul 2019 +/- 

- Furturi 236 259 +23 

-       Agresiuni 393 286 -107 

- Tulburarea OLP+ alte fapte 263 187 -76 

- Distrugere 121 87 -34 

- Violare de domiciliu 7 10 +3 

- Înşelăciune 20 4 -16 
 

A.2. Lucrătorii Biroului Rutier, au intervenit în anul 2019 la un număr total de 181 

sesizări prin SNUAU 112, toate intervențiile realizându-se sub 10 minute. 

Din cele 181 de sesizări, 118 au reprezentat accidente rutiere cu victima, 46 

accidente cu pagube materiale și 17 alte evenimente, fiind efectuate astfel : 

1. Schimbul I   = 94 

2. Schimbul I I           = 77 

3. Schimbul III  = 10 

 

F. Activitatea preventivă desfășurată  

Principalele zone de interes din perspectiva prevenirii criminalităţii au fost: 

✓ desfăşurarea de activităţi de instruire şi pregătire a elevilor din unităţile de 

învăţământ preuniversitar din mediul urban; 

✓ reducerea numărului infracţiunilor şi a participanţilor la săvârşirea acestora 

prin derularea, în parteneriat cu instituţiile care au atribuţii specifice pe linia menţinerii 

ordinii şi siguranţei publice, a unor programe şi planuri de acţiune ce susţin activitatea de 

prevenire şi de combatere a criminalităţii; 

✓ diminuarea riscului de victimizare prin monitorizare victimologică şi 

implicarea poliţiei în activităţi de reducere a vulnerabilităţilor şi de asistare a victimelor în 

general; 

✓ gradul de satisfacţie a populaţiei faţă de calitatea serviciului poliţienesc şi 

nivelul încrederii cetăţenilor în poliţie. 

La nivelul Poliției Municipiului Târgoviște au fost implementate măsuri care au 

vizat stabilirea clară a competențelor, eficientizarea activității poliţieneşti, de natură să 

conducă la creșterea gradului de încredere al populaţiei și realizarea unui climat 

corespunzător de siguranţă publică. 

Activitatea Poliției Municipiului Târgoviște in domeniul politicii de prevenire a 

cunoscut următoarele etape: 

✓ implementarea Programului de prevenire a delicvenței juvenile și a 

victimizării minorilor - prioritate națională. 

Periodic poliţiştii de proximitate au desfăşurat activităţi preventive în incinta 

unităţilor de învăţământ în scopul combaterii absenteismului şcolar cât si instruirea elevilor 

cu privire la comportamentul în scoală, familie si societate. 

✓ implementarea Programului de prevenire a infracţiunilor contra 

patrimoniului - prioritate națională. 

✓ implementarea Programului de prevenire a violenței în familie - prioritate 

națională. 
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De asemenea, au fost executate activități preventive împreună cu lucrătorii C.A.P.C., 

ocazie cu care distribuite materiale preventiv-educative pe linia furturilor din buzunare / 

poșete / genți, în special de telefoane mobile, de / din auto, de animale, din locuinţe si a 

tâlhăriilor, și s-au desfăşurat activităţi pe linia identificării si instruirii victimelor potenţiale 

conform dispoziţiilor primite din partea conducerii I.P.J. Dâmbovița. 

În acest sens  cele 26 razii si 543 acţiuni în zonele de risc din mediul urban au avut 

drept scop principal prevenirea si combaterea infracţiunilor cu violenţă, a celor care 

lezează patrimoniul public si privat, precum si  infracţiunile stradale, care induc un 

sentiment de nesiguranță în rândul comunității, respectiv creșterea gradului de siguranță 

rutieră a participanților la trafic, ocazie cu care au fost obţinute următoarele rezultate: 

 

  Pe linie de poliţie rutieră 

În perioada analizată agenții rutieri au aplicat 15.190 sancţiuni contravenţionale (-

785 sancţiuni față de anul 2018). 

Structura celor 15.190 sancţiuni contravenţionale aplicate, având în vedere 

principalele cauze generatoare de evenimente rutiere si abateri care pot creste gradul de 

victimizare al participanţilor la trafic, este următoarea: 

 nerespectarea regimului legal de viteză = 5.675 (+1005); 

 abateri comise de către pietoni = 845 (-315); 

 neacordarea priorităţii de trecere = 713 (-71); 

- neacordarea priorităţii de trecere a pietonilor =606 (-94); 

- neacordarea priorităţii auto = 107 (+23); 

 abateri comise de către biciclişti = 816 (-167) 

 permise de conducere reţinute TOTAL = 1215 (+9) din care: 

÷ pentru consum de alcool = 36 (-13); 

÷ pentru neacordarea priorităţii de trecere = 713 (-71), din care: 

- neacordarea priorităţii de trecere a pietonilor = 606 (94); 

- neacordarea priorităţii auto = 107 (+23); 

÷ pentru depăşire neregulamentara = 24 (-20); 

÷ pentru viteza excesiva = 246 (+105); 

÷ pentru nerespectarea culorii roșii a semaforului electric = 73 (-5); 

 certificate de înmatriculare retrase TOTAL = 277 (+6); 

÷ pentru defecțiuni = 246 (+22); 

TOTAL = 8.049 - sancţiuni contravenţionale corespunzător cauzelor 

generatoare de accidente rutiere sau care pot contribui la creşterea gradului de victimizare 

al participanţilor la trafic, reprezentând 53,37% din totalul sancţiunilor aplicate (15.080), 

fapt care ne îndreptățește să apreciem că activitatea de constatare a agenților rutieri a fost 

orientată corespunzător. 

 

Pe linie de ordine publică 

- au fost desfășurate  un  număr de 81 activități  în comunitate,  

- s-au stabilit legături permanente cu factorii responsabili din cadrul unităților de 

învățământ, sens în care s-au desfășurat un număr  de  59  activități  în unitățile  de  

învățământ; 
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- s-au derulat 3 activități cu  administrația publică locală și 18 activități  cu 

asociațiile  de proprietari ;  

- au fost identificate și consiliate  în  perioada  analizată un număr de 1.183  

persoane; 

- au fost identificate si mediate un număr  de   292  stări   conflicte   după  cum  

urmează:  
                            -  258 stări conflictuale intrafamiliale  

                            -  6 stări conflictuale interfamiliale 

                             - 28 altele 

- au fost identificate 134 obiective neasigurate cu pază,sisteme mecanice și 

electronice de protecție, la care s-a instituit paza și montat sisteme electronice de protecție 

ca urmare a demersurilor efectuate; 

- au fost întocmite 25 analize de caz și 12 informări către conducerile unităților, în 

scopul realizării respectării legislației în domeniu; 

- au fost executate 675 acțiuni și controale punctuale, pe segmente ale activității de 

pază și protecție; 

- au fost acordate 85 de avize. 

       Pe linie de investigaţii criminale 

* au fost identificaţi autorii într-un număr de 106 dosare penale aflate în evidenţe cu autor 

necunoscut; 

* au fost puse în executare un număr de 22 mandate de arestare emise de instanţele de 

judecată; 

* au fost reținute pe bază de ordonanță 40 de persoane, față de care instanța de judecată a 

dispus în 21 cazuri, măsura controlului judiciar. 

G. Activitatea de cercetare penală  

Pe linia soluționării dosarelor penale cu A.C., în perioada 01.01.2019-31.12.2019, la 

nivelul Poliţiei Municipiului Târgovişte și a secțiilor de poliție rurală din coordonare: 

•  au fost înregistrate un nr. de  1.698 dosare penale;  

•  au fost soluţionate un nr. de 1.347 dosare penale; 

➢ în  76 dosare penale s-a propus trimiterea în judecată a inculpaților; 

➢ în  20 dosare penale s-a propus declinarea competenței; 

➢ în  50 dosare penale s-a propus renunțarea la urmărire penală; 

➢ în  1.159 dosare penale s-a propus clasarea; 

➢ 42 dosare penale au fost conexate; 

• la acestea se adaugă încă 103 dosare soluționate înainte de 

începerea urmăririi penale cu privire la faptă: 

➢ 95 dosare penale au fost trimise la alte unități; 

➢ 2 dosare penale au fost conexate; 

➢  în 2 dosare penale s-a propus declinarea competenței; 

➢  în  4 dosare penale s-a propus clasarea; 

•  la finele anului 2019 au rămas în lucru 3 lucrări penale (-8 față de 

începutul perioadei) și 2.448 cauze penale (+379 fața de începutul perioadei). 

 

 

 



COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ 

NESECRET  

Pagina 18 din 54 

H. COOPERAREA CU I.J.J. DÂMBOVIȚA ȘI POLIȚIA LOCALĂ 

Având în vedere prevederile O.M.A.I nr.60/02.03.2010 (modificat prin Ordinul 

M.A.I. nr.26/27.03.2015),  s-a acționat permanent în sistem integrat cu 

I.J.J.Dâmbovița în mediul urban, situaţia fiind următoarea : 

Luna 
Poliţia Municipiului 

Târgovişte 
I.J.J. Dâmboviţa 

Poliţia Locală a 

Municipiului 

Târgovişte 

Ianuarie 26 12 6 

Februarie 26 12 6 

Martie 26 12 6 

Aprilie 26 12 6 

Mai 26 12 6 

Iunie 26 12 6 

Iulie 26 12 6 

August 26 12 6 

Septembrie 26 12 6 

Octombrie 26 12 6 

Noiembrie 26 12 6 

Decembrie 26 12 6 

Total  26 12 6 

Media zilnică a lucrătorilor ce au constituit 

dispozitivul de ordine si siguranţă publică pe 

raza Municipiului Târgovişte  
26 lucrători = 13 patrule / 24 ore 

În perioada analizată lucrătorii Biroului Ordine Publică nu au executat nicio misiune 

în comun cu Politia Locală, în timp ce lucrătorii Biroului Rutier au executat 23 misiuni în 

comun cu polițiștii locali, cu ocazia cărora au fost aplicate un număr de 47 sancțiuni 

contravenționale. 

Pentru asigurarea fluenței traficului rutier, în primele 9 luni 2019 au fost întocmite 7 

solicitări către Poliția Locală pentru executarea unor activități punctuale în zone de risc sau 

cu valori ridicate de trafic auto și rutier. 

De asemenea, au fost efectuate verificări, în vederea identificării conducătorilor 

auto, într-un număr de 951 solicitări ale Poliției Locale, din care 930 priveau staționări 

neregulamentare și 21 alte solicitări, datele obținute fiind comunicate în vederea aplicării 

sancțiunilor contravenționale. 

Misiunile desfășurate în comun au presupus și asigurarea măsurilor de fluidizare a 

traficului pentru un număr de 28 acțiuni ce au avut loc în spațiul public. 

J. Siguranța în școli 

 Activităţile desfăşurate pe această linie au avut ca reper obiectivele cuprinse în 

“Planul Teritorial Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță al elevilor și a 

personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente 

unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2018-2019”. 

             La nivelul municipiului Târgoviște, în anul şcolar 2018 - 2019 există un număr de : 

• 11  şcoli generale 

• 18  grădiniţe 

• 14  licee, colegii, şcoli profesionale 

Număr de  unităţi de învăţământ  preuniversitar asigurate cu pază este de 20 din care:  

• 16 asigurate cu pază proprie ,  

• 3 paza este asigurată cu societăţi specializate (7 școli și 2 licee) 
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• 1 pază este mixtă  

Număr de unităţi de învăţământ  preuniversitar dotate cu sisteme de supraveghere 

video -28, astfel: 

• 14 în interior  

• 12 în exterior  

• 14 atât în interior cât şi în exterior (6 scoli si 8 licee) 

iar  un număr de 43 unităţi de învăţământ  preuniversitar sunt monitorizate electronic 

(sistem antiefracție)  de către  Poliţia Locală, care execută și intervenția în caz de 

semnalare a unui incident. 

Au fost desfășurate un nr. de 227 activități preventiv-reactive constând în : 

 60 de participări la şedinţele cu cadrele didactice sau cu părinţii; 

 145 de activităţi specifice desfăşurate în cadrul orelor de curs; 

  13 acţiuni pentru respectarea circulaţiei rutiere; 

  7 acţiuni pentru combaterea absenteismului şcolar ; 

  2  alte acțiuni. 

Au fost aplicate  24 sancţiuni contravenţionale, toate pentru încălcarea 

prevederilor Legii 61/1991. 

           Structura celor 17 infracţiuni sesizate în incinta sau în zona adiacentă 

unităților de învățământ în anul 2019 se prezintă astfel: 

  8  infracțiuni de lovire sau alte violențe (1 la Liceul “I.H. Rădulescu”, 1 la Școala 

Gimnazială Specială Târgoviște, 3 la Școala Gimnazială “Coresi”, 1 la Grupul Şcolar  

“Spiru Haret”  Târgovişte, 2 la Liceul Tehnologic “Constantin Brâncoveanu”) 

  o infracțiune de furt (Liceul Economic „Ion Ghica” Târgoviște). 

  o infracțiune de amenințare (Liceul  “I.H. Rădulescu” ). 

  2 infracțiuni de port fără drept de obiecte periculoase (Liceul  „Voievodul 

Mircea” și Colegiul Național „Constantin Cantacuzino). 

  o infracțiune de purtare abuzivă (Școala Gimnazială „Matei  Basarab” 

Târgoviște). 

  2 infracțiuni de deținere de substanțe psihoactive (1 la Liceul Tehnologic Auto, 1 

la Liceul Voievodul Mircea). 

  o infracțiune de vătămare din culpă comisă în mediul urban (Școala Gimnazială  

„Coresi”). 

  o infracțiune de corupție sexuală (Școala Gimnazială  „Radu cel Mare”). 

K. SANCȚIUNI APLICATE PE LINIA ORDINII ȘI LINIȘTII PUBLICE DE 

POLIȚIȘTII LOCALI 

 În anul  2019 au fost aplicate un număr de 1.498 sancțiuni din care 184 avertismente 

și 1.314  amenzi cu o valoare de 320.882 lei. 

L. SANCȚIUNI PE LINIA CIRCULAȚIEI PE DRUMURILE PUBLICE 

APLICATE DE POLIȚIȘTII LOCALI 

Polițiștii locali din cadrul Serviciului  Circulație au constatat și aplicat un număr      

În perioada 01.01-31.12.2019, polițiștii locali din cadrul Serviciului  Circulație pe 

Drumurile Publice au constatat și au aplicat un număr de 3.880 sancțiuni 

contravenționale, dintre care 1.777 avertismente, iar 2103 amenzi contravenționale  cu o 

valoare de  770.065 lei . 
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Capitolul  II 
DISPOZITIVUL DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ, MISIUNILE ŞI 

ZONELE DE RESPONSABILITATE  
 

ATRIBUŢIUNILE SPECIFICE POLIŢIEI LOCALE  

(extras din Legea 155/2010 Legea Poliţiei Locale) 

    În domeniul ordinii şi liniştii publice, poliţia locală îndeplineşte următoarele 

atribuţii: 

 a) menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine 

şi siguranţă publică al municipiului Târgovişte, aprobat în condiţiile legii; 

 b) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a 

unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al 

municipiului Târgovişte, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, 

precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea 

Primăriei municipiului Târgovişte sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, 

stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică; 

 c) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit 

competenţelor,  la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate 

de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor 

provocate de astfel de evenimente; 

 d) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi 

ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează 

la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării 

problemelor acestora, în condiţiile legii; 

 e) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea 

legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind 

programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi 

sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa 

acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat  în capturarea şi transportul 

acestora la adăpost; 

 f) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile 

sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice; 

 g) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii 

publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de 

pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, 

religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se 

desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane; 

 h) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Primăriei municipiului 

Târgovişte şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor 

servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de Consiliul Local al Municipiului 

Târgovişte; 

 i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 

convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de 

competenţă; 
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 j) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire 

penală şi instanţele de judecată care arondează municipiul Târgovişte, pentru persoanele 

care locuiesc pe raza de competenţă; 

 k) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun 

sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea 

infracţionalităţii stradale; 

 l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la 

mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării 

Naţionale; 

 m) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite; 

 n) acordă, pe teritoriul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat 

structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii 

publice. 
 

În domeniul circulației pe drumurile publice, poliția  locală are următoarele 

atribuții:  

 a) asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, 

având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de 

autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de Legea 155/2010 în 

domeniul circulației pe drumurile publice;  

 b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate 

privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă 

asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;  

 c) participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor 

fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie 

torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;  

 d) participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la 

asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, 

demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, 

manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și 

de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane; 

 e) sprijină unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de 

circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de 

competență;  

 f) acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor 

pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;  

 g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia 

primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a 

făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate 

sanitară;  

 h) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind 

oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a 

dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;  

 i) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind 

masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua 

semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule; 
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j) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către 

pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;  

 k) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale 

referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de 

agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul 

internațional pentru persoanele cu dizabilități; 

 l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al 

unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale; 

m) cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea 

deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării 

neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public. 
 

DISPOZITIVUL DE ORDINE PUBLICĂ PRINCIPII GENERALE PRIVIND 

ORGANIZAREA: 

     Dispozitivul de ordine publică al Poliției Locale Târgoviște se compune din polițiști 

locali din cadrul serviciului ordine şi linişte publică și polițiști locali din cadrul 

serviciului circulație pe drumurile publice.  

     În raport de perioadele de timp pentru care se stabilesc, patrulele și posturile pot fi 

temporare sau permanente. 

     Posturile şi patrulele temporare sau permanente, sunt organizate pe unul, două sau pe 

trei schimburi, cu un program de 8 ore respectiv 12 ore. 

- Patrulele și posturile temporare, se organizează pentru un timp limitat, în vederea 

îndeplinirii unor misiuni punctuale; 

- Patrulele și posturile permanente se organizează pentru toată aria de competență 

teritorială, acolo unde ordinea publică şi situaţia operativă impun prezenţa continuă a 

poliţiştilor locali, în vederea prevenirii, descoperirii și sancționării  fapte antisociale. 
 

ORGANIZAREA ZILNICĂ  A DISPOZITIVULUI DE ORDINE ŞI 

LINIŞTE PUBLICĂ: 

       Se consemnează în documentul numit ”BULETINUL POSTURILOR ŞI AL 

PATRULELOR”. Prin acest document polițiștii locali sunt numiți în serviciu de către:  

șeful serviciului ordine şi linişte publică, șeful serviciului circulație pe drumurile publice 

și șeful biroului control; acestea  se aprobă de către directorul executiv al Poliției Locale 

Târgoviște. 

       La repartiţia poliţiştilor locali în patrule pe activități și locații se au în vedere 

următoarele : 

- pregătirea, experienţa şi calităţile fizice ale agenţilor; 

- zonele şi locurile favorabile săvârşirii infracţiunilor şi  contravenţiilor; 

- obiectivele insuficient păzite sau necorespunzător protejate respectiv iluminate pe 

timpul nopţii (parcări, parcuri şi zone de agrement etc.); 

- situaţia operativă în aria de competență; 

Buletinul Posturilor şi Patrulelor cuprinde : 

   - denumirea postului, a zonei şi /sau a itinerariului de patrulare; 

   - perioada de executare a  serviciului ; 

   - funcţia/numele şi prenumele poliţistului local care execută serviciul în dispozitivul de 

ordine şi linişte publică ; 
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   - funcțiunile în cadrul echipajului și dispozitivului; 

   - semnătura agenţilor angrenaţi în dispozitivul de ordine (intrare/ieşire din program ); 

   - elemente de consemn general şi particular; 

   - tema de instruire şi alte date de interes operativ, ce se prelucrează cu întreg 

efectivul/schimbul care intră în serviciu. 
 

II.1. DELIMITAREA SECTOARELOR DE SIGURANȚĂ 

SECTORUL nr. 1  

    Zona: str. Gimnaziului – Calea Ialomiței  - Calea București – Radu de la Afumați – 

I.C. Brătianu – Col. D-tru Băltărețu – Bd. Mircea cel Bătrân – Calea Domnească- 

Gimnaziului. 

   Obiective: Penny Market, Brico-Depot, Kaufland, Metex S.A., Piaţa “1 Mai”, Şcoala 

“I. Al. Brătescu – Voineşti”, Şcoala “Mihai Viteazul”, Grupul Școlar “Ion Ciorănescu”, 

SCIL, Judecătoria, Tribunalul Dâmbovița, Complex “Caraiman”, BCR, BRD, Raiffeisen 

Bank,  Banca “Transilvania”, ING, CEC, Colegiul Naţional “Ienăchiţă Văcărescu”, 

Colegiul Naţional Economic “Ion Ghica”, Grădiniţa nr. 1,  PNL, Partida Rromilor, 

Universitatea “Valahia” – Facultatea de Ştiinţe Economice, UPET,  Casa de Oaspeţi a 

Consiliului Judeţean, UPC, Radio Minisat.  

SECTORUL nr. 2  

   Zona: str. Magrini –  Gimnaziului- Mircea cel Bătrân – str. Col. D-tru Băltărețu- Bd. 

Unirii până la calea ferată- Sens Giratoriu Polivalentă- Str. C-tin Brâncoveanu – Str. 

Mihai Bravu- Aleea Sinaia – str. Magrini.   

   Obiective: Consiliul Judeţean, Prefectura Dâmboviţa, Complex “Mondial”, Mitropolia 

Târgoviște, Hotel “Valahia”, Hotel “Dâmboviţa”, Primăria Târgovişte, Casa Sindicatelor, 

Poşta, Telecom, Biblioteca Judeţeană, Biserica Stelea, Banca Transilvania, OTP Bank,  

BRD, BCR,  CAR- Învățământ, UniCredit-Țiriac, Aliantz-Ţiriac, PSD, PNL, ASIROM, 

Camera de Comerţ şi Industrie, ITM, ACR, CMJ, Grupul Şcolar de Transporturi Auto, 

Şcoala “Vasile Cârlova”, Colegiul Naţional “C-tin Carabella”, Şcoala de Muzică şi Artă 

“Bălaşa Doamna”, Şcoala Populară de Artă, Liceul “Petru Cercel”, Grupul Şcolar “Spiru 

Haret”, Şcoala Specială, Palatul elevilor, Parcul Chindia”, Parchetul, Stadionul 

Municipal, PECO “MOL”, Casa Armatei; Direcţia Judeţeană de Asistenţă şi Protecţia 

Copilului Dâmboviţa, Direcția de Sănătate Publică, A.J.O.F.M., Cantina de Ajutor 

Social. Cuprinde cartierele: zona centrală, Milioara şi    micro V.  

SECTORUL nr. 3 

    Zona: Şoseaua Găeşti–str. Col. D-tru Băltărețu - Bd. IC Brătianu –Radu de la Afumați 

– Calea București - str. Petru Cercel - Şoseaua Găeşti. 

   Obiective:  Zona industrială Constructorilor, Gara  Târgovişte Sud, Grupul Şcolar 

“Voievodul Mircea” Târgovişte, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa, Ocolul 

Silvic Târgovişte, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Teatrul “Tony Bulandra”, 

Complex “PavCom”, Staţia PECO MOL, SC Mechel, Compania de Apă, Şcoala Coresi, 

Grupul Şcolar Nicoae Mihăescu, Poliţia Municipiului Târgovişte, Catedrala Eroilor, 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa. Cuprinde cartierele: micro 12, CFR 

şi Aleea Trandafirilor. 
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SECTORUL nr. 4  

    Zona:  Aleea Sinaia – str. Mihai Bravu – str. C-tin Brâncoveanu – Bd. Eroilor până la 

calea ferată – Halta Teiș - Intrarea Teiş – Zona unităților militare- terenul de instrucție al 

M.Ap.N. – Bd- Eroilor- Aleea Sinaia. 

   Obiective: Piaţa “Bărăţiei”, A.N.A.F. Dâmboviţa, Piaţa “Bucegi”,  Casa Corpului 

Didactic, Halta Teiş, I.Ș.J.- Dâmbovița, Dedeman, Universitatea ”Valahia”, Stadionul 

“Petrolul”, Arhiepiscopia Târgoviştei, Complex “Diana”, Complex “MAYA”, Şcoala 

“Radu cel Mare”, CEC, BCR, Mega Image, Autogara, SC Regata SRL, Penny Market, 

Şcoala “Matei Basarab”, Grădiniţa Catolică, Autogara Mondotrans, BRD, Complex 

”Casa Zorilor”, Practic.  

         Cuprinde: Cartierele Halta Teiş, Cartierul Priseaca şi Romlux, micro 1, 2, 3 şi 4. 
 

SECTRORUL nr. 5  

    Zona: Calea Câmpulung- Cartier Romlux- str. Laminorului până la calea ferată- - 

Șoseaua Găești - Vama Târgovişte –Cartier Priseaca- str. Crângului- Calea Câmpulung. 

   Obiective: Spitalul Judeţean, Policlinica Târgovişte, Şcoala nr. 11, Şcoala nr. 6, 

Colegiul Teologic “Ioan Gură de Aur”, Liceul “C-tin Brâncoveanu”, Liceul “IH 

Rădulescu”,  magazinul LIDL, magazinul Profi, Sala Sporturilor, RAR, T.M.T. , BCR., 

Romlux, Cromsteel, Fabrica de oxigen, Erdemir, Oţelinox, Start SA, Vama Târgovişte, 

Banca Transilvania, Fundaţia pentru Tineret Dâmboviţa, Clubul Studenţilor, Tipografia 

Dâmboviţa, Centrul Medical Valleriana, Casieria Electrica.    

          Cuprinde: micro 6, Zona Industrială Sud. 
 

SECTORUL nr. 6  

   Zona: Calea București - Calea Ialomiţei Până la Complexul Turistic de Natație – 

Cartierul Matei Voievod- Cartier Sagricom- Cartier Prepeleac – str. Petru Cercel- Str. 

Luceafărului – str. Radu de la Afumaţi Calea BUcurești. 

   Obiective: Tribunalul Dâmboviţa, Şcoala “Smaranda Gheorghiu”, Piaţa “Vlad Țepeș”, 

Casa Soarelui, Penny  Market, Şcoala nr. 3, Şcoala nr. 9, Grădinița nr. 15, Colegiul 

National “Constantin Cantacuzino”, reprezentanţa Volkswagen, S.C. Biandra S.R.L., SC 

Stad SA, Rompetrol, Staţia PECO OMV,  Poliţia Locală Târgovişte, BRD, Raiffeisen 

Bank, Banca Transilvania. 

            Cuprinde: micro XI, Cartierele Micro XII,  Matei Voievod şi Prepeleac.
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D E N U M I R E A 

ECHIPAJULUI,  

PATRULEI 

 

 

POSTULUI 

 

Necesar 

Poliţişti locali 

pe schimb 

Schimburi 

 
Program de lucru 

Poliţişti  

locali 

pe schimb 
Detalii 

1 2 3 4 5 6 

ŞEF DE SCHIMB 

 
1 P.L. 

3 schim-

buri cu 

durata de  

8 h fiecare 

 

Luni – 

Duminică 

24 H / 24 H 
1 

 

 

Se asigură cu polițiștii locali care gestionează activitățile 

dispozitivului și sunt parte integrantă a acestuia 

 
07.00-15.00 

15.00-23.00 

23.00-07.00 

  

1.DISPECERAT 

POLIŢIA   LOCALĂ 

2. DISPECERAT 

COMANDĂ ȘI 

MONITORIZARE 

 

 

 

 

3 P.L. 

2 schim-

buri cu 

durata de 12 

h fiecare 

 

Luni – 

Duminică 

24  / 24 H 

DPLT= 1 

P.L. 

 

DCM= 2 

P.L. 

 

Se asigură cu polițiștii locali 

07.00-19.00 

19.00-07.00 

 

 

ECHIPAJUL  AUTO  NR. 1 

 

 

 

 

 

 

2 P.L. 

3 schim-

buri cu 

durata de 8h 

fiecare 

 

Luni – 

Duminică 

24 H / 24 H  

2 P.L. / 

echipaj 

Se asigură cu polițiștii locali din care 1 este și șef schimb. 

Când Ech. 2 este angrenat în alte activități, la solicitarea 

instituțiilor Primăriei Târgoviște execută transportul de 

valori monetare pe baza planului de pază numai la 

schimbul I. De asemenea asigură transportul poștei 

nesecrete și speciale de la locurile de colectare la 

SPCLEP zilnic de Luni – Vineri/08.00 – 16.00 

07.00-15.00 

15.00-23.00 

23.00-07.00 

 

ECHIPAJ  AUTO  NR. 2 

 

 

 

2 P.L. 

 

 

 

 

3 schim-

buri cu 

durata de 8h 

fiecare 

 

Luni – 

Duminică 

24 H / 24 H 
2 P.L. / 

echipaj 

 

La solicitarea instituțiilor Primăriei Târgoviște execută 

transportul de valori monetare pe baza planului de pază 

numai la schimbul I. De asemenea asigură transportul 

poștei nesecrete și speciale de la locurile de colectare la 

SPCLEP zilnic de Luni – Vineri/08.00 – 16.00 

07.00-15.00 

15.00-23.00 

  23.00-07.00 
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1 

 
2 3 4 5 6 

POST POLIŢIE LOCALĂ  

PIAŢA 1 MAI ȘI  

PATRULĂ UNITĂȚI DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

2 P.L. 

2 schimburi 

cu durata de 

8h fiecare 

Luni – 

Duminică 

07.00-15.00 

15.00-19.00 

 

2 P.L. / 

patrulă 

 

 

 

Acţionează între orele 07.00 -19.00 și în  zona parcărilor auto  

supermarket-uri: Penny,  Kaufland,  Brico-Depot,  Jysk , zona 

Şanţul Cetăţii și  Liceul Tehnologic ”Nicolae Ciorănescu”   

PATRULA DE  ORDINE 

PUBLICĂ 

PARCUL CHINDIA 

 

2  P.L. 

2 schimburi 

cu durata de 

8h fiecare 

Luni – 

Duminică 

07.00-15.00 

15.00-23.00 

2 P.L. / 

patrulă 

Acţionează între orele în Parcul Chindia:-  07.00-15.00, 

                                         - 15.00-23.00  

PATRULA DE ORDINE ȘI 

LINIȘTE PUBLICĂ 

UNITĂȚI DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

2  P.L. 

 

2 schimburi 

cu durata de 

8h fiecare 

Luni – Vineri 

07.00-15.00 

15.00-23.00 2 P.L. / 

patrulă 

Acţionează în  zonele  din imediata apropiere a unităților  

învățământ situate: str. Pârvan Popescu, Mihai Eminescu, Ana 

Ipătescu, Valul Cetății zona paralelă cu Liceele ”Spiru Haret” 

și ”Petru Cercel”, Școala Gimnazială Specială Târgoviște;  

după ora 19.00 îi sunt repartizate alte zone de patrulare  

POST FIX– CORP ‘’A’’ 

PRIMĂRIA TGV. 

 

1 P.L. 

 

1 Sch./ 8h  

 

Luni – Vineri 

08.00 – 16.00 1 P.L. Se asigură cu un polițist local zilnic 

PARCARE  PRIMĂRIA 

TÂRGOVIŞTE 

 

 

1 P.L. 

 

1 Sch./ 8h  

 

Luni – Vineri 

08.00 – 16.00 
1 P.L. 

Se asigură cu un guard sau polițist local,  Menține O.L.P. , 

controlează accesul şi fluidizează traficul în parcarea  

Primăriei Târgovişte 
 

POST FIX 

SPCLEP TGV și SPITALUL 

JUDEȚEAN 

 

1 P.L. 

 

1 Sch./ 8h  

 

Luni – Vineri 

08.00 – 16.00 1 P.L. 

Se asigură cu un polițist local pentru protecția personalului și 

documentelor respectiv transportul acestora la și de la Spitalul 

Județean 

ECHIPAJ AUTO 

CIRCULAȚIE PE 

DRUMURILE PUBLICE 

 

 

 

4-6 P.L. 

 

 

2 sau 3 

schimburi cu 

durata de 8h 

fiecare 

 

Luni – 

Duminică 

07.00-15.00 

15.00-23.00 

23.00-07.00 

 

 

2 P.L./ 

echipaj 

Acționează în toată aria de competență teritorială cu accent 

deosebit în zona unităților de învățământ: Școala nr.2, în 

intervalele orare 07.30-08.15 și 11.4012.10 și 12.40-13.10 

respectiv Școala nr. 1 în intervalul orar 07.30-08.15. De regulă 

la schimbul III, în funcție de numărul polițiștilor locali din 

cadrul serviciului circulație, vor fi formate echipaje mixte. (o.p 

+ circulație) 
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UTILIZAREA POLIŢIŞTILOR LOCALI ÎN ECHIPAJE MIXTE, CU PERSONALUL POLIŢIEI MUNICIPIULUI, 

DIN CADRUL DISPOZITIVULUI  INTEGRAT DE ORDINE PUBLICĂ  

 

ECHIPE MIXTE 

 

NECESAR 

POLIȚIȘTI 

LOCALI 

SCHIMBURI 

EXECUȚIE 

MISIUNI 

PROGRAM DE LUCRU 
POLIŢIŞTI  LOCALI 

ÎN 24 ORE 

 

OBS. 

1 2 3 4 5 6 
Patrule  de ordine şi linişte 

publică din cadrul Poliţiei 

Locale Târgovişte care 

acţionează în dispozitivul 

Poliţiei Municipiului 

Târgovişte 

În raport de 

solicitări și 

acțiuni  

 

3   

Schimburi 

cu durata de   

8 ore fiecare 

06.00-14.00 

14.00-22.00 

22.00-06.00 

 

 

Cel mult 2 polițiști locali 

Repartizarea  pe  zone și 

activități specifice precum și 

modul de folosire 

se realizează/stabilește de către 

Poliția Municipiului 

Târgovişte. 

 

 

Echipaje mixte de Circulație 

pe Drumurile Publice 

În raport de 

solicitări și 

acțiuni 

 

Schimb cu 

durata de  

8 ore fiecare 
06.00-14.00 

14.00-22.00 

 

 

Cel mult 2 polițiști locali 

*NOTĂ : în raport de nevoile operative atât în sistem monocrom cât și în sistem integrat durata unui schimb se prelungește până 

la 12 ore - numai cu aprobarea conducătorului instituției. 
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II.2. MISIUNILE SPECIFICE PENTRU MENŢINEREA ORDINII ŞI LINIŞTII 

PUBLICE 
 

II.2.1.Organizarea  Serviciului de Ordine, Liniște Publică și Pază: 
 

     Serviciul ordine, linişte publică și pază, din cadrul Poliţiei Locale Târgovişte, 

reprezintă serviciul specializat în menţinerea siguranţei publice în municipiu. Este 

componenta organizaţională de bază a poliţiei locale ce cuprinde resurse umane şi 

materiale, disponibile permanent pentru îndeplinirea misiunilor de bază în strictă 

concordanță cu: Constituția României, Legea nr. 155/2010 şi H.G. nr. 1332 din 2010 cu 

privire la Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale şi H.C.L. nr. 

30 din 31.01.2011.  

     Serviciul este subordonat nemijlocit Directorului Executiv şi colaborează cu toate 

serviciile şi compartimentele din cadrul instituţiei, cu elementele structurale din cadrul 

Primăriei Târgovişte și prin protocoale cu unităţile M.A.I, strict în zona de competenţă. 

Serviciul Ordine, Liniște Publică și Pază își exercită atribuțiunile legale în aria teritorială 

de competență teritorială-a municipiul Târgoviște, iar atunci când este necesar pentru 

îndeplinirea obiectivelor colaborează direct şi oportun și cu alte instituţii de drept public 

sau privat în limita competențelor legale. 

     Modalităţi concrete de menținere a ordinii și liniștii publice sunt: patrularea în complex 

cu supravegherea/ observarea directă și video prin dispecerat, controlul, interceptarea şi 

verificarea, în regim de permanență, indiferent de timp și condițiile meteo, desfășurarea de 

acţiuni planificate,  gestiunea faptelor de natură contravenţională atât cele constatate cât şi 

cele sesizate precum și gestiunea inițială a infracțiunilor flagrante, respectând principiul de 

bază al intervenției ”cel mai apropiat polițist de locul faptei intervine”. Polițiștii locali ce 

compun patrulele și echipajele sunt echipați permanent cu ținuta de serviciu conform 

anotimpului și au asupra lor dotările corespunzătoare conform Regulamentului de Ordine 

Interioară şi Manualului de Bune Practici de Intervenţie pentru Poliţistul Local. 
 

II.2.2. Organizarea Serviciului Circulație pe Drumurile Publice 

     Serviciul Circulație pe Drumurile Publice, din cadrul Poliţiei Locale Târgovişte, 

reprezintă componenta organizaţională de bază a poliţiei locale, specializată pe acest 

domeniu, ce cuprinde resurse umane şi materiale, disponibile permanent pentru 

îndeplinirea misiunilor de bază în strictă concordanță cu Constituția României, Legea nr. 

155/2010 şi H.G. nr. 1332 din 2010 cu privire la Regulamentul cadru de organizare şi 

funcţionare al Poliţiei Locale, H.C.L. nr. 30 din 31.01.2011 și O.U.G 195/2002 privind 

circulația pe drumurile publice.  

     Serviciul este subordonat nemijlocit Directorului Executiv şi colaborează cu toate 

serviciile şi compartimentele din cadrul instituţiei, cu elementele structurale din cadrul 

Primăriei Târgovişte și prin protocoale cu unităţile M.A.I, strict în zona de competenţă. 

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice își exercită atribuțiunile legale în aria teritorială 

de competență - municipiul Târgoviște, iar atunci când este necesar pentru îndeplinirea 

obiectivelor colaborează direct şi oportun și cu alte instituţii de drept public sau privat în 

limita competențelor legale. 

     Modalităţi concrete de îndeplinire a atribuțiunilor sunt: supravegherea, fluidizarea, 

dirijarea în regim de permanență, indiferent de timp și condițiile meteo, desfășurarea de 

acţiuni planificate, gestiunea faptelor de natură contravenţională atât cele constatate cât şi 

cele sesizate precum și gestiunea inițială a infracțiunilor flagrante, respectând principiul de 



COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ 

NESECRET  

Pagină 29 din 54 

bază al intervenției ”cel mai apropiat polițist de locul faptei intervine”. Polițiștii locali ce 

compun patrulele și echipajele sunt echipați permanent cu ținuta de serviciu conform 

anotimpului și au asupra lor dotările corespunzătoare conform Regulamentului de Ordine 

Interioară şi Manualului de Bune Practici de Intervenţie pentru Poliţistul Local. 

II.2.3.Organizare a patrulării 

Principii: 

a) patrulele acţionează în zone cu situaţie operativă complexă, unde se concentrează un 

număr mare de persoane, în imediata apropiere a unităţilor sau zonelor comerciale a 

instituţiilor publice și sau private, în parcări, gări, autogări,  cartiere, precum și în 

imediata apropiere a unităţilor de învățământ, ;   

b)  echipajele desfăşoară activităţi specifice pe raza sectorului de siguranţă publică 

acoperind în special locurile unde frecvent se înregistrează fapte ce aduc atingere 

siguranței cetățenilor - în fiecare sector de siguranţă publică se asigură, de regulă, o patrulă 

auto; 

c) echipajele de circulație pe drumurile publice acționează în raza de competență teritorială 

urmărind desfășurarea traficului rutier și modul cum participanții la trafic respectă  

prevederile legale în acest sens.  

     De folosirea efectivelor din cadrul serviciului ordine și liniște publică și circulație pe 

drumurile publice în teren, răspund şefii serviciilor respective ( în raport de competențe), 

activitatea asigurându-se, pe cât posibil, pentru permanentizarea acestora în sectorul 

(zona) de responsabilitate. 

     Permanentizarea are rolul de a asigura poliţistului cunoaşterea sub toate 

aspectele a populaţiei şi teritoriului în vederea prevenirii şi descoperirii operative a  

faptelor de natură contravențională și sau penală.  

La ieşirea din serviciu, poliţiştii din componenţa patrulelor şi echipajelor întocmesc, 

obligatoriu, rapoarte detaliate, cu activităţile desfăşurate,  şi fişele de intervenţie la 

sesizările la care au intervenit, documente care le înregistrează în registrul special destinat 

şi le predă şefului de schimb. De asemenea aceştia îşi înregistrează şi procesele verbale de 

constatare a contravenţiilor, pentru sancţiunile aplicate, în calitate de agent constatator, în 

registrul special destinat și le predă compartimentului proceduri. 

    Rapoartele, fişele de intervenţie şi procesele verbale întocmite sunt analizate, zilnic, 

de către şefii ierarhici, iar datele consemnate vor fi utilizate pentru: întocmirea 

sintezelor, zilnice, săptămânale, bilanțurilor precum și pentru evaluarea activităţii 

polițiștilor locali, adaptarea dispozitivului, organizarea activităţilor viitoare în raport de 

problematica operativă. 

    Importanţa desfăşurării activităţilor de menţinere  a ordini şi liniştii publice și circulației 

pe drumurile publice în aria de competență - municipiului Târgovişte, constă în aceea că, 

prin prezenţa permanentă, activă şi oportună în teren, a poliţiştilor locali, se poate interveni 

operativ pentru prevenirea încălcării legilor şi luarea unor măsuri legale, imediate  

împotriva persoanelor care prin manifestările lor atentează la siguranţa şi ordinea publică,  

la avutul public sau privat ori lezează drepturile cetăţenilor sau încalcă legislația într-unul 

din domeniile de competență ale Poliției Locale Târgoviște . 

     Poliţiștii locali aflați în serviciu se subordonează nemijlocit şefului de schimb şi direct 

Șefului Serviciului Ordine şi Linişte Publică, Șefului Serviciului Circulație pe Drumurile 

Publice, Directorului Executiv adjunct și Directorului Executiv. Şeful de schimb are 

dreptul să dea ordine în strictă concordanţă cu situaţia operativă, strict pentru îndeplinirea 
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exclusivă a sarcinilor de serviciu, având şi obligaţia să efectueze instruirea poliţiştilor 

locali care îi intră în serviciu, asupra modului de executare a serviciului şi activităţilor 

ordonate. 

II.2.4. Șeful de Schimb: 

Atribuțiuni  

- este numit din  rândul polițiștilor locali, din cadrul serviciului ordine și liniște publică, 

selecționați special pentru a îndeplini aceste atribuțiuni, execută serviciul în schimburi cu 

durata de 8 ore astfel 07.00-15.00, 15.00-23.00, 23.00-07.00, coordonează, conduce și 

controlează activitatea polițiștilor locali aflați în serviciu, în dispozitivul de ordine publică 

și este parte integrantă a dispozitivului, executând totodată și atribuțiunile conform legii; 

- se subordonează nemijlocit șefului biroului instruire și dispecerat, respectiv direct șefului 

serviciului ordine şi linişte publică, șefului serviciului circulație pe drumurile publice, 

directorului executiv adjunct și  directorului executiv; 

-  ridică de la Dispecer Buletinul Posturilor și al Patrulelor (BPP) pentru ziua în curs și se 

informează despre ordinele în curs de executare și cele specifice intervalului orar în care 

își desfășoară serviciul precum și despre situația operativă de la şeful de schimb care iese 

din serviciu, ocazie cu care,   încheie proces verbal de predare primire a serviciului în 

BPP; 

-   își însușește situația efectivelor din dispozitiv și cunoaște în orice moment poziția 

fiecărei patrule, ariile de patrulare și sarcinile de serviciu de executat; 

- efectuează instruirea polițiștilor locali din cadrul serviciului ordine publică la intrarea în 

schimburi conform Buletinului Patrulelor și ordinelor primite; 

- gestionează situația operativă din aria teritorială de responsabilitate și coordonează întreg 

dispozitivului de ordine publică, în raport de ordinele primite și pe problemele care apar 

inopinat. De asemenea urmărește și verifică modul de îndeplinire al sarcinilor de serviciu 

de către toți polițiștii locali aflați în serviciu în dispozitivul de ordine și liniște publică; 

- verifică, la intrarea/ieșirea în/din serviciu polițiștii locali urmărind în special: prezența, 

ținuta și materialele din dotarea acestora, raportarea problemelor de urmărit - inclusiv  

documentele aferente și observă starea psihomorală a personalului - ulterior raportează 

aceste aspecte șefului serviciului ordine şi linişte publică sau înlocuitorul legal al acestuia;  

- verifică inopinat și la ordin,  polițiștii locali aflați în serviciu în dispozitivul de ordine și 

liniște publică, urmărind cu celeritate prezența în zona de responsabilitate,  ținuta, 

materialele din dotare, comportamentul acestora și ia măsuri urgente de remedierea 

deficiențelor și informează (obligatoriu) șeful serviciului ordine și liniște publică sau 

înlocuitorul legal al acestuia; 

- intervine în toate situațiile legale în care i se solicită prezența sau din proprie inițiativă 

sprijinind, cu prioritate, polițiștii locali aflați în dispozitiv, inclusiv din celelalte 

compartimente, birouri sau servicii; 

- intervine și rezolvă cu celeritate toate cererile legale ale cetățenilor în raport de 

competențe; 

- păstrează permanent legătura cu toate elementele dispozitivului pentru a asigura în orice 

moment un grad ridicat de operativitate și intervenție;  

- decide pe baza datelor și informațiilor primite modalitățile de acțiune, în strictă 

conformitate cu legea: concentrarea, dispersarea forțelor și mijloacelor, inclusiv 

cooperarea cu toate forțele de ordine publică și alte instituții; 

- în raport de analiza situației poate propune şi solicită suplimentarea forțelor în dispozitiv; 
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- în orice situație are în vedere economia de forțe și mijloace; 

- ridică în vederea predării rapoartele de activitate, procesele verbale de contravenții și alte 

documente  întocmite de  polițiștii locali, care ies din serviciu și le predă compartimentului 

proceduri/ dispecerului (după caz) în vederea analizei; 

- la ieșirea din serviciu întocmește, obligatoriu,  sinteza detaliată a activităților desfășurate 

în dispozitivul de ordine publică, pe timpul serviciului său și o predă Dispecerului de 

Serviciu.  

II.2.5.DISPECERUL 

Atribuțiuni 

- este numit din rândul polițiștilor locali din cadrul serviciului ordine și liniște publică, 

selecționați în acest scop, se subordonează direct Directorului Executiv, Directorului 

Executiv Adjunct, Șefului Serviciului Ordine Liniște Publică și Pază, și Șefului Serviciului 

Circulație, iar nemijlocit Șefului Biroului Instruire și Dispecerat,; 

- execută serviciul, de regulă, în ture de 12 ore astfel: 07.00-19.00, 19.00-07.00 și în 

fracțiuni de 4 sau 8 ore pentru întregirea numărului de ore lucrătoare / 1 lună; 

- dispecerul care intră în serviciu ia în primire, de la dispecerul care iese din serviciu, pe 

bază de proces verbal: armamentul, documentele, tehnica din dotarea Dispeceratului și 

materialele conform registrelor, preia situația operativă monitorizează activitățile în 

derulare și urmărește ordinele în curs executare; 

- distribuie armamentul și muniția numai polițiștilor locali anume destinați și numai pe 

baza celor două tichete înlocuitoare, a buletinului și ordinului de serviciul (lipsa unuia din 

documentele enumerate nu face posibilă distribuirea armamentului - raportează Șefului 

Serviciului Ordine Publică sau înlocuitorului legal despre aceasta); 

- ia în primire armamentul polițiștilor locali care ies din serviciu și predă acestora tichetele 

înlocuitoare pentru armament și muniții – raportează Șefului Serviciului Ordine Publică 

despre aceasta; 

- coordonează activitatea polițiștilor locali din dispozitiv, menținând permanent legătura 

cu şeful de schimb; 

- verifică în bazele de date a Ministerului Administraţiei şi Internelor persoanele și 

vehiculele solicitate justificat de polițiștii locali din dispozitiv, completând registrul 

constituit în acest sens respectând procedura și protocolul de acces la baza de date; 

- monitorizează permanent, 40 de unități de învățământ (Colegii Naționale, Licee, Grupuri 

Școlare, Școli, Grădinițe) din punct de vedere al efracțiilor;  

- preia direct semnalele de la sistemele conectate, alertează şi dispune pentru intervenție la 

obiectivul/ele în cauză, echipajele și patrulele respectând  principiul ”cel mai apropiat 

polițist intervine”, astfel încât să fie respectaţi timpii maximali,  stabiliţi de cadrul legal 

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor - conform H.G.   nr. 

301 din 11 aprilie 2012 ”….fără a depăşi 15 minute….”;  

- menține actualizată lista și ține legătura cu responsabilii din fiecare unitate de învățământ 

care  pot fi chemați la obiectiv, în caz de necesitate, în afara programului normal de lucru; 

- primește solicitării sesizări legitime și strict ierarhic le aduce la cunoștința: şefului de 

schimb, șefului de serviciu, șefului de birou, directorului executiv adjunct și directorului 

executiv, execută dispozițiile șefului sesizat și coordonează alături de şeful de schimb 

echipajele și patrulele în teren, după caz retransmite informația instituțiilor abilitate; 

- pentru alertele de efracție la instituțiile monitorizate electronic, solicită prezența 

personalului responsabil care a fost comunicat de fiecare instituție în parte;   
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- la orice sesizare/ solicitare primită telefonic reține, notează și raportează şefului de 

schimb următoarele date despre persoana respectivă: 

o numele și prenumele; 

o funcția și instituția; 

o domiciliul persoanei numai când sesizarea se realizează în nume personal; 

o solicitarea sau sesizarea în sine; 

o motivul pentru care sesizează sau solicită; 

o numărul de telefon al persoanei și sau instituției; 

-  dacă are suspiciuni sau indicii care sugerează că solicitarea este falsă, solicită persoanei 

detalii suplimentare inclusiv despre postul telefonic de unde se realizează apelul, închide 

telefonul, sună la numărul de telefon primit și verifică informația, iar dacă se confirmă se 

anunță șefii ierarhici și execută dispozițiile acestora după care notează în registrul special 

destinat, dacă nu se confirmă informația  anunță șefii ierarhici și notează în registrul 

special destinat; 

- numai la ordinul directorului executiv pune în aplicare planul de aducere al personalului 

în instituție la locul și ora ordonate de către acesta; 

-  asigură accesul, în instituție, numai persoanelor autorizate, preia și direcționează pe cei 

care solicită accesul la diferite compartimente numai însoțiți de un reprezentant al 

compartimentului numai către sala de instruire; 

- nu permite accesul și reține, telefoanele mobile și orice alte mijloace de comunicare/ 

înregistrare, tuturor vizitatorilor care solicită accesul justificat, în instituție, indiferent de 

identitatea persoanei/lor; 

- la sosirea în instituție a directorului executiv sau a înlocuitorului legal al acestuia (atunci 

când este valabilă această situație)  prezintă raportul; 

- nu divulgă niciun fel de informații  despre: natura activităților desfășurate, în desfășurare 

ori viitoare, logistica, mentenanța mijloacelor din dotare, organizarea instituției, starea de 

sănătate, nivelul de pregătire, starea moralului personalului Poliției Locale; 

- retransmite sau direcționează apelurile prin care se solicită acțiuni care exced 

competenței legale a Poliției Locale; 

- consultă bazele de date numai prin intermediul aplicațiilor informatice puse la dispoziție 

de M.A.I. și respectă strict procedura întocmită în acest sens; 

- este interzis să transmită datele de autentificare altor persoane ori să utilizeze alte date de 

autentificare decât cele alocate; 

- pe timpul cât accesează bazele de date nu permite accesul în instituție a persoanelor 

străine; 

- sesizează de îndată unitatea de poliție competentă teritorial în cazul identificării unor 

persoane sau autovehicule urmărite; 

- nu conectează la stațiile de lucru, special destinate accesării bazelor de date, 

echipamentele prin care se asigură accesul la bazele de date la alte rețele, medii de stocare 

sau dispozitive foto ori video; 

- completează registrele conținând cererile de interogare și motivațiile acestora și le pune 

la dispoziția autorităților competente în domeniu- numai la solicitarea legitimă a acestora; 

- asigură confidențialitatea și securitatea prelucrărilor de date și  nu dezvăluie către terți 

datele obținute din accesarea bazelor de date cu excepţia agentului constatator care a 

solicitat; 
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- comunică cu celeritate, polițistului care a solicitat identificarea persoanei sau 

autovehiculului, rezultatele verificărilor efectuate în bazele de date;   

- ia măsurile legale ce se impun atunci când  constată că informațiile din bazele de date au 

fost utilizate cu încălcarea prevederilor legale; 

- respectă drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- informează imediat și direct  șefii ierarhici atunci când, cu privire la datele cu caracter 

personal furnizate de Ministerul Afacerilor și Interne, apare una din următoarele situații: 

- există o solicitare de dezvăluire a datelor cu caracter personal, adresată de o autoritate 

publică; 

- s-a produs o dezvăluire accidentală sau neautorizată a datelor cu caracter personal 

prelucrate; 

- s-a produs un incident tehnic de securitate care este de natură să conducă la dezvăluirea 

de date cu caracter personal; 

- există o solicitare primită direct de la persoanele vizate referitoare la datele cu caracter 

personal prelucrate. 

- dispecerul care iese din serviciu la ora 07.00, zilnic, întocmește sinteza activităților 

desfășurate de polițiștii locali din dispozitivul de ordine publică în ultimele 24 de ore. 
 

II.2.6. ECHIPAJUL 

Atribuțiuni 

      Evenimentele produse într-un sector de siguranță publică sunt gestionate de 

echipajul/ele de ordine publică și/sau circulație, conform alocării din BP și ulterior prin 

aplicarea principiului ”cel mai apropiat polițist, de locul faptei, intervine”.      Fără echivoc 

polițiștii din componența echipajului și sau patrulei vor întocmi pe lângă raportul personal 

al activității desfășurate în  serviciu și fișa pentru intervenția la eveniment; 

     Întocmește fișă de evidență pentru persoanele care apelează la mila publică, a 

persoanelor fără adăpost și elevilor care comit acte grave de indisciplină, absentează 

nemotivat de la cursuri, încalcă legea sau frecventează medii vicioase; 

     La ordin însoțește personalul din aparatul de specialitate al Primarului pe timpul 

îndeplinirii activităților specifice domeniului de activitate. 

      Șeful de schimb, preia fişa de eveniment întocmită de agentul constatator, modelul pus 

la dispoziţie prin Dispecerat și o atașează la sinteza zilnică. 
  

Polițistul local conducător auto  

- este posesor de permis de conducător auto cel puțin categoria B și dobândește dreptul de 

a conduce autovehiculele instituției în baza Deciziei  Directorului Executiv; 

Atribuții: 

- la intrarea/ ieșirea în din serviciu ia în primire/ predă autovehiculul pe bază de proces 

verbal și raportează dispecerului, șefului de schimb sau șefilor ierarhici neregulile 

constatate; 

- conduce autovehiculele instituției pe drumurile publice în aria teritorială de competență 

cu respectarea strictă a regulilor de circulație; 

- nu încredințează conducerea autovehiculului altei persoane sau unui alt polițist local cu 

excepția situației când cel nominalizat în BP nu mai capabil de acest lucru fizic și sau 

psihic;  
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- menţine permanent legătura, prin staţie emisie – recepţie, cu şeful de schimb şi polițiștii 

locali din zonele/ sectoarele de responsabilitate, asigurând o intervenţie rapidă şi eficientă 

la evenimente; 

- acordă sprijin celorlalți polițiști locali în executarea sarcinilor de serviciu din sector şi va 

părăsi itinerariul de patrulare numai la ordin; 

- este parte integrantă a patrulei în care a fost desemnat și își îndeplinește toate 

atribuțiunile prevăzute de lege; 

- utilizează autovehiculul numai pentru executarea sarcinilor de serviciu, în zona alocată, 

respectiv a situațiilor determinate de situaţia operativă; 

- ține legătura cu echipajele de circulaţie pe drumurile publice, în vederea realizării unor 

activităţi comune privind respectarea normelor de circulație rutieră; 

- în situația în care polițiștii locali nu mai au dreptul să conducă autovehiculele pe 

drumurile publice sunt obligați să anunțe de îndată conducătorul instituției; 

- completează foia de parcurs inserând în aceasta numai date reale;  

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 

convieţuirea socială stabilite prin legi, decrete, hotărâri sau alte acte specifice emise de 

autorităţile administraţiei publice centrale şi locale; 

- acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea 

părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la 

încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării 

problemelor acestora, în condiţiile legii; 

- pe timpul executării unor activități ce presupun depășirea ariei de competență teritorială 

conduce autovehiculul încredințat pe traseele stabilite respectând regulile de circulație 

rutieră în raport de: categoria de drum pe care execută deplasarea, condițiile meteo, 

valorile de trafic ori factori perturbatori apăruți. 

ECHIPAJUL DIN SECTORUL nr. 1 

- Execută patrularea  în sectorul nr. 1 în aria sectorului delimitat astfel:  

     - str. Gimnaziului – Calea Ialomiței  - Calea București – Radu de la Afumați – I.C. 

Brătianu – Col. D-tru Băltărețu – Bd. Mircea cel Bătrân – Calea Domnească- str. 

Gimnaziului. 

  ECHIPAJUL DIN SECTORUL nr. 2 

- Execută patrularea  în sectorul nr. 1 în aria sectorului delimitat astfel:  

   - str. Magrini –  Gimnaziului- Mircea cel Bătrân – str. Col. D-tru Băltărețu- Bd. Unirii 

până la calea ferată- Sens Giratoriu Polivalentă- Str. C-tin Brâncoveanu – Str. Mihai 

Bravu- Aleea Sinaia – str. Magrini.   

ECHIPAJUL DIN SECTORUL nr. 3 

- Execută patrularea  în sectorul nr. 1 în aria sectorului delimitat astfel:  

   - str. Gimnaziului – Calea Ialomiței  - Calea București – Radu de la Afumați – I.C. 

Brătianu – Col. D-tru Băltărețu – Bd. Mircea cel Bătrân – Calea Domnească- Gimnaziului. 

         - Şoseaua Găeşti – str. Col. D-tru Băltărețu - Bd. IC Brătianu –Radu de la Afumați – 

Calea București - str. Petru Cercel - Şoseaua Găeşti. 
    

ECHIPAJUL DIN SECTORUL nr. 4 

- Execută patrularea  în sectorul nr. 1 în aria sectorului delimitat astfel:  

        -  Aleea Sinaia – str. Mihai Bravu – str. C-tin Brâncoveanu – Bd. Eroilor până la 

calea ferată – Halta Teiș - Intrarea Teiş – Zona unităților militare- terenul de instrucție al 

M.Ap.N. – Bd. Eroilor- Aleea Sinaia. 



COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ 

NESECRET  

Pagină 35 din 54 

ECHIPAJUL DIN SECTORUL nr. 5 

- Execută patrularea  în sectorul nr. 1 în aria sectorului delimitat astfel:  

     - Calea Câmpulung- Cartier Romlux- str. Laminorului până la calea ferată- - Șoseaua 

Găești - Vama Târgovişte –Cartier Priseaca- str. Crângului- Calea Câmpulung. 
 

ECHIPAJUL DIN SECTORUL nr. 6 

- Execută patrularea  în sectorul nr. 1 în aria sectorului delimitat astfel:  

       - Calea București - Calea Ialomiţei Până la Complexul Turistic de Natație – Cartierul 

Matei Voievod- Cartier Sagricom- Cartier Prepeleac – str. Petru Cercel- Str. Luceafărului 

– str. Radu de la Afumaţi Calea BUcurești. 

            NOTA:  În funcție de evoluția situației operative un echipaj poate acoperi unul sau 

mai multe sectoare de siguranţa publică, repartizarea acestora făcându-se prin buletinul 

posturilor, ca rezultat al analizei situației operative. 

Notă : unul din echipajele auto-  execută paza, protecţia şi transportul  valorilor monetare 

de la sediile de colectare la trezoreria statului, la  solicitările direcțiilor din cadrul 

Primăriei Târgovişte – acționează conform atribuțiilor prevăzute  în consemnul particular 

și prevederile planului de pază și  securitate al T.V.M., în anumite intervale orare și  pe 

anumite trasee. 

II.2.7. PATRULA  

Atribuțiuni 

- Acţionează pedestru într-o zonă pe un itinerariu de patrulare de 3-5 km- itinerariul 

de patrulare va fi parcurs de cel puţin două ori pe schimb. 

- În timpul serviciului, poliţiştii locali au dreptul la 10 minute repaus, după fiecare oră 

de activitate, iar când temperatura coboară sub -15 grade iarna sau depășește 30 grade, la 

umbră, vara, pauza se efectuează la fiecare jumătate de oră. 

Poliţiştii locali din compunerea patrulei se deplasează pe itinerariile stabilite împreună, 

realizând supravegherea completă a itinerariului și se sprijină reciproc; 

- acționează permanent pentru prevenirea furturilor din instituţiile publice și private şi 

zonele apropiate acestora, prevenind tâlhăriile, scandalurile şi a alte manifestări prin care 

se încalcă normele de convieţuire socială, ordinea publică ori se aduce atingere drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor, vieţii şi integrităţii corporale a persoanei, avutului public şi 

privat, luând măsuri, conform competentelor legale; 

   -  acţionează pentru combaterea comerţului stradal-neautorizat şi participă la acţiuni 

organizate în acest scop; 

   - intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de 

urgență « 112 », pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine” 

în funcţie de  specificul atribuţiilor de serviciu şi în limita competenţei teritoriale; 

- acționează pentru combaterea faptelor: de cerşetorie, vagabondaj, prostituţie, ce au 

legătură cu traficul de persoane; 

- menţine permanent legătura cu patrulele poliției locale/ patrulele de poliţie şi 

jandarmerie, pentru a realiza o cooperare eficientă ori de câte ori situația impune; 

- intervine pentru asigurarea fluenţei circulaţiei, pe itinerariul de patrulare, atunci când 

situaţia impune; 

- acordă sprijin, potrivit competenţelor legale, autorităţilor administraţiei publice locale, în 

vederea desfăşurării activităţilor acestora - la solicitare; 
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- acţionează  alături de  Poliţie, Jandarmerie, I.S.U şi alte instituții cu atribuțiuni în 

salvarea, evacuarea persoanelor ori bunurilor afectate de incendii, dezastre, calamităţi, 

precum pentru înlăturarea urmărilor provocate de astfel de evenimente; 

- aplică sancţiuni contravenţionale în conformitate cu prevederile  legale;  

- asigură măsuri de ordine publică cu ocazia adunărilor publice, desfăşurării manifestărilor 

cultural artistice si sportive; 

- intervine în scopul rezolvării eficiente a sesizărilor/reclamaţiilor cetăţenilor, în limita 

competenţelor legale; 

- în cazul constatării  unei infracțiuni flagrante identifică martorii, întocmește procesul 

verbal de constatare a infracțiunii flagrante și măsuri de conducere și predare a 

făptuitorului/făptuitorilor la sediul Poliţiei Municipiului  Târgovişte; 

- la constatarea unei  infracţiuni,  ia măsuri în vederea conservării locului faptei, asigură 

paza bunurilor, identifică potenţialii martori, anunţă organele de poliţie sau, după caz, îi 

reţin şi predă poliţiei; 

- intervine pentru menținerea salubrităţii în  municipiu Târgovişte, luând măsuri de 

sancţionare contravenţională a celor ce încalcă legea; 

- comunică, oportun, șefului de schimb, Dispecerului și precizează acestora, în aceeași 

ordine, ori de câte ori intervine pentru rezolvarea unor sesizări sau își schimbă poziția 

justificat pentru îndeplinirea atribuțiunilor de serviciu ori pauză; 

- pe timpul deplasării, supraveghează permanent aria din imediata sa apropiere și intervine 

oportun pentru luarea măsurilor legale ori de câte ori constată aspecte de încălcare a 

legilor; 

- membrii patrulei  ţin legătura cu ceilalți polițiști locali din dispozitivul de ordine publică 

în serviciu, prin staţia radio sau telefonul de serviciu din dotare, cu scopul de a realiza o 

cooperare eficientă în orice împrejurare care necesită acest lucru;  

- întocmește fișă de evidență pentru persoanele care apelează la mila publică, a persoanelor 

fără adăpost și elevilor care comit acte grave de indisciplină, absentează nemotivat de la 

cursuri, încalcă legea sau frecventează medii vicioase; 

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 

convieţuirea socială stabilite prin legi, decrete, hotărâri sau alte acte specifice emise de 

autorităţile administraţiei publice centrale şi locale; 

- acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea 

părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la 

încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării 

problemelor acestora, în condiţiile legii; 

- execută şi alte misiuni - conform competențelor legale, ordonate de către conducerea 

Poliţiei Locale Târgovişte. 
 

II.2.8. PATRULELE DIN PARCURI 

Atribuțiuni: 

- asigură ordinea și liniștea publică în parcuri, intervenind prompt și eficient dimensionând 

intervenția  în raport cu fapta săvârșită pentru toate  manifestările prin care se încalcă 

normele de convieţuire socială, ordinea publică ori se aduce atingere drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor, vieţii şi integrităţii corporale a persoanei, avutului public şi privat, 

luând măsuri, conform competentelor legale; 

- previne și combate încălcarea normelor legale privind curățenia stradală, comerţul stradal  

neautorizat,  atât în parcuri cât și în zonele apropiate acestora; 
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- asigură măsuri de ordine publică cu ocazia desfăşurării manifestărilor cultural artistice și 

sportive; 

- acordă sprijin, potrivit competenţelor legale, autorităţilor administraţiei publice locale, în 

vederea desfăşurării activităţilor acestora - la solicitare; 

- în cazul constatării  unei infracțiuni flagrante identifică martorii, întocmește procesul 

verbal de constatare a infracțiunii flagrante și măsuri de conducere și predare a 

făptuitorului/făptuitorilor la sediul Poliţiei Municipiului  Târgovişte; 

- la constatarea unei  infracţiuni,  ia măsuri în vederea conservării locului faptei, asigură 

paza bunurilor, identifică potenţialii martori, anunţă organele de poliţie sau, după caz, îi 

reţin şi predă poliţiei; 

- intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de 

Urgență  « 112 », pe principiul „cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine”  

în funcție de  specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competenței 

teritoriale ; 

- constată contravenţii și aplică sancţiuni pentru încălcarea prevederilor legale referitoare 

la  tulburarea ordinii și liniștii publice, curățenia stradală, comerţ stradal neautorizat, 

protecţia mediului înconjurător, circulaţia mijloacelor hipo;  

- intervine  şi acționează la  solicitarea justificată a cetăţenilor, care reclamă probleme ce 

pot fi rezolvate conform competențelor legale ale poliţiei locale ; 

- previne distrugerea amenajărilor existente în parcuri, furtul sau degradarea mobilierului, 

a altor amenajări precum și a arborilor ornamentali; 

- acţionează permanent pentru prevenirea furturilor din zonele apropiate instituţiilor 

publice sau private; 

- acţionează  pentru combaterea cerșetoriei, vagabondajului, prostituției, traficului de 

persoane; 

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 

convieţuirea socială stabilite prin legi, decrete, hotărâri sau alte acte specifice emise de 

autorităţile administraţiei publice centrale şi locale; 

- acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea 

părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la 

încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării 

problemelor acestora, în condiţiile legii; 

- menţine permanent legătura cu patrulele de poliție locală/ poliție și jandarmi în vederea 

unei cooperări eficiente ori de câte ori este nevoie; 

- intervine pentru asigurarea fluenţei circulației, pe itinerariul de patrulare, atunci când 

situația impune; 

- supraveghează salubritatea în zona de responsabilitate, luând măsuri de sancționare 

contravențională persoanelor că încalcă legea ; 

- supraveghează parcările auto primite în consemn, cu maximă vigilenţă şi discreţie pentru 

a preîntâmpina furturile auto; 

- întocmește fișă de evidență pentru persoanele care apelează la mila publică, a persoanelor 

fără adăpost și elevilor care comit acte grave de indisciplină, absentează nemotivat de la 

cursuri, încalcă legea sau frecventează medii vicioase; 

- execută şi alte misiuni - conform competențelor legale, ordonate de către conducerea 

Poliţiei Locale Târgovişte. 
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II.2.9. PATRULELE DIN PIEȚELE  AGROALIMENTARE 

Atribuțiuni: 

- asigură ordinea și liniștea publică în piețele agroalimentare, târgurile și oboarele 

organizate pe  raza Municipiului Târgovişte, intervenind prompt și eficient dimensionând 

intervenția  în raport cu fapta săvârșită pentru toate  manifestările prin care se încalcă 

normele de convieţuire socială, ordinea publică ori se aduce atingere drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor, vieţii şi integrităţii corporale a persoanei, avutului public şi privat, 

luând măsuri, conform competentelor legale; 

- acordă sprijin, potrivit competenţelor legale, autorităţilor administraţiei publice locale, în 

vederea desfăşurării activităţilor acestora - la solicitare; 

- constată contravenţii și aplică sancţiuni, conform competențelor legale; 

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 

convieţuirea socială stabilite prin legi, decrete, hotărâri sau alte acte specifice emise de 

autorităţile administraţiei publice centrale şi locale; 

- acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea 

părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la 

încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării 

problemelor acestora, în condiţiile legii; 

- intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de 

urgentă« 112 », pe principiul „cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine” în 

funcție de  specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege si în limita competentei 

teritoriale; 

- previne vânzarea ambulantă a oricăror mărfuri în alte locuri decât cele autorizate; 

- previne și sancționează efectuarea comerțului cu bunuri a căror proveniență nu poate fi 

dovedită; 

- aplică  măsurile legale împotriva persoanelor care ocupă abuziv spațiile comerciale sau 

ocupă locuri pentru a vinde produse în afara sectoarelor stabilite ; 

- sancționează consumul de băuturi alcoolice în zona de responsabilitate,  aruncarea 

gunoaielor la întâmplare, precum și deteriorarea amenajărilor existente în pieţe ; 

- în cazul constatării  unei infracțiuni flagrante identifică martorii, întocmește procesul 

verbal de constatare a infracțiunii flagrante și măsuri de conducere și predare a 

făptuitorului/făptuitorilor la sediul Poliţiei Municipiului  Târgovişte; 

- la constatarea unei  infracţiuni,  ia măsuri în vederea conservării locului faptei, asigură 

paza bunurilor, identifică potenţialii martori, anunţă organele de poliţie sau, după caz, îi 

reţin şi predă poliţiei; 

- identifică și ia măsurile legale de sancționare contravențională a persoanelor care refuză 

plata spațiului ocupat; 

- interzice depozitarea în incinta piețelor, a bunurilor materiale sau ridicarea amenajărilor 

neautorizate pentru promovarea produselor  sau vânzare; 

- întocmește fișă de evidență pentru persoanele care apelează la mila publică, a persoanelor 

fără adăpost și elevilor care comit acte grave de indisciplină, absentează nemotivat de la 

cursuri, încalcă legea sau frecventează medii vicioase; 

- execută şi alte misiuni - conform competențelor legale, ordonate de către conducerea 

Poliţiei Locale Târgovişte. 
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II.2.10.  POST POLIŢIE LOCALĂ, PIAŢA 1 MAI 

- acţionează în zona de competenţă: Piaţa 1 Mai, parcările magazinelor Brico-Depot, Jysk, 

Decathlon, Lems, Penny Market și  Kaufland, precum și în  zona Şanţul Cetăţii, pentru 

prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii 

publice; 

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 

convieţuirea socială stabilite prin legi, decrete, hotărâri sau alte acte specifice emise de 

autorităţile administraţiei publice centrale şi locale; 

- acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea 

părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la 

încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării 

problemelor acestora, în condiţiile legii; 

- asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile 

sau serviciile publice de interes local, cu ocazia efectuării controalelor/acţiunilor specifice; 

- verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori 

economici, persoane fizice, persoane juridice autorizate şi producătorii particulari în aria 

de competenţă, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii Pieţei 

agroalimentare “1 MAI”, iar în cazul constatării unor nereguli sau abateri de la lege, 

sesizează compartimentul de specialitate - Activităţi comerciale din cadrul Poliţiei Locale 

Târgovişte; 

- acordă sprijin şi protecţie administratorilor pieţelor agroalimentare şi personalului din 

subordinea acestora, cu ocazia desfăşurării unor activităţi specifice de taxare, control şi 

verificare; 

- verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi de funcţionare 

al operatorilor economici situaţi pe aria de competenţă, conform prevederilor legale din 

H.C.L. 156/2011 şi H.C.L. 64/2002, H.G. 661/2001, strict sub aspectul activităţilor de 

bază şi conexe (certificate de producător,avize şi autorizaţii, curăţenie, aprovizionare, 

respectarea sectorizării, refuzul achitării taxelor, etc.) 

- verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ  ambulant, stabilite prin acte 

normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale; 

- cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a 

consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al 

acestora, numai în baza unui acord/protocol prealabil semnat între instituţii; 

- verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea 

preţurilor, a buletinelor de verificare metrologică, a avizelor şi altor  documente de însoţire 

a mărfurilor expuse şi comercializate şi sesizează autorităţile competente în cazul în care 

identifică nereguli sau încălcări ale legii; 

- verifică, în condiţiile legii, petițiile primite în legătură cu activităţile de producţie, comerţ 

sau prestări servicii desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale şi sesizează 

compartimentul de specialitate/activităţi comerciale din cadrul Poliției Locale Târgoviște. 

Va lua măsuri în consecinţă atunci când legislaţia permite acest lucru, sau când 

competenţele sale sunt depăşite, vor fi sesizate organele de specialitate; 

- întocmește nota de constatare zilnică în Registrul postului, cu activitățile de control si 

verificare efectuate la persoanele fizice autorizate şi producătorii agricoli (certificat de 

înregistrare, certificat de producător agricol, buletin metrologic….nr, serie şi emitentul 

documentului). 
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- Polițistul local, trebuie să cunoască în detaliu Regulamentul de organizare şi funcţionare 

al Pieţei “1MAI” şi să ia la cunoştinţă în mod constant de toate modificările sau 

completările ulterioare; 

- Polițistul local are obligația să vegheze la respectarea normelor P.S.I. în incinta 

complexului agroalimentar, de către comercianți și cumpărători; 

II.2.11. POST FIX PRIMARIA TÂRGOVIŞTE  CORPUL A 
 

- menține  ordinea şi liniştea publică în incinta Primăriei, monitorizează accesul 

persoanelor manifestând receptivitate la solicitările cetăţenilor; 

- cunoaște  situația operativă a  Primăriei Târgovişte, principalele activităţi şi acţiuni ce se 

desfăşoară în cadrul instituţiei şi execută dispozițiile transmise de  conducerea Primăriei 

Târgovişte; 

 - supraveghează ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă să se deplaseze 

numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces; 

- monitorizează staţionarea în incinta birourilor, a vizitatorilor, numai atât  cât este necesar 

și pentru rezolvarea problemelor pentru care au solicitat accesul ; 

- supraveghează toată zona din consemn şi intervine oportun pentru luarea măsurilor legale 

în caz de producere a unor   agresiuni, scandaluri  sau alte manifestări prin care se tulbură 

ordinea, liniștea publică sau se lezează demnitatea funcţionarilor aflaţi în incinta primăriei; 

- nu permite accesul în Primărie, a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, a 

celor care nu au o  ţinută decentă, care au asupra lor diverse  bagaje voluminoase,  precum 

şi a  celor care se perturbă buna desfăşurare a activităţilor din instituţie; 

- asigură ordinea şi liniştea publică pe timpul  audiențelor organizate ori când se primesc 

delegații sau  oficialități în sediul Primăriei  Târgovişte; 

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 

ordinea şi liniştea publică în incinta Primăriei;  

- la sosirea în instituție a Primarului, Viceprimarilor și Directorului Executiv al Poliției 

Locale Târgoviște prezintă raportul după următoarea formulă: ”DOMNULE……….. PE 

TIMPUL SERVICIULUI MEU NU/ AU (dacă este cazul detaliază) AVUT LOC EVENIMENTE 

DEOSEBITE, SUNT POLIȚIST LOCAL numele și prenumele”; 

- ţine permanent legătura cu dispeceratul Poliţiei Locale Târgoviște, cu poliţiştii locali din 

dispozitivul de ordine publică, prin  stație radio, telefonul de serviciu; 

- ţine  legătura cu patrulele de poliție şi jandarmerie; 

- participă, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de 

calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate 

de astfel de evenimente; 

- participă la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, 

demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, 

manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative; 

- execută şi alte misiuni - conform competențelor legale, ordonate de către conducerea 

Poliţiei Locale Târgovişte. 
 

II.2.12. POST FIX PARCARE AUTO –PRIMARIA TÂRGOVIŞTE 

   Atribuțiuni: 

- este asigurat de un guard sau de un polițist local, în raport de situație conform numirii în 

serviciu prin BP; 

- fluidizează traficul auto şi pietonal în zona parcării Primăriei Târgovişte; 
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- asigură și menține ordinea şi liniștea publică în zona imediat apropiată Primăriei 

Târgovişte ; 

 - intervine la solicitările Dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de 

urgenţă « 112 », pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”  

în funcţie de  specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei 

teritoriale; 

- cooperează permanent și direct cu poliţistul local care asigură postul de control acces din 

Primăria Târgovişte; 

- execută şi alte misiuni - conform competențelor legale, ordonate de către conducerea 

Poliţiei Locale Târgovişte. 

În cazul în care postul este asigurat cu polițist local: 

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale 

privind convieţuirea socială stabilite prin legi, decrete, hotărâri sau alte acte specifice 

emise de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale; 

- acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi 

ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează 

la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării 

problemelor acestora, în condiţiile legii; 

- asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din 

instituţiile sau serviciile publice de interes local, cu ocazia efectuării unor controale ori 

acţiuni specifice. 
 

II.2.13.  PATRULELE DIN IMEDIATA APROPIERE A UNITĂŢILOR DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

În conformitate cu Protocolul de Colaborare pentru creșterea gradului de siguranță a 

elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele 

adiacente unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2016-2017 pe raza 

municipiul Târgoviște, Poliției Locale Târgoviște i-au fost repartizate următoarele unități 

de învățământ: Grupul Școlar de Transporturi Auto, Colegiul Național ”Constantin 

Carabella”, Liceul de Arte ”Bălașa Doamna” Liceul ”Petru Cercel” situate pe strada 

Pârvan Popescu, Liceul ”Spiru Haret”, situat pe strada Mihai Eminescu, Școala nr. 2- 

Calea Domnească, Școala Gimnazială Specială Târgoviște,  Liceul Tehnologic ”Nicolae 

Ciorănescu”. De asemenea Poliția Locală Târgoviște are încheiate, cu 40 unități de 

învățământ preuniversitar, protocoale de colaborare privind monitorizarea antiefracție prin 

sisteme electronice la distanță și intervenție în afara orelor de program. 

Atribuțiuni: 

- asigură ordinea şi liniștea publică în zonele imediat apropiate instituţiilor de învăţământ 

prin patrulare şi supraveghere permanentă prevenind tâlhăriile, scandalurile şi a alte 

manifestări prin care se încalcă normele de convieţuire socială, ordinea publică ori se 

aduce atingere drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, vieţii şi integrităţii corporale a 

persoanei, avutului public şi privat, luând măsuri, conform competentelor legale;  

- patrulează în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ parcurgând toate laturile 

perimetrelor obligatoriu (strict acolo unde este posibil) ; 

- supraveghează unitățile de învățământ, în apropiere cărora patrulează și intervine  în 

incintele acestora ori de  câte ori constată aspecte de tulburare a ordinii și liniștii publice; 

- în timpul orelor de curs identifică elevii care nu sunt la ore și îi prezintă profesorilor de   

serviciu sau conducătorilor instituțiilor în cauză;  
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- zilnic profesorii de serviciu sunt contactați și anunțați despre prezența patrulelor în zona  

unităților școlare;  

- intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin serviciul de urgenţă 

« 112 », pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”  în 

funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei 

teritoriale ; 

- supraveghează locurile favorabile săvârşirii unor acte de violenţă, îndreptate împotriva 

elevilor, cadrelor didactice sau personalului unităţilor de învăţământ precum şi locurile 

izolate din jurul unităţii de învăţământ unde elevii sau trecătorii, pot deveni victime; 

- urmăreşte permanent ca în zona unităţii școlare să nu se consume sau comercializeze 

băuturi alcoolice, tutun sau publicaţii cu caracter pornografic, iar acolo unde constată 

încălcări ale legii intervine; 

- supraveghează la liniștea elevilor, astfel încât aceștia, cu sau fără voia lor, să nu fie atrași 

de persoane rău intenționate sau certate cu legea, previne agresiunile îndreptate împotriva 

elevilor  sau profesorilor, identifică elevii atraşi în grupuri infracţionale, a persoanelor care 

încearcă să atragă elevii pentru prostituţie, consum de droguri sau produse/ plante cu 

efecte psihotrope; 

- în cazul constatării  unei infracțiuni flagrante ia măsuri în vederea conservării locului 

faptei, asigură paza bunurilor identifică martorii, întocmește procesul verbal de constatare 

a infracțiunii flagrante și măsuri de conducere și predare a făptuitorului/făptuitorilor la 

sediul Poliţiei Municipiului  Târgovişte; 

- monitorizează elevii care au comportament suspect în apropierea unităţilor şcolare; 

- ţine legătura cu poliţistul de proximitate responsabil de obiectiv; 

- pentru rezolvarea unor situaţii create în incinta unităţii de învăţământ sau zona apropiată 

acesteia şi atunci când este depășit, solicită sprijinul echipajului mobil de intervenţie al 

Poliţiei Locale Târgovişte, în mod direct sau prin dispecerat; 

- ţine legătura permanent cu şeful de schimb şi dispeceratul; 

- are un comportament demn, civilizat, manifestă profesionalism în orice situaţie; 

- informează ierarhic despre orice eveniment sau situaţia apărută pe timpul executării 

serviciului, precum şi despre observaţiile primite cu privire la modul de executare a 

serviciului; 

- verifică şi soluționează sesizările şi reclamaţiile legitime primite din partea cetăţenilor; 

- participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgentă ; 

- la terminarea programului, obligatoriu întocmeşte raport de activitate, în care 

consemnează toate activităţile desfăşurate pe timpul serviciului; 

- întocmește fișă de evidență pentru persoanele care apelează la mila publică, a persoanelor 

fără adăpost și elevilor care comit acte grave de indisciplină, absentează nemotivat de la 

cursuri, încalcă legea sau frecventează medii vicioase; 

- execută şi alte misiuni - conform competențelor legale, ordonate de către conducerea 

Poliţiei Locale Târgovişte. 

II.2.14. Activitățile desfășurate de polițiștii locali în Dispeceratul de Comandă și 

Monitorizare 
 

- Polițiștii locali (operatorii) care intră în serviciu iau în primire, de la cei care ies din 

serviciu, pe bază de proces verbal menționat în Registrul unic, documentele, 

echipamentele, tehnica și materialele din dotare, conform opisului/fișei de inventar, starea 

tehnică și de folosință a acestora; 
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- Preia situația operativă, monitorizează activitățile și misiunile în derulare și urmărește 

ordinele în curs de executare; Raportează orice executare defectuoasă ori neexecutare a 

ordinelor sau a misiunilor încredințate echipelor din dispozitiv. 

- Coordonează activitatea patrulelor și echipajelor din dispozitivul de ordine publică, 

menținând permanent legătura cu șeful de tură și polițiștii locali din dispozitiv, precum și 

cu Dispeceratul (punctul de Control-acces) de la sediul Poliției Locale Târgoviște, 

telefonic sau prin sistemul de radio emisie-recepție; 

- Zilnic, între orele 07:00 – 07:30, operatorii din Centrul de monitorizare, vor comunica 

telefonic dispecerului de la sediul Poliției Locale, principalele evenimente petrecute în 

ultimele 24 de ore, pe raza municipiului Târgoviște; 

- Operatorii din centrul de monitorizare, vor întocmi zilnic intre orele 05:00 – 07:00, 

Sinteza evenimentelor produse si o vor transmite prin fax, până la orele 07:30, la 

secretariatul Poliției Locale Târgoviște ( fax: 0245631895 ). 

- Asigură preluarea directă a semnalelor de la sistemele conectate, verificarea şi alertarea 

echipajelor și patrulelor, respectând principiul „cel mai apropiat polițist intervine”, astfel 

încât, să fie respectaţi timpii maximali stabiliţi de cadrul legal privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor-conform H.G. nr. 301 din 11 aprilie 2012 

”….fără a depăşi 15 minute….”;  

- Primește solicitări legitime și strict ierarhic, le aduce la cunoștință: Sefului de Dispecerat, 

Șefului de serviciu, Directorului adjunct și Directorului executiv. 

- Execută dispozițiile șefului sesizat și coordonează alături de șeful de tură, echipajele și 

patrulele în teren; după caz, retransmite informațiile, instituțiilor abilitate sau competente 

în soluționarea unor cauze ce depășesc competența poliției locale. 

- Pentru alertele/alarmele acustice de efracție la instituțiile monitorizate electronic, solicită 

prezența personalului responsabil desemnat de fiecare instituție de învățământ în parte, să 

se deplaseze la fața locului în caz de incident; 

- La orice sesizare/solicitare primită telefonic, reține, notează în registru și comunică mai 

departe, următoarele date despre persoana respectivă: 

→ numele și prenumele; 

→ funcția și instituția; 

→ domiciliul persoanei numai când sesizarea se realizează în nume personal; 

→ solicitarea sau sesizarea în sine; 

→ motivul pentru care sesizează sau solicită; 

→ numărul de telefon al persoanei și/sau al instituției; 

- Dacă are suspiciuni sau indicii care sugerează că solicitarea este falsă sau este o farsă, 

solicită persoanei detalii suplimentare, inclusiv despre postul telefonic de unde se 

realizează apelul, închide telefonul, sună la numărul de telefon primit și verifică 

informația; dacă se confirmă, se anunță șefii ierarhici, execută dispozițiile acestora și 

notează în registrul special destinat; dacă nu se confirmă informația, anunță șefii ierarhici 

și notează în registrul special destinat; 

- Nu permite accesul în interiorul centrului, niciunei persoane, fără ca aceasta să dețină o 

autorizare de acces, acordată și validată în prealabil; 

- Nu permite accesul în interior a persoanelor, cu telefoanele mobile și orice alte mijloace 

de comunicare/înregistrare audio-video, ori de stocare date sau imagini; 

- Nu divulgă niciun fel de informații despre: natura activităților desfășurate, în desfășurare 

ori viitoare, logistica, performanța și întreținerea mijloacelor și a tehnicii din dotare, 
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organizarea instituției, orar de lucru, starea de sănătate, nivelul de pregătire, starea 

moralului personalului sau date personale ale acestuia, ori despre șefii direcți sau ierarhici.  

- Fiecare polițist local (operator) va semna un Angajament scris, de confidențialitate, prin 

care își asumă responsabilitatea păstrării secretului si confidențialității datelor si 

activităților desfășurate; 

- Retransmite sau direcționează apelurile prin care se solicită acțiuni care, exced 

competența legală a Poliției Locale, fiind sesizate direct organele competente teritorial; 

- Se interzice lucrătorilor, să transmită datele de autentificare altor persoane, ori să 

utilizeze alte date de autentificare decât cele alocate; 

- Sesizează de îndată unitatea de poliție competentă teritorial, în cazul identificării unor 

persoane sau autovehicule urmărite; 

- Nu conectează la stațiile de lucru special destinate accesării bazelor de date, echipamente 

prin care se asigură accesul la bazele de date, la alte rețele; 

- Asigură confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor si imaginilor și nu dezvăluie 

către terți, datele obținute din accesarea bazelor de date; 

- Respectă cu strictețe, prevederile Legii nr. 677/2001 – referitoare la prelucrarea datelor 

cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Informează imediat și direct șefii ierarhici, atunci când, cu privire la datele cu caracter 

personal furnizate de Ministerul Administrației și Internelor, apare una din următoarele 

situații: 

→ există o solicitare de dezvăluire a datelor cu caracter personal, adresată de o 

autoritate publică; 

→ s-a produs o dezvăluire accidentală sau neautorizată a datelor cu caracter personal 

prelucrate; 

→ s-a produs un incident tehnic de securitate care, este de natură să conducă la 

dezvăluirea de date cu caracter personal; 

→ există o solicitare primită direct de la persoanele vizate, referitoare la datele cu 

caracter personal prelucrate. 

- Are obligația de a menține și păstra în stare de corecta funcționare, a tehnicii și aparaturii 

din dotarea dispeceratului și de a nu interveni în vreun fel, în scopul efectuării de reparații 

ad-hoc, ori de schimbare a configurației sistemului de monitorizare video, în interes 

personal sau pentru terți; 

- Are obligația ca, în cadrul activității de monitorizare video, să respecte drepturile si 

libertățile cetățenești, privind libera circulație, intimitatea fiecărei persoane și a proprietății 

private; 

- Este interzisă efectuarea de convorbiri telefonice urbane sau interurbane în interes 

personal, de la posturile telefonice destinate preluării sesizărilor sau solicitărilor 

cetățenilor sau comunicării cu celelalte instituții; 

- Are obligația de a respecta prevederile legale privind fumatul, consumul de băuturi 

alcoolice sau alte substanțe interzise, pe durata executării serviciului la locul de muncă; 

- Are obligația de a-și îndeplini cu responsabilitate obligațiile de serviciu, conform Fișei 

postului, de a presta o maximă atenție distributivă, putere si capacitate de decizie, în 

funcție de natura evenimentelor petrecute; 

- Are obligația de a purta uniforma si echipamentul din dotare, în condiții de igienă și 

funcționalitate, conform prevederilor și regulamentelor în vigoare; 
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- Personalul desemnat, va executa serviciul in cadrul Centrului de Monitorizare, fără 

armamentul și muniția din dotare. 

- Are obligația de a cunoaște și respecta normele și măsurile legale, privind sănătatea și 

securitatea în munca și prevenirea accidentelor de muncă; 

- Are obligația de a cunoaște și respecta normele și măsurile legale, privind apărarea 

împotriva incendiilor și a celor pentru situații de urgență; 

- Are obligația de a păstra în stare perfectă de funcționare, tot echipamentul aflat în dotarea 

Centrului de monitorizare și de a sesiza în timp util furnizorul de servicii de întreținere, cu 

privire la apariția oricărei defecțiuni sau disfuncționalități, în vederea remedierii. 

- Are obligația de anunțare imediată și mobilizare a tuturor forțelor responsabile,  în 

situații de criză, calamități  naturale sau stări de urgență; 

- Are obligația de a respecta cu strictețe, toate îndatoririle si obligațiile ce revin polițiștilor 

locali conform legilor și regulamentelor în vigoare, privind loialitatea, demnitatea, cinstea 

și onoarea, etica profesională, confidențialitatea și secretul de serviciu; 
 

II.2.15. Activitățile desfășurate de polițistul local la însoțirea și protecția personalului 

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

- îndeplinește atribuțiunile, din fișa postului, conforme legilor în vigoare; 

II.2.16. Activitățile desfășurate de polițiștii locali din cadrul serviciului circulație pe 

drumurile publice 

SUPRAVEGHEREA TRAFICULUI RUTIER 

 Îndrumarea, supravegherea și controlul respectării normelor de circulaţie pe 

drumurile publice se fac de către polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației  și au 

obligaţia să ia masurile legale în cazul în care constată încălcări ale acestora. 

 Circulaţia pe drumurile publice din zona de competență unde s-au stabilit restricţii 

se face cu respectarea reglementarilor instituite pentru acele zone. 

 Prin legi speciale anumite componente ale circulaţiei rutiere pot fi controlate si de 

alte autorităţi: Autoritatea Rutieră Română, Registrul Auto Roman (în colaborare cu 

poliția rutieră), S.R.I si M.Ap.N. în ceea ce priveşte vehiculele proprii și Poliția Locală în 

ceea ce priveşte constatarea și aplicarea sancţiunilor pentru încălcarea normelor legale 

privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor si accesul interzis, masa maximă 

admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de 

oprire a conducătorilor acestor vehicule, pietoni, biciclişti, conducători de mopede și 

vehicule cu tracţiune animală. 

DIRIJAREA TRAFICULUI RUTIER; 

 Circulaţia pe drumurile publice se desfăşoară in conformitate cu regulile de 

circulaţie și cu respectarea semnificaţiei semnalizării rutiere realizate prin mijloacele de 

semnalizare, semnalele și indicaţiile poliţistului rutier sau poliţistului local cu atribuții în 

domeniul circulației pe drumurile publice care dirijează circulaţia, semnalele speciale de 

avertizare luminoase sau sonore, de semnalizare temporară și semnalele conducătorilor de 

vehicule. 

 Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte semnalele poliţiştilor locali, poliţiştilor 

de frontieră, ale îndrumătorilor de circulaţie ai Ministerului Apărării Naţionale, ale 

organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aflaţi în 

îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, ale agenţilor căilor ferate, ale persoanelor desemnate 

pentru dirijarea circulaţiei pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a 

acestora, ale membrilor patrulelor şcolare de circulaţie care acţionează în imediata 
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apropiere a unităţilor de învăţământ, precum şi ale nevăzătorilor, potrivit prevederilor din 

regulament. 

CONTROLUL TRAFICULUI RUTIER 

  În timpul efectuării controlului circulaţiei poliţistul local cu atribuții în domeniul 

circulației pe drumurile publice trebuie să respecte următoarele reguli: 

- să aleagă un loc adecvat astfel încât sa permită oprirea acestora pe cât posibil în afara 

părţii carosabile, în parcări ori alte spații în care nu este stânjenită circulaţia. Pe timpul 

nopţii aceste locuri trebuiesc să fie de regulă, iluminate, evitându-se pe cât posibil, oprirea 

în locuri unde aceasta manevră este interzisă prin lege; 

- să efectueze semnalul de oprire regulamentar cu braţul pe timp de zi, iar pe timp de 

noapte, cu bastonul iluminat sau reflectorizant, iar în lipsa acestuia prin balansarea în plan 

vertical a unui dispozitiv cu lumină de culoare roşie. În ambele situaţii poate folosi și 

fluierul din dotare; 

- să se posteze în banda de circulaţie a vehiculului ce urmează a fi oprit, fără a depăşi însă 

axul longitudinal al drumului, iar noaptea cât mai aproape de acostamentul acestuia, în 

momentul executării semnalului de oprire. Aceste poziţii îi vor asigura protecţia și vor 

permite conducătorului auto să observe din timp semnalul și să oprească în condiţii de 

siguranţă. 
 

II.3. ACTIVITĂŢI ŞI MISIUNI EXECUTATE ÎN COMUN CU POLIȚIA 

MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE ȘI ALTE STRUCTURI M.A.I. 

   Atribuţiunile poliției locale în situația de cooperare se îndeplinesc în strictă concordanță 

cu Legea 155/2010 legea poliției locale, respectând competența teritorială, iar ca 

particularitate resursele umane și materiale disponibilizate pentru sistemul de acțiune 

integrat se prevăd într-un plan de acțiune comun, coordonat și condus de un reprezentant 

al M.A.I. 
 

PATRULELE/ECHIPAJE MIXTE DE ORDINE PUBLICĂ 

Atribuțiuni :  

- acționează permanent pentru prevenirea furturilor din instituţiile publice şi zonele 

apropiate acestora, prevenind tâlhăriile, scandalurile şi a alte manifestări prin care se 

încalcă normele de convieţuire socială, ordinea publică ori se aduce atingere drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor, vieţii şi integrităţii corporale a persoanei, avutului public şi privat, 

luând măsuri, conform competentelor legale; 

   -  acţionează pentru combaterea comerţului stradal - neautorizat şi participă la acţiuni 

organizate în acest scop; 

   - intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de 

urgență « 112 », pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine” 

în funcţie de  specificul atribuţiilor de serviciu şi în limita competenţei teritoriale; 

- acționează pentru combaterea faptelor de cerşetorie, vagabondaj, prostituţie, traficului 

persoane; 

- menţine permanent legătura cu patrulele poliției locale/ patrulele de poliţie şi 

jandarmerie, pentru a realiza o cooperare eficientă ori de câte ori situația impune ; 

- intervine pentru asigurarea fluenţei circulaţiei, pe itinerariul de patrulare, atunci când 

situaţia impune; 

- acordă sprijin, potrivit competenţelor legale, autorităţilor administraţiei publice locale, în 

vederea desfăşurării activităţilor acestora - la solicitare; 
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- acţionează  alături de  Poliţie, Jandarmerie, I.S.U şi alte instituții cu atribuțiuni în 

salvarea, evacuarea persoanelor ori bunurilor afectate de incendii, explozii, avarii, 

accidente, epidemii, calamităţi, precum şi de înlăturare a urmărilor provocate de astfel de 

evenimente; 

- aplică sancţiuni contravenţionale în conformitate cu prevederile  legale;  

- asigură măsuri de ordine publică cu ocazia adunărilor publice, desfăşurării manifestărilor 

cultural artistice și sportive; 

- intervine în scopul rezolvării eficiente a sesizărilor/reclamaţiilor cetăţenilor, în limita 

competenţelor legale; 

- în cazul constatării  unei infracțiuni flagrante identifică martorii, întocmește procesul 

verbal de constatare a infracțiunii flagrante și măsuri de conducere și predare a 

făptuitorului/făptuitorilor la sediul Poliţiei Municipiului  Târgovişte; 

- la constatarea unei  infracţiuni,  ia măsuri în vederea conservării locului faptei, asigură 

paza bunurilor, identifică potenţialii martori, anunţă organele de poliţie sau, după caz, îi 

reţin şi predă poliţiei; 

- intervine pentru menținerea salubrităţii în  municipiu Târgovişte, luând măsuri de 

sancţionare contravenţională a celor ce încalcă legea; 

- comunică oportun cu Şeful de schimb și Șeful de tură - precizează acestora, în aceeași 

ordine, ori de câte ori intervine pentru rezolvarea unor sesizări sau își schimbă poziția 

justificat în scopul îndeplinirii atribuțiunilor de serviciu ori pauză; 

- pe timpul deplasării, supraveghează permanent aria din imediata sa apropiere și intervine 

oportun pentru luarea măsurilor legale ori de câte ori constată aspecte de încălcare a 

legilor; 

- membrii patrulei  ţin legătura cu și cu polițiști locali din dispozitivul de ordine publică al 

Poliției Locale, prin staţia radio sau telefonul de serviciu din dotare, cu scopul de a realiza 

o cooperare eficientă în orice împrejurare care necesită acest lucru;  

întocmește fișă de evidență pentru persoanele care apelează la mila publică, a persoanelor 

fără adăpost și elevilor care comit acte grave de indisciplină, absentează nemotivat de la 

cursuri, încalcă legea sau frecventează medii vicioase; 

- execută şi alte misiuni - conform competențelor legale, ordonate de către conducerea 

Poliţiei Municipiului Târgovişte. 
 

ECHIPAJE MIXTE DE RUTIERĂ ȘI CIRCULAȚIE 

Atribuțiuni :  

 - se subordonează Șefului Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște; 

- acționează numai în aria de competență teritorială; 

- respectă prevederile art.7 din Legea 155/ 2010.  
 

II.4. ACTIVITĂȚI CU CARACTER TEMPORAR 

   În conformitate cu prevederile legale Poliția Locală Târgoviște desfășoară și activități  

cu caracter temporar în baza protocoalelor, notelor de dispozitiv și buletinului posturilor 

astfel:  

-  execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală 

şi instanţele de judecată, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă; 

- participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun 

sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea 

infracţionalităţii stradale; 



COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ 

NESECRET  

Pagină 48 din 54 

- cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la 

mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din M.Ap.N.; 

- asigură măsuri de ordine publică la executările silite și protecţia executorilor 

judecătoreşti; 

- acordă, pe teritoriul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat 

structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii 

publice. 

- asigură măsuri de ordine publică atunci când personalul din aparatul de specialitate al 

primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local, efectuează controale ori 

acţiuni specifice precum și protecția acestuia; 

- participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice 

cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, 

acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase 

sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în 

spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane. 

Capitolul III 
 

EFECTIVELE AFLATE LA DISPOZIŢIE ŞI SUPORTUL LOGISTIC 

 III.1. Efectivele: 

III.1.1. Serviciul  Ordine și liniște publică 

- 1 Şef Serviciu 

- 1 Şef Birou Instruire Proceduri şi Dispecerat 

- 50 poliţişti locali; 

din care: 

     *14-34 poliţişti locali execută activități specifice, zilnic, în dispozitivul                                        

de ordine şi linişte publică al Poliţiei Locale Târgovişte la schimburile I, II şi III, 

schimburi cu durata de 8 ore; 

     *2-4 polițiști locali execută serviciul în două schimburi pe zi, cu durata de 12 ore pe 

schimb, în Dispeceratul de Comandă și Monitorizare; 

      * 2 poliţişti locali execută serviciul în două schimburi pe zi, cu durata de 12 ore, în 

Dispeceratul Poliţiei Locale Târgovişte. 

III.1.2. Circulație pe drumurile publice: 

- 1 Șef serviciu circulație pe drumurile publice; 

- 19 polițiști locali; 

În raport de solicitări pot fi repartizați 1–2 polițiști locali care vor desfășura activitatea 

împreună cu agenții biroului rutier, din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște. 

Notă: Din totalul polițiștilor locali, 3-15 dintre aceștia nu sunt cuprinşi în misiuni deoarece 

se află în concedii de odihnă ori  situaţii neprevăzute, justificate legal. 
 

                 

III.2. Parcul auto al instituției: 

III.2.1. Serviciul  Ordine publică, din cadrul Poliţiei Locale, este dotat cu 7 autovehicule, 

astfel : 

        - 1 Auto Renault Megane cu 5 locuri; 

        - 1 Auto Microbuz Renault  cu 8+1 locuri; 

        - 1 Auto Renault Master cu 7 locuri - autoutilitară. 

        - 3 Auto Logan Berlină cu 5 locuri; 
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III.2.2. Serviciul Circulație pe Drumurile Publice, este dotat cu: 

- 4 Auto Logan Berlină cu 5 locuri. 

MIJLOACE DE INTERVENȚIE DE AUTOAPĂRARE, MIJLOACE DE 

COMUNICAŢII ȘI ALTE MATERIALE 

 Pentru îndeplinirea atribuțiunilor de serviciu și pentru autoapărare personalul 

serviciului ordine, liniște publică și pază are la dispoziție: 

       -  armament letal numai pentru personalul autorizat în condiţiile legii; 

        -  armament  neletal numai pentru personalul autorizat în condiţiile legii; 

        -  stații radio emisie recepție (fixe și  portabile); 

        - GPS monitorizare autovehicule; 

        -  bastoane pentru autoapărare; 

        - telefoane mobile pe efectiv; 

-  două aparate foto; 

- 1 cameră video portabilă; 

- 9 camere video individuale tip Video Badge; 

- cătuşe metalice, spray-uri iritant lacrimogene pe efectiv; 

- banda inscripționată și neinscripționată pentru delimitări; 

- garduri metalice pentru delimitări şi protecție; 

- lanterne/proiectoare; 

- documente cu regim special; 

- documente tipizate. 

III.2.2. Serviciul circulație pe drumurile publice, din cadrul Poliţiei Locale, este dotat cu 4 

autovehicule marca Logan tip berlină cu 5 locuri.  

MIJLOACE DE COMUNICAŢII ȘI ALTE MATERIALE: 

        -  armament letal pentru personalul autorizat în condiţiile legii; 

        -  armament  neletal pentru personalul autorizat în condiţiile legii; 

         -  stații radio emisie recepție (fixe și  portabile); 

         -  GPS monitorizare autovehicule; 

- telefoane mobil pe efectiv; 

- 4 (patru) aparat foto; 

- 4(patru) camere video, montate pe auto, cu medii de stocare; 

- spray-uri iritant lacrimogene; 

- banda inscripţionată și neinscripționată - pentru delimitări; 

- garduri din material plastic, inscripţionate, cu sisteme de semnalizare optice- 

pentru delimitări şi protecție; 

- documente cu regim special; 

- documente tipizate; 

- echipament pentru protecția muncii (caschetă albă, vestă ham sau geacă 

 reflectorizantă, scurtă reflectorizantă, baston reflectorizant, fluier)  . 
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Capitolul  IV 
 

INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA 

ACTIVITĂŢILOR ŞI CONTROLUL DISPOZITIVELOR 
 

IV.1 Instruirea personalului 

      În conformitate cu prevederile H.G. 1332/2010 (Regulamentul Cadru de organizare și 

funcţionare a Poliţiei Locale ), șeful serviciului ordine, liniște publică și pază respectiv 

șeful serviciului circulație asigură cunoașterea și aplicarea întocmai, de către personalul 

din subordine, a prevederilor legale ce reglementează, menținerea ordinii și a liniștii 

publice, regulile de conviețuire socială și integritatea corporală a persoanelor. 

     Zilnic, şeful de schimb efectuează pregătirea poliţiştilor locali din cadrul dispozitivului 

propriu,  pe schimburi, înaintea intrării în serviciu, timp de maxim 5 minute astfel: 

- verifică prezenţa și ținuta, constată dacă polițiștii sunt în deplinătatea capacităţilor fizice 

şi psihice pentru executarea serviciului, precum şi materialele din dotare ; 

- prezintă situaţia operativă din ultimele 24 ore, evenimentele importante care au avut loc 

şi acţiunilor în curs de desfăşurare pe raza localităţii, precum şi a forţelor cu care 

colaborează pe timpul executării serviciului; 

- precizează fiecărui polițist local, care intră în serviciu, modalitatea de desfășurare a 

activității, intervalul orar, locul/ zona, aria de patrulare precum și elemente de cooperare; 

- prelucrează aspecte, de interes operativ, rezultate din activitatea desfăşurată de poliţiştii 

locali în ziua precedentă și schimburile anterioare; 

- reguli şi norme de conduită în diferite situaţii; 

- misiunea destinată şi dispozitivul adoptat; 

- obiectivele de îndeplinit; 

- alte activităţi organizatorice și procedurale. 

La instruire vor participa obligatoriu toți polițiștii locali care intră în serviciu. 

    În baza planurilor de pregătire zilnică analizate și aprobate de șeful serviciului ordine 

publică, șeful biroului instruire proceduri și dispecerat, execută instruirea personalului care 

intră în serviciu. Tematica cuprinde elemente de pregătire generală și specifică – acest 

sistem face parte din modulul de pregătire continuă.. 

    În baza  planurilor lunare de pregătire analizate și aprobate de șeful serviciului ordine 

publică, șeful biroului instruire proceduri și dispecerat, execută pregătirea întregului 

personal în zilele stabilite timp de două ore. 

    Toţi poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice respectiv circulaţie 

pe drumurile publice au parcurs  de forma  de pregătire inițială, cursuri de zi cu durata de 3 

luni în instituții ale M.A.I., iar finalizarea programelor de formare inițială s-a efectuat prin 

examen de absolvire, conform planurilor de învățământ. 

     Cu ocazia planificării, organizării și desfășurării unor acțiuni punctuale conduse și 

executate de Poliția Locală Târgoviște, se întocmește notă de dispozitiv, iar instruirea 

personalului și controlul activității se realizează de către șeful structurii care organizează 

activitatea. 

      Cu ocazia planificării, organizării și desfășurării unor acțiuni în sistem integrat 

conduse și executate de Poliția Municipiului Târgoviște sau Inspectoratul de Jandarmi 

Județean Dâmbovița, se întocmește notă de dispozitiv, iar instruirea personalului și 

controlul activității se realizează de către comandantul acțiunii. 
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IV.2. Controlul 
 

  Personalul cu drept de control din cadrul Poliţiei Locale: 

1) Directorul Executiv  - controlează  activitatea întregului personal al Poliţiei Locale; 

2) Directorul Executiv Adjunct  - controlează  activitatea întregului personal al Poliţiei 

Locale; 

2) Şeful Serviciului de Ordine Publică - controlează  activitatea întregului Serviciului de 

Ordine și Liniște Publică; 

3) Șeful Serviciului Circulație pe Drumurile Publice - controlează întreaga activitate a 

personalului din cadrul serviciului circulație pe drumurile publice; 

4) Şeful de schimb controlează activitatea personalului din cadrul dispozitivului de Ordine 

și Liniște Publică în serviciu; 

   În afara limitelor de competenţă, personalul cu atribuţii de control poate executa control 

în toate celelalte structuri organizatorice pe bază de împuternicire emisă de către 

Directorul Executiv al Poliţiei Locale Târgovişte. 

Obiective de control:  

- prezenţa în zona de competenţă, cunoaşterea şi respectarea consemnelor şi a 

misiunii, modul de îndeplinire a obligaţiilor ce le revin şi eficienţa măsurilor luate, 

comportamentul faţă de cetăţeni, ţinuta, modul de folosire şi întreţinere a mijloacelor din 

dotare. Controalele asupra activităţilor patrulelor mixte vor fi planificate de comun acord 

şi în cooperare cu reprezentaţii poliţiei municipiului Târgovişte şi vor fi executate pe 

schimburi, pe bază de grafic întocmit în cooperare. 

Capitolul V 
Dispoziţii finale 

        Informările şi cooperarea între structurile cu atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii 

publice sunt permanente şi  se realizează în ambele direcţii indiferent de instituţiile ce 

compun dispozitivul. Oportunitatea şi necesitatea informărilor în timp real sau reflectat 

permanent în capacitatea ridicată şi timpul scurt de reacţie al structurilor ce compun 

dispozitivul integrat. În toate împrejurările, schimbul permanent de informaţii a contribuit 

nemijlocit şi la eficienţa acţiunilor măsurată prin atingerea obiectivelor atât instituţionale 

cât şi profesionale .  

V.1. Realizarea informărilor  

         Informările reciproce cu privire la evoluţia situaţiei operative între structurile de 

poliţie locală şi poliţia municipiului se realizează după următorul algoritm:   

        - ori de câte ori este necesară rezolvarea unor situaţii sau realizarea dispozitivului 

comun; 

        - ori de câte ori este necesară concentrarea sau mutarea eforturilor umane şi materiale 

pe zone de competenţă; 

V.2. Evaluarea activităţilor desfăşurate se realizează: 

- la încheierea acțiunii pentru a exploata rezultatele şi informaţiile reieșite; 

- săptămânal în cadrul bilanţului la nivelul serviciului de ordine şi linişte publică; 

- săptămânal în cadrul bilanţului la nivelul Primăriei Târgovişte; 

- lunar la nivelul I.J. de Poliţie Dâmboviţa evaluarea stării infracţionale;  

- trimestrial cu ocazia informării Comisiei Locale de Ordine şi Siguranţă Publică; 

- anual cu ocazia prezentării bilanţului privind activitatea instituţiei.  
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V.3.Tabel cu persoanele cu funcţii de conducere şi  atribuţii de coordonare şi control. 

NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA 

DINU Gheorghe Director Executiv 

VOICULESCU Bogdan Director Executiv Adjunct 

NIŢĂ Ioan Gabriel Şef Serviciu Ordine, Liniște Publică și  Pază 

DUMITRESCU Robert Șef Serviciu Circulație pe Drumurile Publice 

TUDORACHE Mihai Şef Birou Instruire Proceduri și Dispecerat 

LAZĂR Marius Şef Birou Control 

 

 

V.4. Anexe 

- ”Protocol de cooperare privind activitățile desfășurate în comun de Poliția Municipiului 

Târgoviște și Poliția Locală a Municipiului Târgoviște pe linia menținerii ordinii și liniștii 

publice și asigurării fluenței și siguranței rutiere în anul 2020” 

-”Plan Local Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a 

personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente 

unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2019-2020; 

- Protocol de Cooperare privind accesul lucrătorilor IPJ Dâmbovița în Centrul de 

Monitorizare și Control al Poliției Locale, în vederea monitorizării și supravegherii 

traficului rutier pe raza municipiului Târgoviște; 

- ”Acord de Colaborare” cu Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor în 

scopul asigurării cadrului legal de sprijin și cooperare între cele două părți potrivit 

competențelor stabilite prin documentele lor de înființare; 

- Harta cu delimitările zonei de competenţă și sectoarele de siguranţă precum şi dispunerea 

unităţilor de învăţământ repartizate pentru monitorizare. 
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