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A N A L I Z A 
activității Politiei Locale Iași în anul 2018 

 
 

I. CONSIDERAŢII GENERALE 
 

Indiferent de contextul politic, structurile de ordine publică sunt responsabile de asigurarea 
securității cetățenilor, de apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale acestora, de apărarea 
bunurilor și a întregului patrimoniu public sau privat.  

Interesul tot mai mare al autorităților locale, în creșterea calității vieții cetățenilor din 
comunitățile pe care îi reprezintă este demonstrat de atenția pe care o acordă în permanență, pentru 
menținerea, dezvoltarea, profesionalizarea angajaților și creșterea capacității de intervenție în zona 

publică, a structurilor de poliție locală, ca forță de ordine publică ce aparține comunității.  
Spre deosebire de instituțiile de aplicare a legii subordonate unor structuri specializate la nivel 

național, instituției Poliției Locale, îi revine o sarcină cu totul specială și de maximă responsabilitate, 
cea de siguranță publică și personală a cetățenilor propriei comunități din care face parte. 

Siguranța publică și personală este condiționată de trei factori1: 
 de măsurile luate de către instituțiile statului în domeniul prevenirii și combaterii 

infracțiunilor, în scopul reducerii posibilităților de victimizare a cetățenilor (instituțiile de 

ordine publică, organele de poliție, de justiție, cele educaționale,de sănătate, economice, 

administrative); 
 de activitatea și capacitatea comunităților de a se autoapăra, prin activitatea de 

monitorizare și supraveghere a domeniului public și privat; 
 de serviciile companiilor de securitate privată. 

Poliţia Locală Iaşi are ca prioritate,  implicarea activă în viaţa cetăţenilor, asigurarea unui 

serviciu public de calitate în interesul comunitătii locale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
155/2010 - Legea Poliţiei Locale şi a  H.G. nr. 1332/2011 – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Poliţiei Locale.  
Principiile legalității, încrederii, previzibilității, proximității și proporționalității, deschiderii și 

transparenței, eficienței și eficacității, răspunderii și responsabilității, imparțialității și nediscriminării, 
guvernează activitatea Poliției Locale, regăsindu-se în domenii ca: 

 Ordinea și liniștea publică precum și paza bunurilor; 
 Circulația pe drumurile publice; 
 Disciplina în construcții și afișajul stradal; 
 Protecția mediului; 
 Activitatea comercială; 
 Evidența persoanelor. 

                                                        
1 Petru Ștețcu/Robinson Jua, Manualul Polițistui Local, ediția a 2-a revizuită,Ed. Concordia Turnu_2018, pag.10 

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI 
POLITIA LOCALA IASI 

 
Iași, str. Bucium, nr. 30. Tel 0232/231617, Fax 0232/231608 

E-mail, politialocalais 

NESECRET 
Iaşi 

Nr. 1.484 din 01.02.2019 
Exemplarul nr. 1 



Redactat: Poliția Locală Iași  / Z.L../ 4 ex.                                                                                                                                       Pagina 2 din 20 

 
II. ANALIZA  SWOT A POLITIEI LOCALE IASI 

 

 

 

ANALIZA SWOT 
A 

STRUCTURILOR  
DE ORDINE PUBLICĂ, 

SIGURANTĂ RUTIERĂ, 

URBANISM, MEDIU ȘI 

EVIDENȚA POPULAȚIEI  
DIN CADRUL 

POLITIEI LOCALE IAȘI 

PUNCTE TARI 
 

1. Criminalitatea stradală se menține la 
același nivel scăzut. 
2.Angajarea majorității poliţiştilor locali din 
rândul societăţii civile (recrutare) a dus la 
creşterea diversităţii specializărilor şi viziunii la 
nivelul echipelor de patrulare şi la o posibilitate 
mai mare de înţelegere a percepţiei comunităţii 
vis a vis de actul privind activitatea polițiștilor 
locali în domeniul ordinii și siguranței publice. 
3.Stadiul avansat al implementării 

conceptului poliţiei de proximitate / filozofia 
activității polițienești comunitare (APC) care  a 
contribuit la schimbarea atitudinii poliţiştilor 
locali şi modului de abordare a problemelor 
comunității. 
4.Utilizarea mijloacelor moderne de abordare 
a fenomenului infracţional (analiză tactică, 
strategică, operaţională, maparea criminalităţii). 
5.Experienţa pe linie de ordine publică a 
echipei manageriale și de la unele servicii ale 
instituţiei. 

PUNCTE SLABE 
 

1. 1.Cadrul legislativ afectează rezultatele 
activităţilor specifice poliţieneşti şi autoritatea; 
2.Sistemul de pregătire profesională  a 
poliţiştilor de ordine publică este ineficient; 

2. 3.Disponibilitatea poliţiştilor din structurile de 
ordine publică sub aşteptările comunităţi; 

3. 4.Operativitatereacţie a unor poliţişti din mediul 
rural (posturi de poliţie); 

4. 5. Deficienţe în managementul de la nivel mediu 
şi de bază; 

6. Schimbul de informaţii  şi comunicarea  între 
structurile  de ordine publică şi  celelalte  
structuri de poliţie,inclusiv cu  cele din sistemul 
integrat (poliţie națională); 

5. 7.Lipsa posibilităţilor de  motivare a 
personalului de la posturile de poliţie. 

6. 8.Lipsa instrumentelor de intervenţie imediată 
pentru manageri, asupra angajaţilor, în vederea  
eliminării unor riscuri sau vulnerabilităţi care  
pot afecta grav imaginea instituţiei; 

OPORTUNITĂŢI 
1.Crestera performantei poliţieneşti 
a structurilor de ordine publică, 

rutieră și urbanism, la nivelul 
cerințelor comunității; 
2.Prevenirea violenței stradale şi  și 
a delincvenței juvenile; 
3.Reducerea progresivă a 
fenomenului de cerșetorie și 
exploatare în acest scop a unor 
categorii de persoane. 
4.Îmbunătăţirea relaţiei poliţist – 
cetăţean – mass-media, realizarea de 
parteneriate,  în scopul asigurării 
transparenţei,  climatului de  ordine 
şi creşterea încrederii populaţiei în 
poliţia locală. 
5. Crearea unei structuri  de 
siguranță rutieră, flexibilă, care  să 
se bucure de aprecierea  comunităţii; 

VALORIFICAREA OPORTUNITĂŢILOR  ŞI A 

PUNCTELOR TARI 
1.Creşterea capacităţii de acţiune şi de 

reacţie la problemele comunităţii; 
2.Eficientizarea acțiunilor stabilite în cadrul 

celor 3 programe de prevenire – violență 

stradală, cerșetorie, securitatea elevilor; 
3.Creşterea încrederii populaţiei în poliţie 

prin creşterea vizibilităţii poliţiei în stradă; 
4.Selecţia de personal disponibil, de 
calitate, bine  pregătit profesional; 
5. Implementarea procedurilor de lucru; 
6.Dezvoltarea sistemului de comunicare cu 
mass-media şi realizarea unui marketing de 

imagine corespunzător asigurarea 

transparenţei în activitate; 
7.Creşterea încrederii populaţiei în poliţie 

prin creşterea autorității, operativităţii şi 

fermităţii poliţiei ]n aplicarea legii; 
 

OPORTUNITĂŢI  VERSUS PUNCTE SLABE 
1.Demersuri pentru modificări legislative 
2. Profesionalizarea personalului, prin 
diversificarea formelor de pregătire teoretică şi 
practică; 
3. Pregătirea continuă individuală şi testarea 
periodică a personalului din toate 
compartimentele structurilor de ordine  publică; 
4. Creşterea rolului managerilor de la toate 
nivelurile, în  coordonarea pregătirii 
profesionale, a acţiunilor de prevenire  şi 

combatere a criminalităţii, stardale; 
5. Evaluarea periodică (semestrială) a 
personalului din structurile operative ale poliţiei 
locale, în scopul reducerii riscurilor şi 
vulnerabilităţilor interne; 
6.Evaluarea zilnică a activităţii poliţiştilor;  
7.Citarea polițiștilor neperformanți în Comisia 
de Etică a Poliției Locale; 
8.Utilizare  pe scară largă a conceptului de 

acţiune în sistem integrat pentru creşterea 
capacităţii de acţiune a forţelor de ordine; 

AMENINŢĂRI 
 
 
1.Siguranţa cetăţeanului; 
2.Violenţa intra-familială;  
3.Delincvenţa juvenilă; 
4.Creşterea infracţionalităţii 
stradale; 
5.Contrabanda cu  alcool, tutun, 
arme de foc şi produse piratate; 
6. Dezvoltarea grupurilor 
organizate; 
7.Scăderea încrederii populaţiei în 
instituţia Poliţiei Locale, în cazul 
producerii unor evenimente, acte de 
corupție abuzuri de orice natură, 

ineficiența sistemului de ordine 
publică. 

PUNCTE TARI VERSUS AMENINTARI 
 
 1.Anticiparea evoluţiei criminalităţii şi a 
tendinţelor;  
 2.Exploatarea experienţei  unor lucrători  din 
structurile MAI  în domeniul prevenirii 
criminalităţii; 
 3.Schimbul operativ de date privind 
infracționalitatea, cu structurile teritoriale ale 
MAI;  
 4.Parteneriate cu instituții locale pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei intra-familiale 
 5.Creşterea capacităţii de acţiune şi reacţie în 
sistem integrat;  
 6.Exploatarea judicioasă a logisticii şi reducerea 
consumurilor; 
 7.Transparenţă în relaţia cu mass-media şi 
cetățenii; 
 8.Îmbunătăţirea serviciului poliţienesc. 

APARARE PUNCTE SLABE FATA DE 
AMENINTARI 

1.Utilizarea sistemului e-learning de pregătire 
profesională cu accent pe partea practică de  
tactică poliţienească şi de intervenţie;  
2.Promovearea exemplului pozitiv şi motivarea 
poliţiştilor performanţi prin scrisori de 
mulţumire, premii, promovări în grad; 
3.Cunoaşterea normelor de etică şi deontologia 
profesională; 
4.Cunoaşterea tendinţelor, a ameninţărilor şi 
riscurilor privind siguranţa cetăţenilor; 
5.Atragerea în programele de măsuri în 

domeniul siguranţei publice  a reprezentanţilor 
administraţiei publice locale;   
6.Creşterea capacităţii de acţiune în sistem 
integrat; 
7.Creşterea gradului de moralitate, a 
competenţei şi responsabilităţii în rândul 
personalului. 
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III.  OBIECTIVELE POLITIEI LOCALE, IN ANUL 2018 

 
1.Obiectiv fundamental: Asigurarea ordinii şi siguranţei publice, a vieţii, integrităţii 

corporale, patrimoniului public şi privat, prin exercitarea unei activități de poliţie locală 

profesioniste care să contribuie la creşterea continuă a  sentimentului de siguranţă publică al 

cetăţenilor şi la creşterea încrederii populaţiei în Poliţia Locală Iași. 
 
2. Obiective strategice: 

 Creşterea gradului de siguranţă publică; 
 Menţinerea criminalităţii stradale la cote reduse; 
 Creşterea gradului de încredere a populaţiei în Poliţia Locală Iași; 
 Îmbunătăţirea siguranţei rutiere şi fluenţei traficului, pe drumurile publice; 
 Ridicarea nivelului de pregătire profesională a poliţistului local; 
 Dezvoltarea conceptului de acţiune bazat pe programe preventive specializate. 

 
      3. Obiective specifice, acțiuni și indicatori de performanță minimali în anul 2018 

 
OBIECTIVE ACȚIUNI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 

1 2 3 
 
I. Creșterea 

gradului de 
siguranță și 

protecție pt. 
cetățeni prin 

protejarea 
persoanei și a  
patrimoniului 

1.Dezvoltarea unor politici 
coerenteîn domeniul prevenirii, 
promovarea rolului activ al 
comunității și cetățeanului în 

asigurarea climatului de ordine și 

siguranță publică. 

-Nr. de campanii implementate=3; 
-Nr. activităților desfășurate pentru prevenirea 

victimizării persoanelor vulnerabile= 65; 
-Numărul persoanelor conciliate= 96; 
-Numărul stărilor conflictuale aplanate= 567; 
-Nr. de protocoale de colaborare încheiate.=26 

2.Combaterea faptelor de natură 

penală comise în mediul stradal. 
-Nr. acțiuni preventive în sistem integrat=5; 
-Procentul de intervenție la SNUAU 112, nu 

mai puțin de 10 minute= 70%. 
3. Combaterea infracțiunilor contra 

patrimoniului public și privat. 
-Numărul de parcuri monitorizate=8; 
-Nr. sisteme de monitorizare video instalate=8; 
-Număr de acțiuni preventive organizate= 57. 

II.Creșterea 
gradului de 
siguranță rutieră 

și fluidizare 

trafic. 
 
 
 

1. Menținerea unui sistem viabil de 

semnalizare rutieră. 
-Nr. intersecții dirijate prin semaforizare=60; 
-Număr de indicatoare rutiere, instalate pe 

principalele căi de comunicații= 7049; 
2. Fluidizarea traficului rutier. -Nr. activități dirijare în sistem integrat= 1780; 

-Număr acțiuni de ridicare a vehiculelor 
staționate neregulamentar = 1854; 
-Acțiuni de ridicare vehicule abandonate=82 . 

III. Disciplina în 
construcții și 

afișajul stradal. 

1. Identificarea lucrărilor de 

construcții executate fără 

autorizație. 

-Număr de controale efectuate în zonele cu 

potențial de dezvoltare urbanistic = 408; 
-Număr sancțiuni applicate= 140. 

2. Identificarea pers. care nu 
respectă autorizația de executare a 

reparațiilor părții carosabile și 

pietonale. 

-Număr de controale efectuate în zona 

lucrărilor de branșar= 723 ; 
-Număr de sancțiuni aplicate= 7. 

3. Respectarea normelor legale 
privind afișajul publicitar. 

-Nr. acțiuni de verificare a panourilor 
publicitare= 20; 
-Acțiuni de desființare a mijl. Publicitare= 215 

IV. Respectarea 
normelor de 
protecție a 

mediului. 

1. Verificarea respectării 

prevederilor legale privind 
condițiile de ridicare, transport și 

depozitare a deșeurilor menajare și 

industriale. 

-Număr de acțiuni organizate în zona centrelor 

de colectare a gunoiului menajer = 53; 
-Număr de acțiuni organizate în zona 

șantierelor și parcurilor industrial= 92; 
-Număr de acțiuni organizate în zona unităților 

de prestări servicii de reparații auto= 5 . 
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2. Identificarea cazurilor de 
nerespectare a normelor legale 
privind nivelul de poluare inclusiv 
fonică. 

-Numărul acțiunilor desfășurate în zona de 

activitate a agenților economici= 50; 
-Nr. informări către instituțiile publice 
competente pentru sancționarea unor astfel de 

fapte=15. 
3. Verificarea igienizării surselor de 

apă, a malurilor albiilor sau 

cuvetelor acestora. 

-Nr. acțiuni preventive desfășurate= 16; 
-Nr. campanii de informare a populației=3. 

V. Respectarea 
normelor legale 
privind 
desfășurarea 

comerțului 

stradal și 

activităților 

comerciale. 
 
 
 

1. Combaterea activităților ilicite în 

incinta piețelor agroalimentare. 
-Număr acțiuni desfășurate pentru verificarea 

legalității activității comerciale=310; 
-Număr acțiuni de verificare a buletinelor de 
verificare metrologică= 310; 
-Numărul acțiunilor de verificare a 

documentelor ce atestă proveniența mărfurilor. 
 
2. Menținerea unui climat optim în 

zona unităților comerciale. 

-Număr acțiuni de verificare a respectării 

programului de funcționare și de aprovizionare 

cu marfă = 30; 
-Număr de acțiuni de verificare a autorizațiilor 

de funcționare=37. 
VI. Respectarea 
cadrului legal în 
domeniul 
evidenței 

persoanelor și 

respectării 

regimului 
domicilierii. 

1. Intrarea în legalitate a minorilor 
ce au împlinit vârsta de 14 ani și a 

persoanelor cu acte de identitate 
expirate. 

-Număr de acțiuni desfășurate pentru 

informarea populației= 7; 
-Număr citații înmânate pentru prezentarea la 

serviciile publice comunitare=4.200. 
2. Combaterea nerespectării 

normelor legale privind regimul 
domicilierii. 

-Acțiuni organizate în căminele sociale=24; 
-Număr acțiuni organizate în locuințele aflate 

în administrarea primăriei=28. 

 
 

În anul 2018 Poliția Locală Iași, a desfășurat 751 activități de asigurare a ordinii publice și 

fluidizarea traficului rutier: 
 169 acțiuni cu ocazia unor proteste (marșuri,mitinguri, pichetări); 
 325 acțiuni la manifestări cultural artistice, sau religioase; 
 202 acțiuni la manifestări sportive; 
   19 acțiuni cu ocazi vizitelor unor înalți demnitari; 
   36 acțiuni la manifestări comemorative 

 
IV. MANAGEMENTUL STRUCTURILOR DE POLIŢIE LOCALA IASI 
 

Întreaga activitate s-a bazat pe un management participativ și  consultativ, inclusiv  la 
nivelul managemetului mediu şi de bază.  

 
1. Resursele umane  

 
La începutul anului 2018, organigrama aprobata prin HCLIasi nr. 530/2017, totaliza un număr de 

362 posturi: 331 funcţii publice (20 de conducere şi 311 de execuţie) şi 31 posturi de personal 
contractual (1 de conducere şi 30 de execuţie), fiind structurată pe 13 servicii, 6 birouri şi 47 

compartimente, coordonarea instituţiei făcându-se de către 1 director general şi 1 director general 
adjunct (ambii funcţionari publici). 

Raportat la cele 362 posturi, pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, gradul de ocupare a 
posturilor a crescut cu 7,74% : 

 la 01 ianuarie 2018 = 82,87%  posturi  ocupate; 
 la 31 august 2018 = 83,70 %  posturi  ocupate; 
 la 31 decembrie 2018 = 90,61 % din posturi ocupate. 
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            În prezent, un număr de 137 angajaţi (41,77 % din total salariati) deţin studii superioare. 
 
 

 
 

         Situația numărului de angajați, după gen, la 01.01.2018, respectiv la 31.12.2018 
 
 
             La data de 31.12.2018, din totalul de 362 posturi 34(9,39%)  posturi erau vacante: 

   2  funcții  publice  de conducere și  4 de execuţie ; 
 23 funcţii publice  specifice de poliţist local; 
   4 posturi generale de personal contractual; 
   1 post de paznic. 

Conform Planului anual de pregătire, un număr de  8 politisti locali, au absolvit cursul de 
formare iniţială în cadrul Centrului Multifuncţional de Pregătire Schengen Buzău (luna mai 2018).  

În perioada analizată, 24 salariati au fost supusi cercetarii disciplinare, 11 dintre acestia fiind  
sancţionati disciplinar (10 functionari publici si 1 salariat personal contractual) 

 
Pentru rezultatele bune şi foarte bune obţinute în activitate, în anul 2018, au fost recompensaţi : 

 cu felicitări si mulţumiri scrise = 8 politisti locali; 
 cu diplome de excelentă = 69 angajati (majoritar politisti locali);  
 cu plachete: 6 politisti locali si Organizatia Sindicala Pro Lex Iasi, pentru merite deosebite. 

  
2. Resursele financiare 

 
Finanţarea cheltuielilor Poliţiei Locale Iaşi se realizează, conform Legii nr. 155/2010, din               

venituri proprii și subvenţii de la bugetul local. Faţă de anul precedent se constată următoarele: 
 anularea veniturilor proprii ca urmare a rezilierii contractelor pentru serviciile de 

monitorizare a obiectivelor conectate la Dispeceratul Politiei Locale Iasi; 
 cresterea cu 8,62% a subventiilor pentru sectiunea de funcționare; 
 diminuarea cu 13,95 % a subventiilor pentru sectiunea de dezvoltare; 
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In ceea ce privesc cheltuielile de personal, față de anul 2017, se constată următoarele: 

 creșterea cu 33,07% a cheltuielilor salariale în bani; 
 diminuarea cu 0,78% a cheltuielilor salariale în natură; 
 diminuarea cu 80,2 % a contribuțiilor. 
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La Cheltuieli cu bunuri şi servicii, în anul 2018, se constată o diminuare a cheltuielilor cu 

1,13% faţă de anul 2017, conform solicitărilor formulate de către odonatorul principal de credite: 

 
Articol 
bugetar Descriere 2017 2018 

20.01.01 Furnituri de birou 144,67 117,36 
20.01.02 Materiale pentru curatenie 3,75 2 
20.01.03 Incalzit,iluminat si forta motrica 101,81 98,78 
20.01.04 Apa,canal si salubritate 13,73 16,45 
20.01.05 Carburanti si lubrifianti 291,24 307,61 
20.01.06 Piese de schimb 87,76 107,48 

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio,tv, internet 55,25 56,99 

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intret si funct 295,4 352,89 

20.04.01 Medicamente 1,67 1,58 
20.05.30 Alte obiecte de inventar 87,09 35,56 
20.06.01 Deplasari, detasari, transferuri 0 21,39 
20.12 Consultanta 2,6 0 
20.13 Pregatire profesionala 20,8 16 
20.14 Protectia muncii 41,99 29,11 
20.15 Munitie, furnituri si armament  22,97 3,77 
20.25 Cheltuieli judiciare  15,48 25,9 
20.30.01 Reclama si publicitate 15,35 6,94 
20.30.03 Prime de asigurare non-viata 29,18 16,69 
20.30.30 Alte bunuri si servicii 5,35 5,63 

TOTAL 1236,09 1222,13 
 
O diminuare peste medie s-a înregistrat în cazul cheltuielilor cu furniturile de birou, cu 

materialele de curățenie, cu medicamentele,  cu obiectele de inventar, muniție și armament, pregătirea 

profesională, protecția muncii,  asigurările non-viata; 
 
O creștere peste medie în cazul cheltuielilor cu apa, canal, salubritate, carburanți, piese de 

schimb, deplasare, a cheltuielilor judiciare, a cheltuielilor cu bunuri si servicii(pensiune cabaline, 
manopera reparatii auto, service calculatoare, abonament lex, servicii vulcanizare, mentenanta sistem 
supraveghere, comisioane leasing). 

 
Față de aceste creșteri conducerea Poliției Locale, a dispus verificări, a identificat și 

eliminat cauzele, privind unele consumuri accidentale înregistrate ca urmare a unor defecțiuni tehnice, 

dar și lipsa de gestionare corespunzătoare raportate la  nevoile reale de agent termic, iluminat economic, 
piese de schimb. 
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 In ceea ce privesc cheltuielile de capital, la finele anului 2017, instituția înregistra plăți de 

593,27 mii lei. Ele reprezintă:  

 statii de emisie receptie = 8; 
 cabaline = 3; 
 extindere sistem de supraveghere video stradal = 8; 
 autoturisme in leasing = 9; 
 softuri pentru Serviciile de Management Resurse Umane si Financiar 

Contabilitate =2; 
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3.Activitatea de achiziții și administrare a patrimoniului 
         Cele mai importante achiziții, in anul 2018, au fost: 

 bunuri și servicii cu caracter de excepție, motivate de necesitatea operativă ( sistem GPS 
de monitorizare a parcului auto pentru diminuarea consumului de carburant și a 

eficientizării activității polițiștilor locali); 
 achiziții importante pentru creșterea eficienței Poliției Locale Iași (achiziția a încă 3 

cai (asigurarea unui efectiv de 10 cabaline), achiziția a 9 autoturisme dotate cu rampe și 

stații de emisie – recepție, achiziția de lucrări de extindere a sistemului de supraveghere 
video în 8 parcuri și proximitatea caminului social Decebal. 
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În perioada 01.01. 2018 – 31.12.2018, conform registrul electronic de intrări/ieșiri aferent 

Biroului Achiziții, s-au primit și au fost soluționate 1741 lucrări. S-au derulat 98 de achiziții directe în 

SEAP, care s-au materializat în 49 de contracte și 49 de achiziții directe prin note de comandă și 

cumpărări prin ofertă acceptată. Valoarea totală a achizițiilor în anul 2018 a fost de 1.554.484 lei. 
 

Situatia autospecialelor, cabalinelor statiilor de  emisie- receptie la 31 decembrie 2018 
 

Mijloace 
tehnice 

Marca și model Buc. Vechime  

 
 
 
 
 

Autospeciale 

Dacia Logan 36 7 peste10 ani;     9 peste 6 ani 
6 peste  3 ani;     3 peste 2 ani 
 2 peste  1 an; 

 

Dacia Duster 4  3 peste 4 ani;      1 peste1 an  
Mercedes Vito 1  1 peste 5 ani;  

Skoda 1             10 ani;  
Wolkswagen Transporter 1             10 ani;  

Autoutilitară Iveco 1              7 luni;  
Remorcă transport 1        peste1 an;  
Dacia autoutilitara 1     peste 13 ani  

TOTAL 45+ 1   
Cabaline  10   

Statii de emisie 
receptie 

SEPURA 17  17  portabile 
MOTORALA 91  59 portabile 

32 pe autospeciale 
TOTAL 108  105 functionale 

 
             4. Biroul Proceduri- Juridic  
 

        Biroul Proceduri- Juridic a implementat, in baza de date,  30.028 (-203) procese-verbale,  fata 
de 30.231 în anul 2017. 

 2107 2018 diferențe  2018 
Procese verbale  30.231 30.028 - 203 Trimise în debit 5.093 pv    DFPL Iasi 
Amenzi 19.406   18.150 -1.256  5.560   pv  DFPL alte loc. 
Valoare 5.807.136 5.747.081 - 60.055 P-V achitate 2.468     (1.75.655 lei) 
Avertismente 10.825 11.878 + 1.053 PV de dat în debit 4.867  DFPL Iasi 

Din totalul de 30.028 procese-verbale implementate, 216 au fost contestate. 
 

   5. Activitatea de cooperare regională 
 In cadrul activităților de reglementare legislativă, pentru eficientizarea structurilor de 
Poliție Locală, Organizația Sindicală Prolex Iași, reprezentată de Președinte P.L.Bunduc Lucian 

și Vicepreședinte P.L. Mihai Gabriel, împreună cu conducerea Poliției Locale, au organizat două 

înâlniri de lucru, la Iași și una în R. Moldova, cu reprezentanții unor structuri de poliție similare 

sasu de poliție comunitară din cadrul M.A.I.  
La data de 31 martie, în Iași – la Casa Studenților, Seminarul ,,Rolul și atribuțiile Poliției 

Locale în protejarea siguranței cetățeanului”- participare regională – poliții locale din zona 
Moldovei; 
 La data de 23 octombrie, la Chișinău, P.L.Bunduc Lucian și Vicepr. P.L. Mihai Gabriel, 
împreună cu Directorul general adjunct Grumeza Georgel a participat la o întâlnire de lucru cu 

reprezentanții structurilor de ordine publică – Poliție Comunitară, pe tema rolului politistului 

comunitar. La 22 noiembrie 2018, delegația din R. Moldova a fost la Iași pe aceeași temă.  
 La data de 24 noiembrie Directorul General Zanfirescu Liviu, împreună cu creprezentanții 

sindicatului au participat la o întâlnire de lucru la Brașov – Cheile Grădiștei, pentru clarificarea 

unor aspecte conceptuale și de modificare a Legii 155/2010 a Poliției Locale. 
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 6.  Secretariat si Serviciul Dispecerat 
  
În perioada de referinţă la sediul Poliţiei Locale Iaşi au fost primite şi înregistrate un număr de 18 

177 adrese, din care 7.277 au fost plângeri, sesizări şi reclamaţii de la persoane fizice şi juridice, iar 
restul, respectiv 10.000 au fost adrese înaintate către serviciile Financiar Contabilitate, Resurse Umane, 
Administrativ, Juridic. Alte 900 lucrări diverse au făcut obiectul unor informări și rapoarte interne. 

    Dispeceratul Poliției Locale Iași, își desfășoară activitatea conform prevederilor H.G. nr. 
1332/20102 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a poliției locale.  
Alături de celelalte structuri ale Poliţiei Locale Iaşi, şi-a desfăşurat activitatea în sprijinul şi interesul 

cetăţeanului şi comunităţii. 
Dispeceratul Poliției Locale Iași dispune de 108  stații emisie recepție ( 76 portabile şi 32 

montate pe autoturisme) şi 17 plasme. Pe un număr de 10 autoturisme sunt montate camere de filmat 
pentru transparența activității. A fost extins sistemul de supraveghere video-stradal, la nivelul 
municipiului Iași, cu încă 8 zone monitorizate, distribuite astfel: 

 Parcul Podu Roș- Poșta, Parcul Podu Roș - Drapel, Parcul Mimoza; 
 Esplanada Oancea, Esplanada Nicolina, Pasaj Hala Centrală; 
 Esplanada Nicolina, Cămin Decebal. 

În perioada supusă analizei la Dispeceratul Poliției Locale Iași s-au primit un număr de 6847 
sesizări  telefonice de la cetățenii municipiului Iași și 54 sesizări prin poșta electronică.  

 
Nr. 
crt. 

Activități desfășurate 2017 2018 Diferențe 

1 Sesizări și reclamații primite de la cetățeni  7155 6.847 - 308 
2 Sesizări primite prin poșta electronică      54 +54 
3 Verificări 3 22.674 18860 -3814 
4 Adrese4 134  252 +118 
5 Documente de serviciu întocmite5 1095 1095 0 

 
 

7.  Serviciul Paza. Control Acces. Transport Valori 
 

Misiune: gestionarea securității obiectivelor asigurate cu pază, prin polițiști locali și personal 

contractual (paznici). Pe lângă activitățile de pază, lucrătorii serviciului gestionează controlul accesului 

peroanelor la instituții publice, cât și al transportului de valori. 
 Serviciul este structurat pe trei compartimente, respectiv: 

 Compartiment Pază; 
 Compartiment Control Acces; 
 Compartiment Transport Valori. 

Acest serviciu s-a dezvoltat pe parcursul anului 2018, perioadă în care de la un unnumăr de 43 
posturi alocate, s-a majorat la 47 (+4).  Din cele 47 posturi, la finele anului 2018, erau ocupate 45 (25 
polițiși locali și 20 de paznici). 

În anul 2018, au fost angajați, prin concurs, un număr de 17 paznici, care asigură paza a două 

Cămine sociale ( Decebal, Canta), Muzeul Municipal, Stadionul  ,,Emil Alexandrescu”. Serviciul de Stare 

Civilă al Primăriei, DFPL Iași, Accesul în Primaria municipiului Iași acces persoane -intrarea B și acces 

auto din str. Agata Bârsescu, sediul Poliției Locale Iași. 
 

                                                        
2 Publicat în Monitorul Oficial nr. 882 din 29 decembrie 2016 
3 Auto, persoane, permise, societăți comerciale 
4 Solicitări venite de la persoane fizice, persoane juridice de interes public sau privat 
5 Dispoziția de zi pe unitate, sinteza zilnica, anexa (cu sesizări) 
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V.  REZULTATE OBTINUTE DE STRUCTURILE OPERATIVE  
 
Poliția Locala Iași are în monitorizare și control permanent: 

 peste 220 de parcuri de joacă pentru copii; 
 6 piete agro-alimentare : - Piața Sudului (CUG); Piața Nicolina; Piața Alexandru cel Bun; 

Piața Chirilă din Tătărași; Piața Păcurari; Piața Dacia; 
 Târgul de Cherestea, Târgul Auto; 
 Bazarul Municipal și Talciocul. 
 14 Parcuri de recreere: Parcul Copou, Parcul EXPO, Parcul Săulescu, Parcul Mitocul 

Maicilor, Parcul Prieteniei  Româno - American,  Parcul Palatul Culturii, Parcul Teatrului 
Național, Parcul de la Casa Studenților, Parcul Nicolina, Parcul Piața Voievozilor, Parcul 

Podu Roș, Parcul salii Polivalente, Parcul Națiunilor,  Parcul Policlinica municipală; 
  3 Zone de Agrement:  Ciric, C. A. Rosetti,  Strandul Municipal Iași ; 
  3 Pietonale : B-dul Stefan cel Mare și Sfânt, Piața Unirii și Str. Lăpusneanu;  
  4 Cămine sociale cu probleme deosebite privind conviețuirea socială. 
 15 unități de invățământ. 

 13 centre comerciale mari  Carrefour Felicia, Carefor, LIDL, Peny market,  
E-gros, Dedeman,  3 autogari etc. 

 
Situatia infracționalitatii stradale, la nivelul Poliției Municipiului Iași, se reflecta in cele 1454 

infracțiuni stradale, cu +0,62%față de anul 2017. Infracțiunile cu o frecvență mai mare au fost: 
 Infracțiunile de furt = 1.244 (+46, față de anul 2017), +3,84%, din care, cele cu 

ponderea mai mare sunt furturile din autovehicule = 584 (+110 față de 2017,+ 23,21%), 

furturile din buzunare, poșete, genți = 511 (-48 față de 2017, -8,59%), urmate de furturile 
de componente din exteriorul auto=58 (+3); 

 Infracțiunile de tâlhărie =136 (-34 față de 2017, -20%) ; 
 Infracțiuni privind traficul și consumul ilicit de droguri = 55 (-3 față de 2017), -5,17%. 
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Reprezentarea grafică a infractiunilor stradale  înregistrate pe raza secțiilor 1-6 Pol mun. Iași. 



Redactat: Poliția Locală Iași  / Z.L../ 4 ex.                                                                                                                                       Pagina 12 din 20 

 

13

413

118

9
23

109

21
46

91

37

92

193

6

40

81

12 16

102

10 9

121

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Flagrant Ziua Noaptea

Resedinta Sectia 1

Sectia 2 Sectia 3

Sectia 4 Sectia 5

Sectia 6

 
Reprezentarea grafică a infractiunilor stradale  înregistrate pe raza mun. Iași după perioada din zi. Sursa Poliția Mun. Iași 

 
      Cele mai multe infracțiuni stradale se comit, pe raza Secției 3 Poliție - furturi din autovehicule 

și tâlhării. Urmează  Secțiile de poliție 6, 1și 2. 
      La tentative de tâlhărie, cele mai multe s-au înregistrat tot pe raza Secției 3, urmate de toate 

celelalte secții de poliție din cadrul Poliției Municipiului Iași. 
      Din cele două grafice se observă că pe timp de noapte se comit cele mai multe fapte infracționale. 

Pe raza Secției 3 Poliție sunt înregistrate aproape dublul faptelor infracționale, de pe raza celorlalte secții.  
 

1. Infracționalitatea în școli la nivelul municipiului Iași 
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Reprezentarea grafică a infractiunilor   înregistrate în unitățile de învățământ. Sursa Pol mun. Iași. 

 
Conform datelor din graficul privind infractiunile  înregistrate în unitățile de învățământ din mun. 

Iași, rezultă: Cele mai multe infracțiuni sunt cele de furt - total = 15, din care 5 infracțiuni sunt pe 

raza Secției 5 – Bularga, urmate de Secția 2 cu 4 infracțiuni și Secția 3 cu 3 infracțiuni.Infracțiunea de 
lovire sau alte violențe, total = 6 infracțiuni, cele mai multe sunt pe raza Secției 5 Poliție. 
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2. Aplicarea sancțiunilor de catre Poliția Locala Iasi 

 
 
În cursul anului, poliţiştii locali auconstatat şi aplicat un număr de  30.028 sancţiuni.   
Din totalul de 30.028 procese-verbale înregistrate, un număr de 18.150  au fost amenzi, iar  

11.878 avertismente (39% din totalul sancțiunilor). 
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         Comparativ cu sancțiunile aplicate de Poliția Municipiului Iași observăm următoarele|: 
 

 număr mare de sancțiuni aplicate de structurile operative ale Poliției Locale Iași, raportat la 

numărul de agenți constatatori = 30.028 sancțiuni applicate de  o medie de 220 lucrători 
(nu sunt incluși polițiștii din dispecerat, cei care efectuează servicii de pază, control, acces  
ofițerii de serviciu).Rezultă un număr de 124 sancțiuni/zi.(30.028/ 242 zile lucrătoare) 
 

 numărul cel mai mare de sancțiuni este la regimul rutier, respectiv de  14.500 sancțiuni. 
 

 pe locul 2 în aplicarea sancțiunilor de către Poliția Locală Iași, sunt contravențiile la 

Legea 61/91= 4.679,  Legea 97/2005 = 3.232,   HCL 172/2002 = 2.776 și  la  Legea 
12/1990 =1.030 contravenții.  Putem spune că tendințele de acțiune sunt similare și 

corespund cu evoluția situației operative. 
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3. Aplicarea sancțiunilor contravenționale de către Serviciile 1-6  și Intervenții 

 
 

 
Reprezentarea grafică a sancțiunilor contravenționale aplicate de polițiștii secțiilor 1-6  Poliție Locală Iași 

 
4.  Concluzii privind aplicarea sancțiunilor la nivelul structurilor Poliției Locale Iasi: 

 
 Cele mai multe sancțiuni : Serviciile 1 și 6 Poliție Locală, 3940 - 3938 sancțiuni; 
 Lg. 61/91 este evidentă la Serviciile 3, 4 și 2,cu câte, 955 – 822 – 633 sancțiuni. 
 Cele mai multe sancțiuni la OUG 195/2002, au fost aplicate de Serviciul 1, 1356 

sanctiuni, urmat de Serviciul 4, cu 736 sancțiuni și Serviciul 2, cu 682 sancțiuni; 
 Doar Serviciile 3 și 4 au aplicat sancțiuni- Lg 38/2003, transportul în regim de TAXI. 
 Lg. 448/2006, Serviciul nr. 1 Poliție Locală a aplicat 276 sancțiuni; 
 HCLM Iași, cele mai multe sancțiuni au fost aplicate de Serviciul 6 Poli= 837 

sancțiuni, urmat de Serviciul 1 = 765 sancțiuni,  celelalte servicii, cca 500 sancțiuni. 
 

5. Serviciul Poliție Locală Călare 
 

Cei 9 lucratori din  Serviciul Poliția Locala Călare au în monitorizare și control permanent: 
 parcuri de joacă pentru copii; 
 14 Parcuri de recreere: Parcul Copou, Parcul EXPO, Parcul Săulescu, Parcul 

Mitocul Maicilor, Parcul Prieteniei  Româno - American,  Parcul Palatul Culturii, 
Parcul Teatrului Național, Parcul de la Casa Studenților, Parcul Nicolina, Parcul 

Piața Voievozilor, Parcul Podu Roș, Parcul salii Polivalente, Parcul Națiunilor,  

Parcul Policlinica municipală; 
  3 Zone de Agrement:  Ciric, C. A. Rosetti,  Strandul Municipal Iași ; 
  3 Pietonale : B-dul Stefan cel Mare și Sfânt, Piața Unirii și Str. Lăpusneanu;  
  4 Cămine sociale cu probleme deosebite privind conviețuirea socială. 
    unități de invățământ. 



Redactat: Poliția Locală Iași  / Z.L../ 4 ex.                                                                                                                                       Pagina 15 din 20 

Exemple de constatări ale polițiștilor din cadrul Serviciului Poliția Călare 
 În data de 15.10.2018 în timpul concertului de încheiere a Sărbătorilor Iașului, au fost 

depistați în mulțime, doi minori, care furau din buzunare. Aceștia au fost prinși de patrula 

călare formată din polițiștii locali Răileanu Stelică și Timofte Vasilica.  
 În data de 13.06.2018 au fost depistate în parcul Expoziției de pe B-dul Carol, de către 

polițistii locali Mihalcea Claudiu și Timofte Vasilica, 3 persoane suspecte de consum de 
substanțe interzise. În urma controlului corporal au fost găsite două pliculețe ce conțineau 

un produs vegetal maro – oliv cu miros înțepător. Având în vedere ca produsele vegetale 

erau suspecte a fi droguri, pliculețele au fost înaintate către DIICOT. 
 În data de 11.07.2018 a fost depistată în parcul de joacă din spatele școlii Școlii Generale 

George Coșbuc situată pe strada Prof. I. Simionescu, o persoană care prezenta un 
comportament agitat și care avea asupra sa două pliculețe cu un produs vegetal. Având în 
vedere ca produsele vegetale erau suspecte a fi droguri, pliculețele au fost predate la sediul 

POLIȚIEI LOCALE IAȘI. 
 
. 

6.   Serviciul Control Urbanism. Afișaj Stradal 
 
În perioada de referință, lucratorii Serviciului Control Urbanism. Afișaj Stradal: 

 au incheiat 188 procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, acestea 
totalizând un cuantum al amenzilor de 662.500 lei;  

 au incheiat 1.756 notificări și înștiințări; 
 au raspuns la 1.627 sesizări și petiții venite de la cetățeni. 

            Au fost constatate 32 fapte de natură penală constând în lucrări de construire neautorizate în 

zona protejată istoric, continuarea de lucrări în urma măsurii de sistare și lucrări de construire 

neautorizate de branșamente și racorduri la rețele de utilități.  
           

7.  Biroul Protecția Mediului 
 

Biroul Protecţia Mediului s-a organizat ca structură în cadrul Poliţiei Locale Iaşi începând cu luna 

ianuarie 2018, iar din luna septembrie 2018, îşi desfăşoară activitatea cu 9  (8+1) poliţişti locali.  
 
În baza competenţelor stabilite prin lege, poliţiştii locali din cadrul biroului au soluţionat în 

perioada analizată 280 adrese/petiţii/reclamaţii ale cetăţenilor şi a diferitelor instituţii. 
     
 Pe întreg parcursul anului 2018, poliţiştii locali, din cadrul Biroului Protecţia Mediului au aplicat un 

număr de 1365 sancţiuni contravenţionale. Cele mai multe sancţiuni contravenţionale au fost aplicate 

pentru nerespectarea Hotărârilor Consiliului Local Iaşi, în număr de 1011, reprezentând 74% din totalul 
sancţiunilor aplicate. Dintre acestea un număr de 547 sancţiuni contravenţionale au fost aplicate pentru 

nerespectarea prevederilor H.C.L. Iaşi  nr. 172/2002 privind gospodărirea şi menţinerea curăţeniei în 

Municipiul Iaşi, 381 de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea H.C.L Iaşi nr. 198/2000 privind 
organizarea circulaţiei în Municipiul Iaşi, 62 de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea H.C.L 

321/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind respectarea condiţiilor de protecţia mediului în timpul 

executării lucrărilor de construcţii în Municipiul Iaşi. 
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8. Serviciul Siguranța Circulației 
 
În perioada analizată au fost constatate şi aplicate un număr de 11.693 contravenţii, din care 4284 

(36,6 %), au fost sancţiuni cu amendă, iar 7.407(63,3%) sancţiuni cu avertisment, însumând o valoare 
totală de 1.615.710 lei 

La O.U.G. 195/2002 au fost intocmite 11.043 procese-verbale de sancționare 
contraventionala, fiind aplicate 25.000 puncte de penalizare.  
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Pentru asigurarea fluenţei traficului rutier, este edificatoare detalierea celor 11.045 sancţiuni 

contravenţionale, aplicate la OUG 195/2002 R respectiv: oprire/staţionare, parcare, accesul 

interzis pe anumite sectoare de drum, cât şi pentru traversarea prin loc nepermis : 
 Oprire neregulamentară = 3842;      Staţionare neregulamentară = 6044; 
 Accesul interzis = 1105;                   Alte fapte = 54; 
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Reprezentarea grafică a sancțiuniloor contravenționale aplicate la OUG 195/2002 R 
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Reprezentarea grafică a sancțiuniloor contravenționale aplicate la Hotărârilor Consiliului Local Municipal 
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Prin activitatea de ridicare conform HCLM 316/2017, a fost dispusă măsura ridicării pentru un 
număr de 1.854 autovehicule oprite/staţionate neregulamentar, conform OUG 195/2002r din care 83 
autovehicule au fost restituite de pe platformă. 
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Conform HCLM 283/2015, au fost mutate un număr de 2.716 autoturisme, cu diferite ocazii: 
manifestări socio-culturale sau religioase, activităţi de asfaltare-frezare, toaletare arbori, avarii ale 
reţelelor de apă, electricitate. În aceste situații nu s-a impus aplicarea de sancțiuni contravenționale.  
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În anul 2018 au fost depistate un număr de 436 autoturisme în stare de abandon.  
Conform Legii 421/2002, pentru 82 autovehicule s-a îndeplinit termenul legal, drept pentru care  

s-a dispus ridicarea acestora, de pe domeniul public. 
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S-au asigurat măsuri de ordine şi fluidizare trafic rutier, în cadrul următoarelor manifestări:  
 manifestărilor publice  - Ziua Unirii -„24 Ianuarie”, 8 Martie-spectacol, Ziua 

NATO-ceremonie militară, Marşul Inimii, Marşul Vieţii, Ziua Veteranilor de 

Război, Festudis, „Ziua Independenţei de Stat”, FIE, Ziua Poliţiei Locale, Marşul 

Familiei, „Cucuteni - Tg. Meşteşugarilor-Tg. Medieval”; Ziua României, Ziua 

Imnului, Centenarul Marii Unirii, festivalul Berii, diferitelor concerte de operă, 

muzică uşoară, populară;. 
 manifestărilor sportive Gala Sportului Ieşean, meciurilor de fotbal, rugby sau 

futsal, concursurilor de ciclism şi atletism, Raliul Iaşului;  
 procesiunilor religioase, depunerilor de coroane, vizitelor oficiale, întrunirilor 

politice şi mitingurilor de protest, audienţelor din cartiere; 
 în zona târgurilor auto şi a pieţelor agro-alimentare, cu ocazia montării 

panourilor electrice şi spălării Pasajului ,,M. Eminescu”; montării/demontării 

ornamentelor de iarnă; însoțirea transporturilor agabaritice, pe raza municipiului 
Iaşi (Spitalul Oncologic);  lucrări din zona Pasajelor Octav Băncilă şi Piaţa Unirii. 

           
 
 
Misiunile comune ale lucrătorilor din cadrul Serviciului Siguranța Circulației:  
 

 I.J.P. Iaşi – pentru dirijarea traficului rutier în mun. Iași, pentru asigurarea măsurilor specifice 

cu ocazia unor manifestări cultural -artistice, religioase, sportive, mitinguri, acțiuni de protest,  
marşuri, vizite ale unor înalți oficiali sau demnitari, coloane oficiale;  

 Serviciul Rutier din cadrul I.P.J. Iași – acţiuni comune conform protocolului de colaborare; 
 I.J.S.U. şi SMURD - cu ocazia simulării demonstrative de stingere a incendiilor şi atacurilor 

teroriste;  
 S.C. CITADIN S.A., S.C. SALUBRIS S.A., R.A.T.P. IAȘI, APAVITAL, S.C. CONEST S.A., 

S.C. IASICON S.A.și alte societăți specializate în domeniul serviciilor  pentru populașie sau 

construcții, pentru fluidizarea traficului rutier cu ocazia executării unor lucrări de reparație, 

întreținere pe timp de iarnă, în sezonul estival, ori lucrări de reabilitare a  infrastructurii rutiere 
 I.J.S.U., Servicii publice Iași, E-On -  acordare sprijin pentru degajarea traficului rutier, în 

urma căderilor de arbori, pe partea carosabilă sau ruperii/înlocuirii stâlpilor de înaltă tensiune; 
 Serviciul Regional de Poliție Transporturi  Iaşi - în zona Gării Iaşi și Gara Nicolina; 

 
            In relationarea cu publicul , Serviciul Siguranta Cirulatiei a rezolvat un număr de 630 petiţii 
primite din partea cetăţenilor, petiţii care au înregistrate la secretariatul unităţii. Alte, peste 500(cincisute) 
sesizări au fost transmise Serviciului Siguranța Circulației, prin dispeceratul unităţii, sesizări care au 

cuprins diferite arii de încălcări legislative. 
În cazurile în care conţinutul sesizărilor au avut temei legal, persoanele responsabile de faptele 

reclamate, au fost sancţionate.  Pentru sesizările înregistrate la unitatea noastră, s-a răspuns fără a se 

depăşi termenul legal de 30 zile. 
  

S-a participat, prin dirijare şi fluidizarea traficului rutier şi pietonal, la peste 600 solicitări din 

partea echipelor care au executat lucrări de asfaltare/frezare/marcare, amplasare indicatoare rutiere. 
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CONCLUZII 

 
1. Poliția Locală Iași si-a desfășurat activitatea în condițiile legii, pentru asigurarea ordinii şi 

siguranţei publice, a vieţii, integrităţii corporale, patrimoniului public şi privat; 
2. S-a menținut gradul de fermitate în aplicarea legii,; 
3. Din punct de vedere al rolului polițistului local în sprijinul comunității, polițiștii locali au 

pus accent pe prevenție, care se materializează în aplicarea unui număr de 11.878 
avertismente, care reprezintă, (39% din totalul sancțiunilor). 

4. Menținerea infracționalității stradale în aceleași limite ca în anul  2017; 
 

5. Implicarea conducerii Poliției Locale Iași, în proiecte care vizează modificări legislative 

cu impact asupra angajaților polițiilor locale și atribuirea de noi compențe conform așteptărilor 

cetățenilor.  
Conducerea Poliției Locale apreciază implicarea organizațiilor Sindicale, sens în care cei 

doi directori, au participat la două întâlniri comune, organizate de Sindicatul Prolex Iași. 
 

6. Numărul de posturi alocat Poliției Locale Iași este conform raportului la nivelul U.E. de      
1 polițist la 1000 locuitori,  

7. A crescut numărul personalului angajati, de la 300 la 328, respectiv cu 7,74%; 
8. Procentul de ocupare al posturilor este de 90,61% = 328 salariați din totalul de 362 posturi; 
9. Ponderea femeilor în Poliția Locală este de 16% (+ 4 % față de media la nivelul UE), 

respectiv  53 femei din totalul de 328 angajați; 
10. Un număr de 137 salariați sunt absolvenți de studii superioare, respectiv 41,77%; 
11. Numărul salariaților cercetați disciplinar și sancționați este redus, de 3,35% (10 funcționari 

publici și 1 personal contractual). Au fost cercetați 24 de angajați. 
12. Au fost promovați  în  grad un număr de 32 angajați, pentru care efortul bugetar aprobat de 

Primarul Municipiului Iași – în calitate de ordonator principal de credite, este de peste 
38.000 lei. În aceste condiții din bugetul de venituri și cheltuieli alocat , a fost returnată 

suma de 1.000.802 lei. 
13. Aplicarea măsurilor prevăzute în planul SCIM, pentru prevenirea riscurilor și 

vulnerabilităților interne, s-a concretizat în rotirea pe posturi a majorității șefilor de servicii 

din structurile operative (8 șefi de structuri operative mutați pentru coordonarea unor 

servicii operative similare) 
14. Încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat 23.813.350 lei 
15. Pentru eficientizarea sistemului de ordine publică, siguranță rutieră, patrulare s-au realizat 

cele mai importante investiții: 
 Instalarea de sisteme GPS la toate autospecialele, destinate activității de patrulare; 
 Instalarea de sisteme de înregistrare audio-video la toate autospecialele destinate 

activității de patrulare, pentru protecția personalului propriu cu ocazia activităților 

zilnice de patrulare, constatare și intervenție; 
 Achiziția a 9 autospeciale marca Dacia Logan, diesel motorizare de 1,5 litri (Euro 6) ; 
 Achiziția a 3 cabaline, care a completat efectivul de 10 cai destinați Serviciului Poliție 

Locală Călare;  
 Extinderea sistemului de supraveghere la 8 parcuri publice și esplanade; 
 Au fost achiziționate un număr de 8 stații de  emisie -recepție și necesarul de accesorii 

pentru stațțile în uz (acumulatoare, încîrcătoare, alte reparații); 
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VI. OBIECTIVELE POLITIEI LOCALE PENTRU ANUL 2019 SI MĂSURI PENTRU 

REALIZAREA ACESTORA 
 

 
 

1. Creșterea gradului de profesionalizare a întregului personal, prin asigurarea managementului 
carierei, a pregătirii continue și de specialitate a personalului, precum  și prin acțiuni directe ale 

conducerii Poliției Locale Iași cu sprijinul unor specialiști, formatori in domeniile etică, 

deontologie profesională, legislație aplicată, tactică polițienească, conduit civică ; 
 

2. Îmbunătățirea conduitei profesionale și civice în relația polițist local-cetățean, atribut 
necondiționat de Poliție în sprijinul comunității; 
 

3. Dezvoltarea unei atitudini pro-active  la nivelul tuturor angajaților, în executarea serviciului 
de menținere a ordinii publice, siguranță rutieră, protecția mediului, disciplina în construcții, 

legalitate comerț și evidența populației; 
 

4. Cunoașterea situației operative și anticiparea unor riscuri la adresa ordinii și liniștii publice 

sau care ar putea împiedica funcţionarea normală a instituţiilor statului sau exercitarea drepturilor 

şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor., respective prioritizarea acțiunilor în comunitate; 
 

5. Cooperarea cu alte structuri cu atribuţii pe segmentele de activitate ale poliţiei locale, 
respectiv, Poliţia Naţională, Jandarmeria, DSV, DSP, Garda Naţioinală de Mediu, în scopul 

eficientizării acţiunilor şi prevenirii cu maximă eficienţă a oricăror încălcări ale legislaţiei 

specifice. 
 

6. Transparență decizională și creșterea gradului de încredere a cetățenilor în Poliția Locală. 
 
 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL 
 

ZANFIRESCU LIVIU 


