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RAPORT DE EVALUARE 
A REZULTATELOR ACTIVITĂȚILOR DESFAȘURATE 

 DE POLIȚIA LOCALĂ IAȘI, ÎN ANUL 2019 
 

 
I. CONSIDERAŢII GENERALE 
  

  
 Poliția Locală Iași este autoritatea administrației publice locale care exercită, în conformitate 
cu prevederile legislative atribuțiile ce îi revin, cu privire la respectarea ordinii publice, siguranța 
circulației pe drumurile publice, protecția mediului, legalitatea actelor comerciale, disciplina în 
construcții și evidența persoanelor. Întreaga activitate a Poliției Locale Iași are în vedere Strategia 
M.A.I. de realizare a ordinii și siguranței publice, conform  Hotărârea nr. 196/17 martie 2005, pentru 
creșterea siguranței cetățeanului,  prevenirea criminalității stradale, garantarea și apărarea drepturilor 
și libertăților constituționale, a proprietății publice și private, asigurarea climatului necesar, pentru 
funcționarea instituțiilor statului.  În baza Strategiei de Securitate Națională a României au fost definite, 
ordinea și siguranța publică și interesul național în domeniu, factorii de risc, principiile și direcțiile 
prioritare de acțiune, resursele necesare pentru menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice și a 
stabilit responsabilitatea forțelor de ordine publică1. 
  

1.  Conceptul de siguranță publică  
 

 Este definit ca fiind, “sentimentul de liniște și încredere pe care îl conferă serviciul polițienesc, 
pentru aplicarea măsurilor de menținere a ordinii și liniștii publice, a gradului de siguranță al 
persoanelor, colectivităților și bunurilor, precum și pentru realizarea parteneriatului societate civilă - 
poliție, în scopul soluționării problemelor comunității, al apărării drepturilor, libertăților și intereselor 
legale ale cetățenilor.” 
 Ca forță  de ordine publică complementară, Poliția Locală Iași, cooperează cu toate 
structurile teritoriale de aplicare a legii,  cu structurile teritoriale ale M.A.I., M.A.P.N., S.R.I.,  S.P.P., 
Ministerul  Justiției, A.N.A.F., Garda de Mediu și alte categorii de forțe stabilite prin lege.   
 De asemenea cooperează și sprijină permanent acțiunile instituțiilor de utilitate publică din 

subordinea Primăriei Municipiului Iași și a direcțiilor din cadrul primăriei, pentru buna desfășurare a 

lucrărilor edilitare, acțiuni de salubrizare și peisagistică, lucrări de infrastructură rutieră și transport, 

manifestări publice, cultural-sportive, religioase și orice acțiuni  sau evenimente care se desfășoară în 

spațiul public ori în incinta unor instituții publice. 
                                                        
1Strategie M.A.I. de realizare a ordinii și siguranței publice pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale. 
(Hotărârea Guvernului nr. 196/17.04.2005); 
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2. Siguranța publică și personală 

 
Ordinea și siguranța publică din municipiul Iași, este misiunea comună a tuturor instituţiilor 

menționate, care alături şi cu susţinerea autorităţilor locale, Primăria Municipiului Iași, Consiliul Local 

Iași, îşi unesc eforturile în vederea asigurării şi consolidării sentimentului de siguranţă a cetăţeanului. 
 Indiferent de contextul politic, structurile de ordine publică sunt responsabile pentru 

securitatea cetățenilor, protejarea libertăților și intereselor legitime ale acestora, pentru apărarea bunurilor 

și a întregului patrimoniu public sau privat. Într-o lume globală, complexă, dinamică și conflictuală, 

puternic afectată de criza economică și financiară, siguranța cetățenilor și ordinea publică reprezintă 

obiective fundamentale ale guvernării țării noastre2. 
Siguranța publică și personală este principala misiune a Poliției Locale Iași, care se realizează 

prin ansamblul măsurilor și intervențiilor pentru neutralizarea cauzelor și condițiilor care generează 

sau favorizează comiterea oricărui delict împotriva unei persoane sau a unor bunuri care aparțin 

cetățenilor sau comunității. 
 
3. Poliția Locală, parte a organelor administrative locale   
Înființarea propriei instituții de ordine publică, care are ca principal SCOP - creșterea gradului 

de siguranță publică, asigură pe deplin principiul descentralizării serviciilor publice. Interesul 
permanent al autorităților locale, este de creștere continuă a calității vieții cetățenilor pe care îi 
reprezintă.   

 
4. Principii și domenii de acțiune ale Poliției Locale Iași. 
a/ Principiile care guvernează activitatea Poliției Locale Iași sunt: principiul legalității, 

încrederii, previzibilității, proximității și proporționalității, deschiderii și transparenței, eficienței și 

eficacității, răspunderii și responsabilității, imparțialității și nediscriminării. 
 
b/ Domeniile de activitate prevăzute de Legea nr. 155/2010, după cum urmează: 

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

  
 

II.  OBIECTIVELE POLIȚIEI LOCALE  IAȘI ÎN ANUL 2019 
 

1. Obiectiv general - 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 - Poliția Locală Iași consideră drept cheie a succesului - cunoașterea 

deplină a cerințelor, a așteptărilor a reacțiilor cetățenilor. În acest sens, orientarea către cetățean este 

principiul de bază al managementului de vârf, care include valori precum: respectul față de lege și 

cetățean, responsabilitatea socială, integritatea. 

                                                        
2 Strategie Privind Siguranța Cetățeanului la nivelul municipiului Iași 2016-2020. 
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Obiectivele strategice stabilite pentru anul 2019 
 Creșterea gradului de profesionalizare a personalului Poliței Locale Iași; 
 Îmbunătățirea conduitei profesionale în relația polițist local-cetățean; 
 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; 
 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; 
 Cooperarea cu alte structuri cu atribuţii pe segmentele de activitate ale poliţiei 

locale, respectiv, I.P.J. Iași, I.J.J.Iași, Brigada Mobilă de Jandarmi Bacău, D.S.V., 
D.S.P., Garda Naţioinală de Mediu,  S.T.S. B.C.C.O., în scopul eficientizării 

acţiunilor şi prevenirii cu maximă eficienţă a oricăror încălcări ale legislaţiei 

specifice. 
 Menţinerea criminalităţii stradale la cote reduse, cu accent pe prevenirea şi 

combaterea infracţionalităţii comise cu violenţă; 
 Îmbunătăţirea siguranţei rutiere şi fluenţei traficului rutier; 
 Transparență decizională; 
 Creșterea gradului de încredere a cetățenilor în Poliția Locală; 

 
 3. Obiective specifice, acțiuni și indicatori de performanță minimali în anul 2019 
  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 coerente în 
domeniul prevenirii, promovarea 
rolului activ al comunității și 

cetățeanului în asigurarea climatului de 

ordine și siguranță publică. 

-Nr. de campanii implementate = 27(+24); 
-Nr. activităților desfășurate pentru prevenirea 

victimizării persoanelor vulnerabile = 32; 
-Nr. persoane conciliate = 143 (+47); 
-Stări conflictuale aplanate = 691 (+124); 
-Protocoale de colaborare încheiate = 9; 

2.Combaterea faptelor de natură penală 

comise în mediul stradal. 
-Acțiuni preventive, sistem integrat = 33 (+28); 
-Procentul de intervenție la SNUAU 112, în mai 
puțin de 10 minute = 100%, față de 70%. 

3. Combaterea infracțiunilor contra 

patrimoniului public și privat. 
-Nr. de parcuri monitorizate = 8 (+5);; 
-Nr. sisteme de monitorizare video instalate = 3; 
-Nr. de acțiuni preventive organizate = 50. 

II.Creșterea 
gradului de 
siguranță 

rutieră și 

fluidizare trafic. 
 

1. Menținerea unui sistem viabil de 

semnalizare rutieră. 
-Nr. intersecții dirijate prin semaforizare = 94; 
-Nr. de indicatoare rutiere instalate pe principalele 
căi de comunicații= 7.249 (+200); 

2. Fluidizarea traficului rutier. -Nr. activități dirijare în sistem integrat = 1.789; 
-Acțiuni de ridicare a vehiculelor staționate 

neregulamentar = 278; 
-Acțiuni de ridicare auto abandonate = 94 (+12) 

III. Disciplina în 
construcții și 

afișajul stradal. 

1. Identificarea lucrărilor de construcții 

executate fără autorizație. 
-Nr. de controale efectuate în zonele cu potențial de 

dezvoltare urbanistic = 1.151; 
- Nr. infracțiuni constatate = 59 
-Nr. sancțiuni applicate = 134. 

2. Identificarea persoanelor care nu 
respectă autorizația de executare a 

reparațiilor părții carosabile. 

-Nr. de controale efectuate în zona lucrărilor de 

branșare = 198; 
- Număr infracțiuni constatate = 22; 

3. Respectarea normelor legale privind 
afișajul publicitar. 

-Nr. acțiuni de verificare a panourilor publicitare= 
139 (+119); 
-Acțiuni de desființare a mijloacelor publicitare= 60 
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IV. Respectarea 
normelor de 
protecție a 

mediului. 

1. Verificarea respectării prevederilor 

legale privind condițiile de ridicare, 

transport și depozitare a deșeurilor 

menajare și industriale. 

-Nr. de acțiuni organizate în zona centrelor de 

colectare a gunoiului menajer = 115; 
-Nr. de acțiuni organizate în zona șantierelor și 

parcurilor industrial = 279 (+187); 
-Nr. de acțiuni organizate în zona unităților de 

reparații auto = 63 (+58); . 
2. Identificarea cazurilor de 
nerespectare a normelor legale privind 
nivelul de poluare, inclusiv fonică. 

-Nr. acțiunilor desfășurate în zona de activitate a 

agenților economici= 15; 
-Nr. informări către instituțiile publice competente 
pentru aplicarea legii = 15. 

3. Verificarea igienizării surselor de 

apă, a albiilor sau cuvetelor acestora 
-Nr. acțiuni preventive desfășurate= 12; 
-Nr. campanii de informare a populației = 4. 

V. Respectarea 
normelor legale 
privind 
desfășurarea 

comerțului 

stradal și 

activităților 

comerciale. 
 

1. Combaterea activităților ilicite în 

incinta piețelor agroalimentare. 
-Nr. acțiuni desfășurate pentru verificarea legalității 

activității comerciale = 33; 
-Nr. acțiuni de verificare a buletinelor de verificare 

metrologică = 23;  
-Acțiuni de verificare a documentelor ce atestă 

proveniența mărfurilor = 33. 
2. Menținerea unui climat optim în 

zona unităților comerciale. 
-Nr. acțiuni de verificare a respectării programului 

de funcționare și de aprovizionare cu marfă = 37; 
-Nr. de acțiuni de verificare a autorizațiilor de 

funcționare = 38. 
VI. Respectarea 
cadrului legal în 
domeniul 
evidenței 

persoanelor și a 
regimului 
domicilierii. 

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

persoanelor cu acte de identitate 
expirate. 

-Nr. de acțiuni desfășurate pentru informarea 

populației = 28; 
-Nr. citații înmânate pentru prezentarea la serviciile 
publice comunitare = 4.200. 

2. Combaterea nerespectării normelor 

legale privind regimul domicilierii. 
-Acțiuni organizate în căminele sociale = 15; 
-Nr. acțiuni organizate în locuințele aflate în 

administrarea primăriei = 14. 

 
În anul 2019, Poliția Locală Iași a efectuat un număr de  519 activități de asigurare a ordinii 

publice și de fluidizare a traficului rutier, cu ocazia manifestărilor în zona publică, după cum 

urmează: 54 acțiuni cu ocazia unor proteste (marșuri, mitinguri, pichetări); 218 acțiuni la manifestări 

cultural artistice sau religioase; 240 acțiuni la manifestări sportive; 15 acțiuni cu ocazia vizitelor unor 
înalți demnitari; 32 acțiuni la manifestări comemorative.  

 
4. Relaţia cu presa 

 
 Informarea cetăţenilor cu privire la activităţile desfăşurate de către poliţiştii locali s-a realizat de 
către directorul general şi purtătorul de cuvânt al instituţiei. Relaţia cu mass-media a fost menţinută 

prin intermediul sincroanelor şi inserturilor, cât şi prin intermediul site-ului instituţiei unde au fost 
postate 290 comunicate de presă. Comunicatele de presă au fost distribuite și pe pagina de facebook a 
instituției. Informațiile de interes  public au fost reprezentate şi în cadrul emisiunilor în direct de la 

posturile de radio şi televiziune locale, la care a participat în mod frecvent directorul general.  
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III.   MANAGEMENTUL STRUCTURILOR DE POLIŢIE LOCALĂ IAȘI 
 

Pentru îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor stabilite la nivelul Poliției Locale Iași, în anul 
2019, activitatea structurilor de poliţie operative și neoperative s-a desfăşurat sub coordonarea, celor doi 
directori, respectiv a directorului general - ZANFIRESCU Liviu și a directorului adjunct pe linie de 
ordine publică – GRUMEZA Georgel.  Prioritizarea acţiunilor în planul ordinii publice, siguranța 

circulației, control urbanism, protecția mediului, a constituit principiul de bază în activitatea 

structurilor de poliţie locală. Au fost implementate toate instrumentele manageriale de lucru, cu 
accent pe Sistemul de Control Intern Managerial (S.C.I.M.). Activităţile specifice s-au desfăşurat cu 

aplicarea funcţiilor de bază ale managementului: prevederea, organizarea, coordonarea, comanda şi 

controlul.  
Instrumente de lucru pentru îndeplinirea atribuţiilor manageriale: 

 Programul de dezvoltare instituțională a Poliției Locale Iași în anul 2019, aprobat prin 
Decizia directorului general, cu nr. 1.319 din 20.12.2018;  

 Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial (S.C.I.M.) la nivelul 
Poliţiei Locale Iaşi nr. 449/20.12.2018; 

 Lista obiectivelor, activităților, indicatorilor și riscurile specifice Poliției Locale Iași 
pentru anul 2018, nr. 452/20.12.2018; 

 Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control 
intern managerial nr. 465 / 15.01.2019; 

 Planificarea anuală a principalelor activități desfășurate de către serviciile din cadrul 
Poliției Locale Iași, pentru anul 2019, nr. 464/15.01.2019; 

 Rapoartele periodice şi analizele specifice (cu caracter lunar) privind principalii 
indicatori relevanţi de risc şi performanţă realizaţi; 

 Planul de pregătire profesională a Poliţiei Locale Iaşi, 2019, nr. 3.330/11.03.2019; 
 Planul de măsuri pentru prevenirea corupţiei, nr. 11.510 din 06.09.2018; 
 Registrul de riscuri la corupție, nr. 469 din 05.02.2019; 
 Metodologii şi proceduri de lucru în domeniile resurselor umane, I.S.U. şi protecţia 

muncii (P.O. II. B.01-P.O. II B.28); 
 Strategia  de prevenire a Criminalității la nivelul municipiului Iași, în perioada 2017-

2020; 
 Standarde, ghiduri, metodologii şi proceduri de lucru în domeniul  ordine publică, mediu, 

urbanism, financiar, evidența populației; 
 Deciziile directorului general al Politiei Locale Iași; 

 
 

1. Serviciul Management Resurse Umane  
 
1.1. Structura organizatorică, evoluţia și dinamica personalului Poliției Locale Iaşi 

 
În perioada 01.01-31.12.2019, structura organizatorică a Poliţiei Locale Iaşi, a menținut limita 

numerică aprobată de 362 posturi, expusă în cuprinsul H.C.L.M. Iaşi nr. 530/2017. 
Repartizarea posturilor a rămas o constantă: un număr total de 331 funcţii publice (20 de 

conducere şi 311 de execuţie) şi 31 posturi de personal contractual (1 de conducere şi 30 de execuţie), 

distribuite în 13 servicii, 6 birouri şi 47 compartimente, coordonarea instituţiei făcându-se de către  
1 director general şi 1 director general adjunct (ambii funcţionari publici). 

După nivelul posturilor, situația se prezintă astfel:  
 331 funcţii publice, din care: 20 funcţii de conducere şi 311 de execuţie; 
 31 posturi de personal contractual , din care: 1 de conducere şi 30 de execuţie. 
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Graficul nr. 1 -  Categorii de posturi în cadrul Poliţiei Locale Iaşi, la data de 31.12.2019 

 
După calitatea posturilor aprobate, pe parcursul anului 2019, Poliţia Locală Iași a înregistrat: 

 331 funcţii publice, din care: 
 45 funcţii publice generale (20 de conducere şi 25 de execuţie); 
 286 funcţii publice  specifice de poliţist local; 

 31 posturi de personal contractual, din care: 
 10 posturi generale de personal contractual (1 de conducere şi 9 de execuţie); 
 21 posturi de paznic. 
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Graficul nr. 2  -  Repartizarea posturilor de conducere și de execuție, în anul 2019 

  
Raportat la anul 2018,  fluctuația personalului Poliției Locale Iași, se prezintă astfel:  

 
ANUL 

ANGAJĂRI ÎNCETĂRI Comparativ 
2018 / 2019 Funcționari publici Personal contractual Funcționari publici 

2018 15 20 5 Scădere cu 77,14% a 
angajarilor 2019 8 0 5 

S-a pus accent pe ocuparea definitivă a celor vacante, încât să asigure flexibilitate reală în 

activitatea instituţiei. La sfârșitul anului 2019, se notează o creștere cu 0,83% a gradului de ocupare a 
posturilor, față de finalul anului 2018:  

 în anul 2018: erau ocupate 90,61% din totalul de 362 posturi (328); 
 la finalul anului 2019, gradul de ocupare este de  91,44%, respectiv 331 din totalul de 

362 posturi. 
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Graficul nr. 3  – Gradul de ocupare a posturilor, în perioada 01.01-31.12.2019 
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1.2. Pregătirea profesională a personalului 

 
În perioada de referință 01.01-31.12.2019, au fost constituite 28 grupe de pregătire. Prin 

Serviciul Management Resurse Umane, au fost puse la dispoziția acestora teme de actualitate, în 
format letric și Power-point.  Astfel, pe parcursul anului 2019, 67 salariați - reprezentând 20,24% din 
numărul angajaților Poliției Locale Iași, au urmat o formă de școlarizare finanțată din fondurile 
instituției. 
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Graficul nr. 4  -   Situație privind cursurile de perfecționare urmate de salariații Poliției Locale Iași, în anul 2019 

 
1.3.  Starea şi practica disciplinară  

 
În perioada analizată (01.01-31.12.2019), comisia de disciplină constituită la nivelul Poliției Locale 

Iași a fost sesizată în 22 de situații. Faptele cu privire la care au fost formulate sesizările au vizat un număr de 
27 de salariați.  

În 5 din cele 22 de sesizări, a fost dispusă aplicarea de sancțiuni disciplinare, alte 12 au fost 
clasate, pentru 2 a fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecatoria Iași, iar 1 a fost direcționat către 
comisia de cercetare administrativă, pentru stabilirea prejudiciului.  

 
STAREA ȘI PRACTICA 

DISCIPLINARĂ 
2018 2019 Comparativ 

2018 / 2019 24 dosare de cercetare 
disciplinară/29 salariați 

22 dosare de cercetare 
disciplinară/27 salariați 

                                                            SANCȚIUNI   
 

Scădere cu 
16,66 % 

Mustrare scrisă  0 2 
Diminuarea drepturilor salariale 
cu 5-20%,  până la 3 luni 

 
6 

 
2 

Destituire 0 1 
                                                            ALTE MĂSURI  

 
Scădere cu 

5,50% 
 

Sesizarea Parchetului  0 2 
Cercetare administrativă 0 1 
Clasare 16 12 
În lucru 2 2 

 
Recompense acordate 

 Pentru rezultatele bune şi foarte bune obţinute în activitate, în perioada 01.01-31.12.2019, un număr 

de 14 polițiști locali au fost felicitați în scris. De asemenea, cu ocazia Zilei Poliției Locale, au fost 
acordate 10 diplome de excelență, 11 de diplome de onoare și  80 diplome de merit . 
 

RECOMPENSE 2018 2019 Comparativ 2018 / 2019 
Felicitări scrise 8 14  

 
Creștere recompense cu 

36,90% 

Diplome de excelență 69 10 
Diplome de onoare 0 11 
Diplome de merit 0 80 
Plachete 7 0 
TOTAL 84 115 
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Graficul nr. 5  - Situația privind analiza cantitativă a activității desfăsurate de 

Serviciul Management Resurse Umane, în perioada 01.01-31.12.2019 
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Graficul nr. 6  -  Situația funcțiilor publice ocupate, pe grade profesionale, la nivelul lunii decembrie 2019 
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Graficul nr. 7 -  Situația numărului de angajați după gen 

 
 

Situația posturilor vacante la 31.12.2019  (31 posturi vacante - 8,56% din totalul de 362 posturi): 
   4  funcții  publice  de conducere și  4 de execuţie ; 
 19 funcţii publice  specifice de poliţist local; 
   1 post de conducere personal contractual; 
   3 posturi de execuție personal contractual. 

   
La data de 31.12.2019, Poliția Locală Iași avea un număr total de 285 polițiști locali, conform 

graficului de mai jos, cu precizarea că, 2 polițiști locali au atribuții în structuri suport (documente 
clasificate și armament/muniție). 
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Graficul nr. 8 - Repartizarea posturilor de polițist local pe structuri operative, în anul 2019 

 
2. Serviciul Financiar Contabilitate 
 

2.1. Bugetul de venituri si cheltuieli: 
a. Venituri 

 creșterea cu 16,40 % a subvențiilor pentru secțiunea de funcționare; 
 diminuarea cu 7,52 % a subvențiilor pentru secțiunea de dezvoltare; 
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Graficul nr. 9 -  Bugetul de venituri 

b. Cheltuieli   
b.1. Cheltuieli de personal . Față de anul 2018, se constată următoarele: 

 creșterea cu 16,26 % a cheltuielilor salariale în bani, ca urmare a modificărilor aduse 

Codului fiscal, precum și datorită creșterii numărului de persoane remunerate de la 327 la 
330 persoane în luna decembrie 2019, dar și a modificărilor salariale, conform  H.C.L.M. 
Iași nr. 165/aprilie 2019 și H.C.L.M. Iași nr. 453/ 20 decembrie 2019; 

 creșterea cu 6,05 % a cheltuielilor salariale în natură, ca urmare a acordării în luna 
iunie 2019, a voucherelor de vacanță aferente anului 2019; 

 diminuarea cu 17,89 % a contribuțiilor ca urmare a modificării Codului Fiscal. 
Pe total Titlu I- Cheltuieli de personal se constată o creștere de 13,43 % în anul 2019 față de 

2018, diminuarea cuantumului contribuțiilor și creșterea cheltuielilor salariale în bani.  
                        -mii lei- 

Denumire cheltuială 2018 2019 Diferențe 
Cheltuieli salariale în bani 17.335,22 20.153,87     + 2.818,65 
Cheltuieli salariale în natură 4.163,47 4.415,39 + 251,92 
Contribuții 582,05 477,94 - 104,11 
                  Total : 22.080,74 25.047,21   + 2.966,46 
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Graficul nr. 20  - Reprezentarea cheltuielilor 
 
 

Pe total Titlu II - Cheltuieli cu bunuri şi servicii. În anul 2019, se constată o creștere a 
cheltuielilor cu 67,14 % faţă de anul 2018. La data de 31.12.2019, execuția bugetară la Titlul II – 
Bunuri și servicii, arată că din totalul creditelor bugetare aprobate de 2.250 mii lei au fost angajate 
2.042,66 mii lei, ceea ce înseamnă o angajare de 90,78 %, motivat de faptul  că, legea bugetului de stat 

a fost aprobată cu întârziere.  
O diminuare peste medie a cheltuielilor cu bunurile și serviciile în anul 2019, față de anul 2018,   

s-a înregistrat în cazul cheltuielilor pentru apă, canal, salubritate, combustibili, protecția muncii, 
cheltuieli judiciare și alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare. 

O creștere peste medie a cheltuielilor cu bunurile și serviciile în anul 2019, față de anul 2018, s-a 
înregistrat în cazul cheltuielilor cu piesele de schimb, medicamentele pentru cai, alte obiecte de 
inventar, muniție, reclamă și publicitate, precum și la primele de asigurare non-viață.  

Față de aceste creșteri  ale consumurilor și cheltuielilor, conducerea Poliției Locale Iași, a 
dispus verificări, a identificat și eliminat cauzele. 

 

 
Graficul nr. 31  - Reprezentarea cheltuielilor pentru bunuri și servicii în anul 2019 

 



Redactat: Poliția Locală Iași  / Z.L../ 4 ex.                                                                                                                                       Pagina 11 din 31 

1
1

7
.3

6

9
8

.7
8 1
6

.4
5

3
0

7
.6

1

1
0

7
.4

8

5
6

.9
9

3
5

2
.8

9

0

3
5

.5
6 1

6

2
9

.1
1

3
.7

7

2
5

.9

6
.9

4

1
6

.6
9

1
6

2
.1

2 9
7

.3
9

7
.9

6

2
8

9
.6

1
3

2
.3

8 5
6

.4
2

4
5

4
.6

6

4
8

2
.4

1

1
6

1
.0

5

5
6

.1
1

2
4

.5
3

1
0

.8
2

1
6

.7
9

1
5

.5
5

6
6

.8
2

0

100

200

300

400

500

600

2018-2019 CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

 Graficul nr. 42  - Reprezentarea comparativă a cheltuielilor pentru bunuri și servicii 2018/2019 
 
b.2/ Cheltuielile de capital: 
La finele anului 2018, instituția înregistra plăți de 510,48 mii lei. În anul 2019, plățile au fost în 

sumă de 472,10 (-38,38) mii lei. Cheltuielile de capital reprezintă:  stații de emisie recepție, 
autoutilitară cu 5 locuri și ladă, remorcă transport cai cu șelărie inclusă, 9 autoturisme în leasing; 
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Graficul nr. 53 – Cheltuieli de capital 

 
 

2.2. Concluzii privind activitatea financiar contabilă la Poliția  Locală Iași în anul 2019 
 
La titlul I, media lunara a platilor este de 2.087.267 lei, iar în luna decembrie de circa 2.015.727 

lei, ca urmare a modificărilor salariale, conform H.C.L.M. Iași nr. 165/2019 si H.C.L.M.Iași nr. 453/2019. 
 
La titlul II, media lunară este de 170.221 lei, iar în luna decembrie s-au efectuat plăți de 620.446 

lei, de peste 3 ori media lunară. 
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3. Activitatea  de achiziții și administrare a patrimoniului 
 

3.1. Activitatea Biroului Achiziții 
Obiectivele specifice: 

 creșterea transparenței proceselor de achiziții publice de produse, servicii și lucrări; 
 creșterea eficienței proceselor de achiziție publică, respectiv asigurarea necesarului de 

produse, servicii și lucrări la cel mai bun raport calitate/preț în condiții de legalitate; 
În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, s-au primit și au fost soluționate un număr de 1.356 de 

lucrări în registrul electronic de intrări/ieșiri aferent Biroului Achiziții. S-au derulat 242 achiziții directe 
care s-au materializat în 35 de contracte și 207 achiziții directe prin note de comandă și cumpărări 

prin ofertă acceptată. Valoarea totală a achizițiilor în anul 2019, a fost de 2.042,66 (mii)lei. Cele mai 
importante achiziții în anul 2019, conform tabelului sunt: 

 
Nr. Denumire produse/servicii achiziționate Cantitatea                 Valoarea  
1 Autoutilitară de teren cu 5 locuri si lada marca Ford 1 157.996.30 
2 Remorcă transport cai cu șelărie inclusă 1 29.000.30 
3 Stații radio emisie - recepție 36 150.325,60 
4 Scurtă vânt reflectorizantă 282 bucăți 145.997.60 
5 Scurtă îmblănită reflectorizantă 225 bucăți 123.700.50 

11 Servicii de pensiune cai (Celelalte 5 luni, asigurate din 2018) 7 luni 136.500.00 
20 Carburanți auto pe bază de carduri pentru 6 luni 163.863.00 

 
3.2. Activitatea Biroului Administrativ 

Obiective specifice: 
 Asigurarea integrităţii patrimoniului instituţiei, a stării de operativitate a 

mijloacelor de intervenţie, respectarea execuţiei bugetare cu încadrarea în fondurile 
bugetare alocate; 

 Asigurarea logisticii necesare, pentru intervenții şi profesionalizarea personalului; 
În perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, s-au primit și au fost soluționate un număr de 382 de 

lucrări în registrul electronic de intrări/ieșiri aferent Biroului Administrativ. 
 

3.2.1. Situatia autospecialelor și a cabalinelor 
 
 Pentru creşterea capacităţii operaţionale şi de răspuns în raport cu necesităţile şi cu exigenţele 

comunității, la finele anului 2019, Poliţia Locală Iași dispune pentru exploatare și intervenție, de  42 
autospeciale,  2 remorci speciale marca BOECKMANN, pentru transportul cabalinelor, un moped și 10 
cabaline care deservesc Serviciul Poliție Locală Călare.  

 
Nr. 
crt. 

MARCA Total 
mijloace 

VECHIME 
Peste 1 an Peste 4 ani Peste 6 ani peste 11 ani 

1 Autospecială FORD RANGER 1 1 - - - 
2 Autoutilitară IVECO 1 1 - - - 
3 Remorcă Boeckman 2 2  - - 
4 Dacia Logan 31 11 9 9 2 
5 Dacia Duster 4 1 3 - - 
6 Mercedes Vito 1 - - 1 - 
7 Autoturism Skoda OCTAVIA 1 - - - 1 
8 Wolkswagen Transporter 1 - - - 1 
9 Dacia LOGAN MCV 2 -  - 2 
           TOTAL 44 16 12 10 6 
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3.2.2. Situația stațiilor de  emisie-recepție 
 

MODEL TOTAL Obs. 
SEPURA   17 17  portabile 

MOTORALA 127     32 pe autospeciale 
    59 portabile 

TOTAL 144       108 
 

4. Activitatea  de Secretariat și Dispecerat 
 

În anul 2019, la secretariatul Poliției Locale Iași au fost primite un număr total de 19.563 
lucrări, din care: 370 fișe de audiență, 12.519 petiții, 3.215 comunicări de la instanțele de judecată, 

3.400, alte documente de corespondență. La acestea se adaugă un număr de 60 informări de interes 

public, conform Legii  nr. 544/2001. 
În cadrul Dispeceratului Poliției Locale Iași, funcționează două compartimente:  

 Compartiment dispeceri poliție locală;  
 Compartiment dispeceri management trafic. 

Principalele activități desfășurate de Serviciul Dispecerat: 
 Cunoașterea permanentă a misiunilor care  sunt în curs de executare, situația operativă, 

forțele și mijloacele angrenate în acțiunile specifice; 
 Dirijează echipajele de polițiști locali pe principiul cel mai apropiat echipaj intervine; 
 Raportează evenimentele deosebite de pe raza de competență, măsurile luate până la timpul 

informării și transmite în teren dispozițiile primite de la conducerea instituției; 
 Colaborează cu Serviciul de Urgență  SNAU 112, serviciile de specialitate din cadrul 

Primăriei Municipiului Iași3 sau cu serviciile de utilitate publică4. 
Dispeceratul Poliției Locale Iași dispune de un sistem de comunicație radio și are în exploatare 

un număr de 176  stații emisie recepție, din care 144 portabile și  32 sunt montate pe autoturisme. 
Camerele din sistemul de supraveghere video stradal sunt proiectate pe un număr de 17 plasme.  A fost 
extins sistemul de supraveghere video-stradal la nivelul municipiului Iași, cu încă 3 zone  astfel: 

 Pasarela pietonală CFR, de la  Gara Iași către Cartierul Alexandru cel Bun; 
 Strada A. Lăpușneanu, lângă clădirea ATENEULUI din Iași; 
 Parcul din fața Sălii Polivalente – la drapel. 

Dispeceratul Poliției Locale Iași este dotat cu un număr de 7 linii telefonice: 
 Două linii telefonică pentru sesizări si reclamații – 0232/232.099; 0232/234047; 
 Un fax – 0232/232.093 și o  linie telefonica tip IC – 0232/1622; metropolitan – 20271; 
 Două linii telefonice mobile cu terminale smart-phone care permite transmiterea 

rapidă a informațiilor de interes către conducerea Poliției Locale și sefii struxturilor  
 În anul 2019 s-au primit un număr de 10.853 (+3.979)  apeluri telefonice de la 

cetățeni și 11 (-43) sesizări provenite prin poșta electronică. 
Nr. 
crt. 

Activități desfășurate 2018 2019 Diferențe +/- 

01 Sesizări și reclamații primite de la cetățeni   6847 10.853   +3.979 
02 Sesizări primite prin poșta electronică 54 11           -43 
03 Verificări 5 18.860 34.840      +15.980 
04 Adrese6 252 324   + 72 
05 Documente de serviciu întocmite7 1.095 1.095  

                                                        
3 Servicii Publice Iași, Salubris, etc. 
4 DelgazGrid, ApaVital, Veolia, etc. 
5 Auto, persoane, permise, societăți comerciale. 
6 Solicitări venite de la persoane fizice, persoane juridice de interes public sau privat. 
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Grafic nr. 14  – Activitatea desfășurată în cadrul Dispeceratului Poliției Locale Iași 

  

Un număr mare de verificări s-au efectuat în perioada premergătoare vizitei efectuate în 

municipiul Iași a Sanctității Sale Papa Francisc, respectiv 29 mai – 1 iunie 2019. Activități privitoare la 
monitorizarea traficului rutier în perioada vizitei Sanctității Sale Papa Francisc: 402.960 ore de trafic 
rutier înregistrate; 24/24 ore, monitorizare trafic pentru asigurarea condițiilor optime de desfășurare a 

vizitei;   
Rezultate activităților desfășurate s-au materializat în 2.978 de situaţii, consemnate în Registrul 

de evenimente, conform tabelului:  
 

Evenimente înregistrate 2017 2018 2019 
Accidente cu victime 93 141 138 
Accidente fără victime 236 390 408 
Cerșetori  10 55 25 
Căruțe în trafic 71 86 30 
Animale lăsate liber pe domeniul public  10 20 1 

 

93 141 138236
390 408

10 55 2571 86 3010 20 1

2017 2018 2019

Grafic cu evenimentele înregistrate la C.M.T.

Accidente cu victime Accidente fără victime
Cerșetori Căruțe în trafic
Animale lăsate liber pe domeniul public

 
Grafic nr. 15 – Numărul de evenimente înregistrate la Centrul de Management al Traficului 

 
Cele mai frecvente situaţii sesizate de cetăţenii municipiului Iași, au fost cele,  privind 

încălcarea normelor de convieţuiere socială, ocuparea fără drept a locurilor de parcare închiriate 

de la Primăria Municipiului Iaşi, gospodărirea şi menţinerea curăţeniei pe raza municipiului Iaşi, 

interzicerea staţionării mijloacelor de transport bunuri sau persoane, circulaţia rutieră, activităţile 

comerciale ilicite, s.a.  
În perioada analizată au fost primite de Poliția Locală Iași, un număr de 410 solicitări ale 

Inspectoratului de Poliție Județean Iași  pentru vizualizarea zonelor unde s-au săvârșit fapte 

antisociale și preluarea imaginilor de interes operativ. 

                                                                                                                                                                                                   
7 Dispoziția de zi pe unitate, sinteza zilnica, anexa (cu sesizări). 
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IV.  REZULTATE OBȚINUTE DE STRUCTURILE OPERATIVE  
 

1. Sistemul de organizare al structurilor operative din Poliția Locală Iași 
 
Conform  H.C.L.M. Iaşi nr. 530 din 17.12.2017, structura organizatorică a serviciilor 

operative este următoarea: 
 6 Servicii de Ordine Publică (zona de responsabilitate fiind similară cu cele 6 secţii de 

poliţie din cadrul Poliției Municipiului Iași);  Serviciul Siguranţa Circulaţiei; 
 Servicul Poliție Călare;  Serviciul Intervenţii; Serviciul Dispecerat;  
 Serviciul Pază Control Acces, Transport Valori;  Serviciul Urbanism Afișaj Stradal; 
 Biroul Protecția Mediului.  

 
2. Principalele misiuni și acțiuni ale Poliției Locale Iași 

 
În anul 2019, poliţiştii locali au asigurat, măsurile de ordine şi siguranţă publică necesare la 

toate evenimentele şi acţiunile ce au avut loc pe raza municipiului Iaşi, după cum urmează:  
 Acţiuni desfăşurate în vederea deszăpezirii arterelor de circulație, a unităților de 

învățământ și de înlăturare a efectelor fenomenelor extreme; 
 Asigurarea măsurilor de ordine în vederea combaterii şi prevenirii faptelor antisociale la 

unităţile de învăţământ, identificarea persoanelor fără adăpost, dezafectarea 
adăposturilor improvizate și combaterea cerșetoriei; 

 Asigurarea de măsuri de ordine la toate evenimentele cultural-artistice, sportive, 
religioase, etc., care  s-au desfăşurat pe raza municipiului Iaşi; 

 Combaterea comerţului ilicit cu produse din tutun şi alcool provenite din Republica 
Moldova și a comerţului stradal; 

 Asigurarea măsurilor de ordine cu prilejul distribuirii de către Direcţia de Asistenţă 

Comunitară, a tichetelor valorice sociale pentru şomeri şi persoane cu dizabilităţi.  
 Activități de sprijin a serviciilor publice, prin realizarea a 428 acțiuni : 

 S.C. CITADIN  S. A. IAȘI 
- 176 de acțiuni pentru deszăpezire, asfaltări și marcaje rutiere;  
- 10 acțiuni cu program intensiv, pentru deszăpezire; 

 S.C. SALUBRIS S.A. Iași 
- 47 de acțiuni pentru spălare, igienizare străzi și bulevarde; 
- 52 de acțiuni pentru igienizare Pasaj auto ,,Mihai Eminescu”; 

 SERVICII PUBLICE IAȘI 
- 143 de acțiuni pentru toaletare pomi, montare stâlpi de electricitate, montare scenă, 

însoțiri utilaje transport, descărcare gazon în proximitatea parcurilor și a drumului 
public, ridicare/mutare auto, montare flamuri, înlăturarea efectelor fenomenelor 

meteo extreme. 
Menținerea fenomenului de cerșetorie, prezența persoanelor fără adăpost, implică o conlucrare 

permanentă cu D.A.S. a Mun.Iași și D.G.A.S.P.C.Iași. Protecția elevilor din învățământul primar și 

preuniversitar, prevenirea delictelor și actelor de violență, a absenteismului școlar, a traficului și 

consumului de droguri, impune să desfășurăm activități de cooperare  cu Inspectoratul Scolar 
Județean Iași, cu Agenția Națională Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog 

Iași. În domeniul protecției mediului înconjurător și  urbanism, Poliția Locală Iași cooperează cu 
Garda de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului, Inspectoratul de Stat în Construcții, Direcția de 
Arhitectură și Urbanism  și serviciul de  profil din cadrul Primăriei Municipiului Iași. 
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3. Obiective sociale,  publice și economice, aflate în responsabilitatea Poliției Locale Iași 

 
În sensul celor prezentate Poliția Locală 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 Sălii Polivalente, Parcul Națiunilor,  

Parcul Policlinica Municipală; 
  3 Zone de Agrement:  Ciric, C. A. Rosetti,  Ștrandul Municipal Iași; 
  3 Zone Pietonale : B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, Piața Unirii și Str. Lăpușneanu;  
  4 Cămine sociale cu probleme deosebite privind conviețuirea socială. 
 15 unități de învățământ. 
 13 centre comerciale mari  Carrefour Felicia, Carrefour ERA, LIDL, Peny 

market, E-gros, Dedeman, Kaufland, 3 autogari etc. 
Schimbările produse în dinamica şi structura criminalităţii, implică o abordare completă şi 

complexă a fenomenului, inclusiv a efectelor infracţionalităţii, în special a faptelor penale comise în 
zona stradală, aceasta manifestându-se în ultimii ani într-o mare diversitate de forme, constituind un 
subiect de preocupare constantă, pentru instituţiile abilitate în domeniu şi de nelinişte pentru populaţie. 

Activitatea Poliției Locale  Iași, pentru menținerea ordinii publice în municipiul Iași, a avut în 
permanență ca repere: 

 situația operativă înregistrată în  anumite perioade de timp; 
 cerințele cetățenilor și a tuturor instituțiilor publice, inclusiv a celor de aplicare a legii. 

Având în vedere aceste repere, pentru a analiza eficienta structurilor operative ale Poliției 

Locale, pe parcursul anului 2019, vom evidenția SITUAȚIA INFRACȚIUNILOR STRADALE8, 
înregistrată de Poliția Municipiului Iași. 
  

4. Infracționalitatea stradală înregistrată la nivelul Municipiului  Iași9 
 
Conform datelor furnizate de Poliția Municipiului Iași, în anul 2019, pe raza municipiului Iași 

au fost înregistrate un număr de 1.493 (+39) infracțiuni stradale, cu +2,68% mai mult față de anul 

2018. Se observă că în zona stradală infracționalitatea înregistrează o ușoară creștere, de 2,68 %.  
Este important să avem în vedere, categoriile de infracțiuni dominante și cele care înregistrează 

creșteri, precum și  perioada din zi când s-au produs infracțiunile. 
În scopul orientării activității Poliției Locale Iași  în anul 2020, vom detalia infracțiunile cu o 

frecvență mai mare comise în zona stradală, pentru dispunerea măsurilor necesare de prevenire și de 
descurajare a elementelor infractoare: 

 Infracțiuni de tâlhărie, care sunt cele mai grave = 128 (-8), -5,88% față de 2018 (138). 

Trendul acestor infracțiuni grave este în continuă scădere. Exemplificăm că în anul 2018, 
s-a înregistrat o scădere de 20% a infracțiunilor de tâlhărie față de anul 2016; 

 Infracțiuni de viol = 1. În anul 2018, nu s-a înregistrat nicio faptă stradală de acest gen; 
 Ultraj asupra personalului M.A.I. = 1. În anul 2018, nicio faptă stradală de acest gen; 

                                                        
8 Situația Statistică a sesizărilor de natură penală – privind unele  fapte penale stradale Politia Municipiului Iași, 13.01.2020. 
9 Ibidem. 
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 Infracțiunile de furt (TOTALE) = 1.319 (+75, + 6%), față de anul 2018 din care: 
o furturile din societăți comerciale = 85 (+57, + 203,57 % față de anul 2018. Sunt 

fapte cu ponderea cea mai mare. Cele mai multe furturi din S.C., s-au produs 
noaptea = 79 fapte (+52, +192,59%). Majoritatea S.C. sunt prevăzute cu pază;  

o furturile din buzunare, poșete, genți = 570 (+59, +11,55% față de 2018). Cele mai 
multe furturi din buzunare au fost ziua = 491; 

o furturile de auto sunt în scădere de la 15 (anul 2018) la 13 în anul 2019; 
o furturile de componente auto sunt în scădere de la 58 la 21 (-37, - 63%); 
o furturile de plăcuțe de înmatriculare sunt în scădere de la 26 la 15 (-11, - 42%); 
o alte infracțiuni de furt stradale în creștere de la 22 la 39 (+17, +77%) 

 Tulburarea ordinii și liniștii publice (art. 371 C.P.) = 4 (+1) 
 Ultraj contra bunelor moravuri (art.375C.P.) = 10 (+10), ziua au fost înregistrate 8 fapte 
 Trafic și consum ilicit de droguri (Legea nr. 143/2000) = 22 (-33, -60% față de 2018= 55). 

 
CONCLUZII. Tendințele infracționale evidențiate în zona stradală sunt: 

  Creșterea infracțiunilor de furt din S.C. - pe timp de noapte; 
  Creșterea  numărului de furturi din buzunare - pe timp de zi; 
  Tulburarea ordinii publice și  Ultrajul contra bunelor moravuri (pe timp de zi);  
  INCENDIERI ale PUNCTELOR GOSPODĂREȘTI dotate cu pubele pentru 
colectarea selectivă a deșeurilor. 
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Graficul nr. 16 - Reprezentarea grafică a infracțiunilor stradale  înregistrate în mun. Iași în anul 2019.   

Sursa Poliția Mun. Iași 
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Conform graficului de mai jos, rezultă că mai multe infracțiuni stradale se înregistrează pe 

raza Secțiilor de  Poliție Locală  nr. 1, 2 și 3. 
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Graficul nr.17  - Reprezentarea grafică comparativă, detaliată pe fiecare secție de poliție,  pentru anii 2018-2019, 

 a infracțiunilor stradale  înregistrate pe raza mun. Iași. Sursa Poliția Mun. Iași 
 

 
 

Graficul nr.18  - Numărul infracțiunilor stradale  înregistrate pe raza mun. Iași, după perioada din zi.  
Sursa Poliția Mun. Iași 

 
      Din cele două grafice se observă că pe timp de noapte, se comit cele mai multe fapte 

infracționale. Pe raza secțiilor de poliție 1, 2 și 3, s-au înregistrat aproape dublul faptelor infracționale de 

pe raza secțiilor de poliție  4-6. 
 
5. Activitatea de constatare a infracțiunilor și a contravențiilor de către  Poliția Locală Iași 

 
a/ Infracțiuni 
 
În perioada 01.01. - 31.12.2019, polițiștii locali au constatat un număr de 86 (+11) infracțiuni, din 

care 22 sunt pe linie de urbanism, iar persoanele implicate în aceste fapte și documentele de constatare 
au fost predate organelor de poliţie, pentru continuarea cercetărilor şi dispunerea măsurilor legale. 

Infracținile vizează: Loviri și alte violențe; Tâlhării sau tentative de tâlhării; Furturi (din 
buzunare, din auto, de componente auto, de biciclete, din S.C.), Punerea în circulaţie sau conducerea 

unui vehicul neînmatriculat; Conducerea unui vehicul fără permis de conducere; Conducerea unui 
vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe; Trafic și consum ilicit de substanțe stupefiante. 
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b/ Contravenții aplicate de toate structurile de Poliție Locală Iași 
 

Anul de referință 2018 2019 Diferențe +/- 
2019/2018 

Valoare 
% 

Total sancțiuni 30.028 36.296 + 6.268   +20,87% 
Număr sancțiuni cu amendă 18.152 24.264             + 6.112 + 33,67 % 
Număr de sancțiuni cu avertisment 11.876 12.032             +156 +1,31% 
VALOARE 5.748.561 6.727.855 + 979.294 +17% 
  

Precizăm că:  din totalul de 36.296 sancțiuni contravenționale, un număr de 24.264 (66,85%)  
au fost amenzi, iar 12.032 avertismente (33,15% din totalul sancțiunilor). În anul 2018 procentul de 
avertismente a fost de 39%. Numărul de avertismente înregistrează un trend descendent, dar va trebui 
să scadă la un procent  de maxim 25% .  

Situaţia  contravențiilor  constatate în anul 2019 de Poliția Locală Iași, se prezintă  conform 
graficului : 

 

 
 

Graficul nr.19  - Reprezentarea grafică a contravențiilor constatate de toate structurile operative ale Poliției Locale Iași  
 
 
CONCLUZII,  privind activitatea de constatare a faptelor de natură contravențională  

 A crescut numărul de sancțiuni contravenționale, de la 30.028 la 36.296 (+6.268, 
+20,87%) aplicate 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 

150 sancțiuni/zi. (30.028/ 242 zile lucrătoare). 
 Valoarea contravențiilor a crescut de la 5.748.561 la 6.727.855 lei (+979.294 lei,+17%) 
 Cel mai mare număr de sancțiuni  contravenționale este la regimul rutier, respectiv  

14.500 sancțiuni (40% din totalul sancțiunilor). 
 Pe locul 2 în aplicarea sancțiunilor de către Poliția Locală Iași, sunt contravențiile la Legea 

nr. 61/1991 = 6155 (+1476),   Legea nr. 97/2005 = 5.480 (+2.313), H.C.L.M. Iași nr. 
172/2002 = 3.630 (+854) și  la  H.C.L.M. Iași nr. 125/2014 = 1.809 (+1.392) contravenții.  

Putem spune că aplicarea legii a fost concentrată pe problematica situației operative și 

a nevoilor de prevenție/combatere. 
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V.   ACTIVITATEA DE CONSTATARE A STRUCTURILOR OPERATIVE  

 
1. Activitatea de constatare a structurilor de ordine publică 
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Grafic nr.20 -  Numărul sancțiunilor contravenționale aplicate de polițiștii secțiilor 1-6 și Serviciul Intervenții 
 

CONCLUZII,  privind aplicarea sancțiunilor la nivelul structurilor operative de Poliție Locală Iași 
 

 La nivelul Poliției Locale Iași, cele mai multe sancțiuni au fost aplicate  de către polițiștii 

locali din cadrul  Serviciilor Poliție Locală 1,2, 3 și 6, respectiv: Serviciul 1= 3.959 
(+266); Serviciul 2 = 2.952 (+802); Serviciul 3 = 4.360 (+2439, aproape dublu față de anul 
2018) și Serviciul 6 = 2.275 (+228); 

 Un salt calitativ în aplicarea sancțiunilor l-a înregistrat Serviciul Intervenții, care a 
aplicat un număr de 764 sancțiuni (+74), din care, la Legea nr. 61/1991= 573 (+78) 
sancțiuni contravenționale și Serviciul Poliție Călare, care a aplicat 190 (+175) sancțiuni, 

din care la Legea nr. 61/1991 = 86 (+77), la H.C.L.M. Iași nr. 172/2002 = 36 (+36) și la 

H.C.L.M. Iași nr. 338 = 50 (+ 48), Legea  nr. 12/1990 = 5 (+5) sancțiuni contravenționale; 
 Aplicarea Legii nr. 61/1991, este evidentă la Serviciile Poliție Locală 3, 2, 6 și 1, 

respectiv: Serviciul Poliție Locală 3 = 2.149 (+1.194), Serviciul Poliție Locală 2 = 858 
(+225); Serviciul Poliție Locală 6 = 700 (+87); Serviciul Poliție Locală 1 = 550 (+41); 

 Cele mai multe sancțiuni contravenționale la O.U.G. nr. 195/2002, au fost aplicate de 
Serviciul Poliție Locală 1 = 1.388 (+32) sancțiuni, urmat de Serviciul  Poliție Locală 2 cu 
951 (+269) sancțiuni și Serviciul Poliție Locală 3, cu 450 (+14) sancțiuni contravenționale; 

 În aplicarea H.C.L.M. Iași 172/2002, cele mai multe sancțiuni au fost aplicate de Serviciul 
Poliție Locală 1= 988 (+369) sancțiuni, urmat de  Serviciul 3 = 448 (+207) sancțiuni, 
Serviciul Poliție Locală 6 =406 (+101)  și Serviciul Poliție Locală 2 = 360 (+69) sancțiuni 

contravenționale.  
 Serviciile  Poliție Locală 4 și 5, au înregistrat scăderi în aplicarea sancțiunilor 

contravenționale în total, dar și la prevederile legale prioritare, pentru menținerea ordinii 

publice: Serviciul  Poliție Locală 4 = 2353 (-158), la Legea nr. 61/1991 = 619 (-203), iar la 
H.C.L.M. Iași nr. 172/2002 = 252 (-18);  Serviciul  Poliție Locală 5 = 1.550 (-82) 
contravenții, la Legea nr. 61/1991 = 449 (-95), iar la O.U.G. nr. 195/2002 = 267 (-12). 

 
 Valoarea contravențiilor a crescut de la 5.748.561 la 6.727.855 lei (+979.294 lei, +17%). 
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2. Serviciul Siguranța Circulației 

Serviciului Siguranţa Circulaţiei are prevăzute un număr de 49 funcții, din acestea două funcții 

sunt de conducere, 1- Șef Serviciu Siguranța Circulației și  1- Șef Birou Reglementare Rutieră. În 
perioada analizată, au fost detașați de la alte structuri operative la acest serviciu, temporar,  mai mulți 

polițiști locali,  pentru o gestionare mai bună a siguranței și traficului rutier în municipiul Iași. Rezultate 
obținute în perioada de referință, comparativ cu anul 2018: 

 
Nr. 
Crt. 

Baza legală 2018 2019 Diferențe 

01 Fapte de natură infracțională: 7 12 +5 
02 Fapte de natură contravențională 11.693 12.282 +589 
  Legea 61/1991 38 103 +65 

 Legea 12/1990 2 1 -1 
 Legea 38/2003 38 30 -8 
 O.G. 97/2005 1 4 + 3 
 O.G. 99/2000 46 20 + 26 
 O.U.G. 195/2002 11.045 10.241 - 804 
 Legea 349/2002 7 30 + 23 
 Legea 448/2006 246 215 -31 
 Alte legi și O.G 3 11 + 8 
 H.C.L.M. Iași 172/2002 164 360 + 196 
 H.C.L.M. Iași 198/2000 33 7 -26 
 H.C.L.M. Iași 338/2006 78 47 -35 
 H.C.L.M. Iași 125/2014 68 1.109 + 1.041 
 Alte H.C.L.M. Iași  48 171 123 

Media sancțiunilor aplicate pe lucrător este de:250,6 pv/lucrător 

2.1. Activitatea de prevenire în zona Rond Agronomie.  
 
Având în vedere interpelările din Ședinţa Consiliului Local Iaşi, din data de 31 august 2018, 

referitoare la  zona din ROND AGRONOMIE, directorul general a  dispus înființarea unui post 

permanent  de lucru, pe Bdul Carol I - Rond Agronomie între orele 21.00-05.00, ocazie cu care au fost 
scoase în evidenţă următoarele aspecte de interes operativ : 

 au fost aplicate 68 sancțiuni contravenţionale, din care la OUG nr. 195/2002 = 57 sancțiuni 

contravenționale (30 cu amendă și 27 cu avertisment). La Legea nr. 61/1991 (mod) = 8 
sancțiuni contravenționale, H.C.L.M. Iași nr. 198/2000 = 1, H.C.L.M. Iași nr.  70/1998 = 1 
și la Legea nr. 38/2003 = 1 sancțiune contravențională;  

 au fost constatate 2 infracțiuni:  
 în data de 19.02.2019, ora 02.10, a fost depistat numitul A. T., de 51 ani, din sat/com. Rediu în 

timp ce sustrăgea de la chioșcul de cafea amplasat în zona Rond Agronomie mai multe bunuri, 

respectiv 1 bax bere de 2.5 litri sticlă, 1 sticlă vin Cotnari de 0.75.litri, 1 sticlă suc Orange de 2 
litri.  

 în data de 05.08.2019, ora 00.35, a fost depistat numitul R.I., de 37ani, din Republica Moldova, 
care a condus autoturismul marca Subaru, cu nr. de înmatriculare IS.04.CIS, fiind sub influența 

băuturilor alcoolice. La testarea efectuată de către B.P.R. Iași a rezultat o alcoolemie de 0,37‰ 

alcool pur în aer respirat, cercetările continuând în cadrul Biroului Rutier. 

Prezența pe timp de noapte a unui echipaj mixt de poliție locală în zona AGRONOMIE 
(ordine publică și siguranța circulației), a determinat descurajarea tinerilor care practicau DRIFTURI. 

S-a prevenit îngreunarea circulației tramvaielor și s-a  asigurat liniștea locatarilor pe timp 

de noapte, motivat că tinerii au ales ca locuri de întâlnire parcurile din proximitate. 
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2.2. Activitatea privind aplicarea  prevederilor O.U.G. 195/2002 (r). 
 

Au fost aplicate un număr de 10.234 sancţiuni contravenţionale, sancţiuni aplicate atât pentru 

abaterile statice: oprire/staţionare, parcare, pe anumite sectoare de drum, cât şi pentru accesul interzis. 
Situația acestor constatări se prezintă conform graficului: 
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Graficul nr. 21 - Reprezentarea grafică  a sancțiunilor contravenționale aplicate de polițiștii  

Serviciului Siguranța Circulației în anul 2019 
  
 

Pe linia respectării prevederilor Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Iași, au fost 
aplicate  de către lucrătorii serviciului Siguranța circulației un număr de 1.644 sancţiuni, după cum 

urmează: 
 HCLM 172/2002 =    360;    HCLM 125/2014 = 1.108;   HCLM 153/2010 = 71;  
  HCLM 365/2006 =       6;    HCLM 198/2000 =        6;    HCLM 70/1998  =   2; 
 HCLM 364/2018 =      34;    HCLM 315/2019 =      57; 

 
2.3. Activitatea de ridicare vehicule  

 Începând cu data de 25.10.2019, a reînceput activitatea de ridicare a vehiculelor staționate 

neregulamentar, astfel că până la sfârșitul anului au fost ridicate un număr de 278 autoturisme, iar 13  
autoturisme au fost elibertate de pe platformă, fără a se mai încasa taxa de transport, motivat de 
faptul că în aceste cazuri, conducătorii auto s-au prezentat la autospeciala de ridicare  în momentul 
ridicării sau înainte de a pleca către punctul de depozitare. 
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Grafic nr. 22 -  Activitatea de ridicare a vehiculelor staționate neregulamentar, oct. - dec. 2019 
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2.4. Activitatea de blocare a roților autovehiculelor staționate neregulamentar 

Pentru blocarea roţilor autovehiculelor depistate staţionate, parcate neregulamentar pe alei 
pietonale, trotuare, spaţii verzi,  s-a acționat conform H.C.L.M. Iași nr. 246/2005, fiind blocate un număr 

de 3.776 autoturisme. 
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Grafic nr. 23 -  Acivitatea de blocare  a vehiculelor staționate neregulamentar, în anul. 2019 

 

2.5. Activitatea de mutare a vehiculelor de pe domeniul public 
Conform H.C.L.M. Iași nr. 283/2015, au fost mutate un număr de 5.281 autoturisme, cu diferite 

ocazii: manifestări socio-culturale sau religioase, activităţi de asfaltare-frezare, toaletare arbori, avarii ale 
reţelelor de apă, electricitate, salubrizare.  
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Grafic nr. 24 -  Activitatea de mutare a vehiculelor care afectau desfășurarea unor evenimente sau lucrări 

 
 

2.6. Activitatea de identificare a autoturismelor  abandonate  

Conform Legii nr. 421/2002, pentru 94 autovehicule s-a îndeplinit termenul legal, drept pentru 
care  s-a dispus ridicarea acestora, de pe domeniul public și depozitate în spațiul asigurat de S. Publice. 

 

2.7. Activitatea de implementarea punctelor de penalizare 

        Pentru implementarea punctelor de penalizare au fost desemnați doi lucători, care potrivit 
protocolului cu Serviciul Rutier Iași, își desfăşoară activitatea la sediul Poliţiei Rutiere.  
 
3. Serviciul Control Urbanism. Afișaj Stradal 

În cadrul Serviciului Control Urbanism. Afișaj Stradal, își desfășoară activitatea un număr de 12 
polițiști locali, responsabili pe 10 zone ale Municipiului Iași, conform sectorizării acestuia, iar în  
perioada de referință, aceștia au desfășurat următoarele activități: 

 Controale efectuate asupra construcțiilor = 1.151, din care 
 industriale =  54;  colective = 204;  individual = 533; alte construcții = 360; 

 Construcții identificate fără autorizație de construire = 109, din care: 
 sacționate contravențional = 88; 
 infracțiuni constatate      = 22; 
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 Construcții care nu respectă condițiile de autorizare = 18, din care: 

 sancțiuni aplicate =1;      notificări  = 17; 
 Sesizări înaintate către instituții judiciare  = 59, din care:  

 Parchet  = 12;  Judecătorie = 18;  I.P.J. Iași = 29; 
 Construcții identificate în zona construită protejat = 20, din care: 

 Fără autorizație = 19; Cu nerespectarea autorizației = 1; 
 Garaje identificate în urma acțiunii de control = 495, din care: 

 Autorizate = 383;   Neautorizate     = 112;   
 Metalice    = 134;  Tip SOMACO = 132;  Din zidărie = 165; Parcaje = 64; 

 Garaje dezafectate – 77 (metalice= 65;  tip SOMACO  = 7; din zidărie = 5) 
 Controale efectuate privind afișajul publicitar = 139, din care: 

 Acțiuni de verificare a panourilor publicitare              = 79; 
 Număr acțiuni de desființare a mijloacelor publicitar = 60; 

 Sancțiuni contravenționale aplicate – 134, din care: 
 Legea 50/1991 = 96 (în valoare de 188.500 lei); 
 Legea 185/2013 – 38 (în valoare de 55.840 lei);              
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Graficul nr. 25 – Numărul de procese verbale de constatare a contravenției pe linie de control urbanism 
  

4. Biroul Protecția Mediului 

Rezultate obținute în perioada de referință, comparativ cu anul 2018: 
Nr. 
Crt. 

Fapte antisociale 2018 2019 Diferențe 
+/- 

01 Fapte de natură contravențională 1.365 1.253 -112 
  Legea 61/1991 57 67 + 10 

 Legea 12/1990 169 216 + 47 
 O.G. 97/2005 65 79 + 14 
 O.G. 99/2000 6 1 -5 
 O.U.G. 195/2002 2 0 -2 
 O.U.G. 195/2005 46 86 + 40 
 Legea 448/2006 9 0 -9 
 H.C.L.M. Iași 172/2002 547 390 -157 
 H.C.L.M. Iași 198/2000 381 346 -35 
 H.C.L.M. Iași 167/1998 6 2 -4 
 H.C.L.M. Iași 70/1998 14 20 + 6 
 H.C.L.M. Iași 321/2017 62 42 -20 

  Alte H.C.L.M. 1 4 + 3 
Media sancțiunilor aplicate pe lucrător este de: 179 pv/lucător 
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V. ACTIVITATEA SERVICIULUI PAZĂ CONTROL ACCES ȘI 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 

persoanelor la instituții publice, cât și al transportului de valori. 
Dinamica de personal a fost de 44 lucrători, după cum urmează: 

 1 funcționar public de conducere; 
 23 funcționari publici de execuție, din care 1 funcționar public mutat temporar; 
 20 personal contractual. 

Pentru prevenirea încălcării normelor de conviețuire socială din Căminele Sociale  ale 
D.F.L. Iași, au fost organizate acțiuni de prevenire: 

 
a/ Căminul DECEBAL 

 În perioada de referință au fost organizate 6 astfel de actiuni, unde, în urma verificărilor au fost 

aplicate 40 sancțiuni contravenționale, persoanelor identificate în neregulă, din care: 
 20 sancțiuni la H.C.L.M. Iasi, nr. 172/2002, Cap.XI, pct.1 (ocuparea fără drept a unui 

spațiu cu destinația de locuință ce aparține Consiliului local); 
 2 sancțiuni la Legea nr. 61/1991, pentru tulburarea ordinii publice în timpul acțiunii punctuale; 
 8 sancțiuni la O.U.G. nr. 97//2005, privind evidența, domiciliul, reședința și actele de 

identitate; 
 24 sancțiuni contravenționale, conform prevederilor Legii nr. 61/1991,  
 Acțiuni de prevenție: 

 La data de 20 iunie 2019, Poliția Locală Iași a organizat și desfășurat o întâlnire 
cu persoanele chiriașe din Cămin Cantemir, unde au participat și lucrători din cadrul Direcției Fond Locativ, 
care administrează acest cămin social. Întâlnirea s-a desfășurat la Liceul Dimitrie Cantemir. Chiriași bine 
intentionați, prezenți la întâlnire și-au arătat mulțumirea față de lucrătorii Poliției Locale care își desfășoară 
activitatea în acel post, precizând faptul că se simt în siguranță, totodată alții nu sunt multumiți, simțindu-se 
încorsetași și tot timpul fac reproșuri la adresa lucrătorilor.  

 
b/ Cămin CANTA  
Pentru menținerea unui climat de ordine în Imobilul Canta, au fost organizate 4 acțiuni punctuale 

împreună cu reprezentanți ai Direcției Fond Locativ, ocazie cu care au fost aplicate 23 sancțiuni la 
H.C.L.M. Iasi, nr. 172/2002, Cap. XI, pct. 1 (ocuparea fără drept a unui spațiu cu destinația de locuință 

ce aparține Consiliului Local). 
 
c/ Alte situații 
 
În perioada 11 aprilie – 31 septembrie 2019, perioadă în care Serviciul Pază, Control Acces, 

Transport Valori a desfașurat activități specifice la sediul Serviciului Evidența Persoanelor, au fost 
aplicate un număr de 3.105 contravenții, pentru încalcarea prevederilor O.U.G. nr. 97/2005, cu o 
valoare de 62.100 lei, achitate pe loc cu jumătate din minimul amenzii.  
 

VI.  ACTIVITATEA BIROULUI JURIDIC - PROCEDURI 
 
 

Biroul Proceduri - Juridic funcţionează ca structură în subordinea Directorului General al Poliţiei 

Locale Iaşi. În cadrul Biroului Proceduri Juridic îşi desfăşoară activitatea un număr de 7 lucrători.  
În anul 2019, au fost implementate în baza de date un număr de 36.296 (+ 6.268, +20,87%) 

procese-verbale, față de 30.028 procese-verbale implementate în anul 2018  (implementarea presupune 
și verificarea acestora din punct de vedere al corectitudinii întocmirii, conform art. 17 din  O.G. nr. 
2/2001).  
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Grafic nr. 26  – Numărul de procese verbale,  numărul de avertismente și amenzi, în anul 2019 

  
Au fost identificate  un număr de 143 (0.4%) procese verbale întocmite în mod eronat10. 

 Pentru 46 procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor a căror  contravenienți au 

domiciliu pe raza județului Iași sau alte județe din țară nu au fost înaintate  adrese către Poliţiile Locale 

din alte localităţi sau posturilor de Poliție,  în vederea îndeplinirii procedurii de afişare. 
 Consilierul responsabil a fost cercetat disciplinar și sancționat cu diminuarea drepturilor 
salariale și implicit a fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, pentru neglijență în 

serviciu. De asemenea, angajatul a fost mutat la o altă structură din cadrul Poliției Locale Iași. 
 Din totalul de 36.296 proceselor verbale  întocmite în anul 2019, până în prezent, au fost 
contestate 278 procese verbale conform graficului. Diferența existentă în grafic reprezintă alte abateri: 
 

O.U.G. 195/2002, 73, 26%

Legea 61/1991, 45, 16%

Legea 50/1991, 16, 6%Legea 448/2006, 28, 10%
Legea 185/2013, 6, 2%

Legea 12/1990, 5, 2%

Alte legi și O.G., 4, 1%

Alte H.C.L.M. , 8, 3%

H.C.L.M. 365/2005, 3, 1%

H.C.L.M. 125/2014, 8, 3%

H.C.L.M. 153/2010, 27, 10%

H.C.L.M. 172/2002, 55, 20%

 
Graficul nr. 27 - Reprezentarea grafică  a sancțiunilor contravenționale  contestate în  anul 2019 

                                                        
10 Încadrarea eronată a faptei, CNP greșit/lipsă, lipsă nume agent constatator, lipsă dată întocmire proces verbal de constatare  a contravenției, 
lipsă domiciliu. 

 2018 2019 Diferențe 
Total 30.028 36.296 + 6.268 

Amenzi 18.152 24.264             + 6.112 
Avertismente 11.876 12.032             +156 
VALOARE 5.748.561 6.728.855 + 980.294 
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VII.  COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ 
 

În domeniul operativ Poliția Locală  Iași a executat misiuni de menținere a ordinii publice și a 

asigurat buna desfășurare a unor evenimente în cooperare  cu Inspectoratul de Poliție Județean Iași – 
Poliția Municipiului Iași, cu Inspectoratul Județean de Jandarmi Iași, Brigada Mobilă de Jandarmi 

Bacău, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Iași, Serviciul de Telecomunicații Speciale, 

S.P.P – Serviciul Iași și cu direcțiile și serviciile de interes public.    
                       
1. Măsuri specifice de ordine publică la manifestări publice 

 
Au fost executate 128 de misiuni pentru asigurarea măsurilor specifice cu ocazia unor manifestări 

publice de amploare, unele cu un grad ridicat de risc: 
 Ziua Naţională a României (1 Decembrie) ; 
 Unirea Principatelor Române – Zi Naţională începând cu anul 2015 (24 ianuarie) ; 
 Ziua N.A.T.O. – 05.04 ;  
 Târgurile de iarnă şi  Sfintele Paşte ;  
 Ziua Forţelor Terestre – 23.04 ;  
 Ziua Veteranilor de Război – 29.04 ;  
 Ziua Independenţei, Ziua Victoriei Coaliţiei şi Ziua Europei – 09.05 ; 
 Ziua Familiei – 15.05 ;  
 Noaptea Muzeelor - 20.05 ; 
 Mitinguri ale  taximetristilor, ale cetățenilor pentru refacerea străzii Iași - Dancu; 
 Hangariada 24-26.05 ; 
 Festivalul Studenţilor Ieşeni -FestudIS- mai ; 
 Vizita Papei Francisc la Iași – 01.06 ; 
 Concursul Eurovision: 
 CUCUTENI 5000- Târg de produse de artizanat – 23-25.06- Parcul Expoziţiei ; 
 Târgul Meşteşugarilor- (produse de artizanat) - 23-25.06 ; 
 Rocanotherworld (festival de muzică, artă și gastronomie)– 20-23.06 ; 
 Ziua Drapelului Naţional – 26.06, 
 Festivalul Cătălina (festival internaţional de folclor pentru tineret) – 25-27.07 ; 
 Ziua Imnului Naţional – 29.07 ; 
 Afterhills (festival de muzică) – 23-26.08 ;  
 Ziua Limbii Române – 31.08; 
 Raliul Iaşului – etapă a Campionatului de Raliuri a României 06-07.09; 
 Ziua Europeană fără maşini – 22.09; 
 Deschiderea anului universitar 2019/2020 la Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi; 
 FILIT – Festivalul Internaţional de Literatură şi Traducere – octombrie 2019; 
 FITPTI – Festival Internaţional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iaşi octombrie 2019; 
 Sărbătorile Iaşului – octombrie sărbătoarea religioasă Sf. Parascheva (14.10); 
 Maratonul internațional Iași – 27.10; 
 Meşteri şi meşteşuguri tradiţionale din Moldova – Manifestare culturală  03-05.11; 
 Ziua Armistiţiului – 11.11; 
 Manifestări dedicate SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ ALE IAŞULUI; 
 Datini şi obiceiuri de iarnă- 15-16.12; 
 Ziua Eroilor Revoluţiei din 1989- 22.12; 
 Revelionul ieşenilor – concert şi joc de artificii – 31.12 
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2. Măsuri de asigurare a securității elevilor în anul de învățământ 2019/2020 
 

 Premergător începerii anului școlar 2019-2020, Directorul general al  Poliției Locale Iași a 

întocmit și prezentat pentru aprobare Primarului Municipiului Iași domnul Mihai CHIRICA, ”Planul 

de măsuri privind asigurarea ordinii și siguranței publice în proximitatea unităților de învățământ” cu 
nr. 12.394/29.08.2019, în care au fost prezentate baza legală, obiectivele, modul de acțiune și unitățile de 

învățământ atribuite instituției noastre.  
 

 Începând cu data de 09.09.2019, Poliția Locală a fost prezentă la unitățile de învățământ 

pentru a asigura buna desfășurare a manifestărilor dedicate deschiderii noului an școlar. Prezența 

polițistilor locali în proximitatea unităților de învățământ este asigurată permanent pe parcursul întregului 

an școlar conform planului precizat. 
 

 Pe parcursul anului 2019, au fost efectuate activități de prevenire în școli, inclusiv în cadrul 
Programului ,,Școala Altfel” cele mai multe activități  fiind axate pe educație rutieră, prevenirea 

consumului de droguri, absenteismul școlar și delincvența juvenilă. Anul 2019, este anul în care România 
a adoptat legea anti-bullyng (Legea 221/2019 – combaterea violenței psihologice în școală). Poliția 

Locală Iași, prin lucrătorii special desemnați, au desfășurat o serie de activități specifice de prevenire:  
 S-au încheiat 5 protocoale de colaborare și 8 acorduri de parteneriat 1; 
 Acțiuni în 26 de unități de învățământ, 2 instituții publice  și 3 O.N.G.; 
 74 activități, la care au participat un număr de 6.932 elevi . 
 Temele de prevenire abordate pe fiecare nivel de vârstă au fost: 

o Ce este bullyng-ul ? – combaterea violenței psihologice în școală; 
o Delicvența juvenilă; 
o Consecințele consumului de substanțe interzise (droguri, etnobotanice) 
o Gestionarea conflictelor; 
o Siguranța în zona virtuală (internet); 
o Regimul articolelor pirotehnice (petarde, artificii); 
o  Siguranța micului pieton – reguli de bună practică pentru micii pietoni; 
o Polițistul local – prietenul copiilor. 

 
3. Acțiuni comune  la nivelul municipiului Iași pentru executarea unor lucrări 

 
 Dirijarea traficului rutier în zonele unde se execută lucrări de modernizare, de 

asfaltare/decapare, diferite lucrări de către societăţi ca:  
 R.A. APAVITAL, S.C.VEOLIA S.A., S.C. CONEST S.A. Iași , E-On  
 S.C. CITADIN S.A. Iași – asfaltare, marcaje rutiere, întreținere pe timp de iarnă  
 C.T.P. Iași – montare reţea electrică şi cale de rulare; 
 S.C. SALUBRIS S.A. Iași – flyere de avertizare în vederea salubrizării;  
 SC SERVICII PUBLICE S.A. – peisagistică, plantare gazon, alte lucrări;  
 Centrul de Management al Traficului -  lucrări semaforizare; 

 Acțiuni pentru însoțirea transporturilor agabaritice pe raza municipiului Iaşi (IRO);   
 

 Asigurarea lucrărilor de întreținere la Pasajului ,,Mihai Eminescu”; montarea/demontarea 
ornamentelor de iarnă; lucrări din zona Pasajelor Octav Băncilă şi Piaţa Unirii. În zona târgurilor 
auto şi a pieţelor agro-alimentare; 

 
 Intervenție și furnizarea către C.T.P. Iaşi în 12 cazuri, a datelor necesare ale pentru 

recuperarea  prejudiciului creat prin blocarea căii de rulare a tramvaielor;  
 

 Acțiuni comune pentru identificarea piromanilor care au incendiat  în anul 2019 pubele 
destinate selectării colective a deșeurilor. Au fost identificate 5 asemenea persoane, din rândul 
persoanelor fără adăpost și de la Centrul  de Plasament ,,Sfântul Spiridon”  Tg. Frumos., cercetate 
de Poliția Municipiului Iași.  

Și în prezent ne confruntăm cu acest fenomen, al incendierilor de puncte gospodărești. 
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4. Măsuri specifice de menținere a ordinii publice la solicitarea I.P.J. IAȘI  
 

 Serviciul Rutier din cadrul I.P.J. IAȘI –  misiuni de însoțire coloane oficiale, manifestări 

publice sau sportive, care s-au desfășurat pe sectoare de drum public ; 
 I.J.S.U.  IAȘI şi S.M.U.R.D. IAȘI - cu ocazia simulării demonstrative de stingere a 

incendiilor, cutremur şi atacuri teroriste;  
 Asigurarea măsurilor de ordine şi fluidizare a traficului rutier; 
 Una dintre cele mai importante misiuni - vizita suveranului Pontif Papa Francisc I -

01.06.2019 ; 
  ,,Sărbătorile Iașului” – Pelerinajul Sfintei Parascheva; 
 Asigurarea primelor măsuri la fața locului, în cazul accidentelor rutiere; 
 Acordarea de sprijin echipajelor de deszăpezire care au acţionat pe raza municipiului, în 

urma căderilor de zăpadă din lunile de iarnă;  
 Acordarea de sprijin administratorului drumurilor, pentru înlăturarea efectelor 

fenomenelor naturale;  
 Verificarea integrității mijloacelor de semnalizare rutieră.  

 

CONCLUZII 
 
1. Poliția Locală Iași și-a îndeplinit  obiectivele stabilite pentru anul 2019, de  asigurare a 

ordinii şi siguranţei publice, a vieţii, integrităţii corporale, a patrimoniului public şi 

privat, în cooperare cu toate instituțiile publice locale și județene; 
2. A crescut gradul de fermitate în aplicarea legii, fiind aplicate un număr de 36.296 (+6.268, 

+20,87%), de către o medie de 220 lucrători (nu sunt incluși polițiștii din dispecerat, cei 

care efectuează servicii de pază). Rezultă 150 sancțiuni/zi. (36.296/242 zile lucrătoare). 
3. Valoarea contravențiilor a crescut de la 5.748.561 la 6.727.855 lei (+979.294 lei, +17%); 
4. Aplicarea legii a fost concentrată pe problematica situației operative și a nevoilor de 

prevenție/combatere. Cel mai mare număr de sancțiuni  contravenționale  înregistrate 
sunt la regimul rutier, respectiv  14.500 sancțiuni (40% din totalul sancțiunilor), urmat de  
Legea nr. 61/1991= 6155 (17%). 

5. 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 12.032 (33,14 %) 
avertismente; 

6.  Indicatorii relevanți privind infracționalitatea stradală  sunt în scădere la infracțiunile 

de  tâlhărie, furturi de sau din auto.  
7. Implicarea conducerii Poliției Locale Iași, în proiecte care vizează modificări legislative. 

Directorul general a participat la 3 ședințe susținute de AMR (Asociația Municipiilor din 

România); 
8. Ponderea femeilor în Poliția Locală este de 18%, (+6 % față de media la nivelul U.E.), 

respectiv  60 femei din totalul de 331 angajați; 
9. Numărul salariaților cercetați disciplinar și sancționați este redus, de 1,51% (4 funcționari 

publici și 1 personal contractual). Au fost cercetați 27 de angajați; 
10.  În anul 2019, plățile au fost în sumă de 472,10 (-38,38) mii lei.  
11. Pentru eficientizarea sistemului de ordine publică, siguranță rutieră, patrulare s-au realizat 

investiții de tehnică și  autospeciale: 
 Autospecială marca Ford, (Euro 6) și a unei remorci pentru transportul cabalinelor; 
 Extinderea sistemului de supraveghere în  3 zone cu risc criminogen; 
 36 stații de  emisie-recepție și necesarul de accesorii pentru stațiile în uz;  
 Instalarea de sisteme de înregistrare video la sediul instituției, pentru protecția  căilor 

de acces și creșterea disciplinei întregului personal; 
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VIII. OBIECTIVELE POLIȚIEI LOCALE IAȘI PENTRU ANUL 2020  
 
 
 

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 din domeniile: etică, 

deontologie profesională, legislație aplicată, tactică polițienească, conduită civică); 
 

2. Creșterea calității actelor de constatare. Reducerea semnificativă a  numărului de procese 
verbale, care atrag nulitatea din oficiu;  
 

3. Dezvoltarea unei atitudini pro-active la nivelul tuturor angajaților, prin: îmbunătățirea 

conduitei profesionale și civice în relația polițist local-cetățean; creșterea vizibilității polițiștilor 

locali în teren, respect față de cetățeni, atenție deosebită față de proprietatea publică și privată, 
implicare, dăruire, sprijinul populației, responsabilitate, autoritate prin calitatea muncii și 

profesionalism; 
 

4. Creșterea gradului de siguranță al elevilor și cetățenilor; 
 

5. Protecția mediului, prin desfășurarea de campanii de prevenire împreună cu S.C. Salubris S.A, 
Garda de Mediu, Agenția pentru protecția mediului, R.A.R, Serviciul de specialitate din cadrul 
Primărirei Municipiului Iași, intensificarea controalelor, aplicarea fermă a legii în domeniul 
construcțiilor, transporturilor, circulația vehiculelor și  salubritate.   
 

6. Creșterea gradului de încredere a cetățenilor în Poliția Locală Iași; 
 

7. Cooperarea cu toate structurile cu atribuţii pe segmentele de activitate ale poliţiei locale, 
respectiv, I.P.J. Iași, I.J.J. Iași, I.T.P.F. Iași, A.T.O.P. – C. J. Iași,  D.S.V. Iași, D.S.P. Iași, 
S.T.S. Iași,  Garda Naţională de Mediu Iași, în scopul eficientizării acţiunilor şi prevenirii cu 

maximă eficienţă a oricăror încălcări ale legislaţiei specifice. 
 

 
DIRECTOR GENERAL 

 
ZANFIRESCU LIVIU 
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ANALIZA SWOT A POLIȚIEI LOCALE 14.01.2020 

 

ANALIZA SWOT 
A 

STRUCTURILOR  
DE ORDINE PUBLICĂ, 

SIGURANȚĂ RUTIERĂ, 

URBANISM, MEDIU ŞI 
EVIDENŢĂ POPULAŢIEI  

DIN CADRUL 
POLIȚIEI LOCALE IAŞI 

PUNCTE TARI 
1. Criminalitatea stradală se menţine la 
acelaşi nivel scăzut. 
2.Angajarea majorităţii 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 poliţiştilor locali în 
domeniul ordinii şi siguranţei publice. 
3.Stadiul avansat al implementării 

conceptului poliţiei de proximitate / 
filozofia activităţii poliţieneşti comunitare 
(A.P.C.) care a contribuit la schimbarea 
atitudinii poliţiştilor locali şi modului de 

abordare a problemelor comunităţii. 
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 şi de la unele servicii 
ale instituţiei. 

PUNCTE SLABE 
 

1. 1. Sistemul de pregătire profesională  a poliţiştilor 

locali de ordine publică este ineficient; 
2. 2.Motivația personală pentru pregătirea 

profesională continuă, deficitară; 
3. 3.Disponibilitatea poliţiştilor din structurile de 

ordine publică sub aşteptările comunităţi; 
4. 4.Operativitatea și reacţia a unor poliţişti din din 

structurile de ordine publică necorespunzătoare; 
5. 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 naţională) deficitar; 

6. 7..Lipsa instrumentelor de intervenţie imediată 

pentru manageri, asupra angajaţilor, în vederea  

eliminării unor riscuri sau vulnerabilităţi care  pot 

afecta grav imaginea instituţiei; 

OPORTUNITĂŢI 
1.Creșterea performanței 
poliţieneşti a structurilor de ordine 
publică, rutieră şi urbanism, la 

nivelul cerinţelor comunităţii; 
2.Prevenirea violenţei stradale şi  

şi a delincvenţei juvenile; 
3.Reducerea progresivă a 

fenomenului de cerşetorie şi 
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 
siguranţă 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 acţiunilor stabilite în cadrul 

celor 3 programe de prevenire – violenţă 
stradală, cerşetorie, 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 autorităţii, operativităţii şi 

fermităţii poliţiei în 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 poliţiştilor neperformanţi în Comisia de 
Etică a Poliţiei 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 corupţie abuzuri de orice 

natură, ineficiența sistemului de 
ordine publică. 

PUNCTE TARI VERSUS AMENINTARI 
 1.Anticiparea evoluţiei criminalităţii şi a 
tendinţelor;  
 2.Exploatarea experienţei unor lucrător din 
structurile M.A.I.  în domeniul prevenirii 
criminalităţii; 
 3.Schimbul operativ de date privind 
infracţionalitatea, cu structurile teritoriale 
ale M.A.I.;  
 4.Parteneriate cu instituţii 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 
cetăţenii; 
 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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