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POLITIA LOCALA 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018 

CONSIDERAŢII GENERALE 

Prezenta evaluare este structurată pe politicile manageriale promovate la nivel local,în 

deplină concordanţă cu Strategia Dezvoltării Municipiului şi a Programului cu obiectivele  

prioritare a Primarului Municipiului Bacău.  

Concentratã pe oferirea unui serviciu public poliţienesc de calitate, Poliţia Locală a 

Municipiului Bacău şi-a stabilit obiectivele esenţiale, necesare îndeplinirii misiunii cu care a 

fost învestitã. În acest context lucrătorii Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, au exercitat 

servicii de calitate în aplicarea cadrului legislativ, stipulat în legi, Hotărâri ale Consiliului 

Local, Dispoziţii ale Primarului, asigurând totodată un plus de încredere şi de imagine  

autorităţii locale în rândul comunităţii. 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, EVOLUŢIA ŞI DINAMICA 

PERSONALULUI POLŢIEI LOCALE BACĂU 

În anul 2018, instituția noastră a funcționat până la data de 27.06.2018, având la bază 

organigrama şi statul de funcţii aprobate prin HCL nr. 312/06.09.2017 şi începând cu data de 

28.06.2018 prin HCL nr. 230 a fost aprobată noua organigramă și noul stat de funcții, pentru 

un număr de 173 funcții structurate astfel: 

- 149 funcţii publice din care 9 funcţii de conducere  şi 140 funcţii de execuţie; 

-   24 funcţii contractuale. 

Deasemenea, în noua organigramă aprobată au fost prevăzute: 

3 (trei) servicii  -  4 (patru) birouri  -  20 (douăzeci) compartimente; 

Din totalul de 173 de funcţii, la începutul anului 2018 erau ocupate 162 de funcții și 

vacante 11 de funcţii. Pe parcursul anului 2018 instituția a încetat raportul de serviciu, prin 

pensionare, pentru un funcționar public, în acelaşi interval s-au transferat: 

-în interesul serviciului din cadrul instituției doi funcționari publici; 

-la cerere din cadrul instituției un funcționar public; 

-la cerere în cadrul instituției doi funcționari publici, 
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iar 8 funcții de execuţie și o funcție de conducere au fost încadrate prin concurs de recrutare, 

rămânând vacante la data de 31.12.2018 un număr de 5 funcții din care 4 de execuție și una de 

conducere. 

 

COOPERARE ŞI COLABORARE INTERINSTITUȚIONALĂ 

 Poliţia Locală a Municipiului Bacău colaborează  în special cu structurile  cu atribuţii 

în domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi cu alte instituţii publice de pe raza 

municipiului Bacău, cu care are încheiate protocoale de colaborare, pentru  prevenirea şi 

combaterea fenomenelor infracţionale  şi îndeplinirea celorlalte misiuni ce îi revin. 
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I. OBIECTIVELE POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI BACĂU 

 

În anul 2018, Poliţia Locală a municipiului Bacău a avut următoarele obiective 

strategice : 

1. Menţinerea ordinii şi liniştii publice şi sporirea gradului de 

siguranţă al cetăţeanului; 

Este unul  din principalele obiective asumate de către instituţia noastră, şi anume 

asigurarea unui climat de ordine şi linişte pentru locuitorii municipiului Bacău, garantarea şi 

protejarea bunurilor ce compun proprietatea publică şi privată. 

La realizarea acestui obiectiv aportul principal l-au avut Biroul de Ordine Publică şi 

Compartimentul Intervenţii. S-a acţionat zilnic, în medie cu un efectiv de 7 patrule proprii pe 

sch.1 şi sch. 2 şi 1 patrulã pe schimbul trei. De asemenea, zilnic s-a acţionat cu o  grupă 

operativă formată din câte 3-4 poliţişti locali pe fiecare schimb, având misiunea de a 

interveni şi aplana stările conflictuale de pe raza municipiului Bacău, de a sprijini ceilalţi 

poliţişti locali în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi de a monitoriza zonele cu risc 

criminogen ridicat (unităţile şcolare arondate, Gara Bacău cu pasajul subteran, Autogara 

Bacău, Pasajul Revoluţiei, Pasajul Letea, parcurile Cancicov, Catedralei și Gherăieşti, etc.). 

1.1 Acțiuni desfășurate; 

 Legea 61/1991- privind tulburarea ordinii publice = 42 

 O.U.G. 97/2005- privind evidenţa persoanei = 16 

 Legea 349/2002-privind combaterea efectelor consumului produselor din tutun = 8 
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1.2 Infracțiuni constatate în flagrant;  

În conformitate cu prevederile Legii 155/2010,  personalul poliţiei locale a fost 

împuternicit să constate infracţiunile flagrante, procedând  conform dispoziţiilor art. 293 din 

Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

  Faţă de persoanele depistate s-a luat măsura îndrumării spre localitatea de domiciliu, 

sau încredințarea acestora  Direcţiei  de Asistenţă Socială,  Direcţiei Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Bacău şi Centrului de cazare temporară pentru persoanele fără 

adăpost, în vederea soluționării problemelor persoanelor depistate în condițiile legii.  

1.5 Activităţi pe linia unităților de învățământ; 

În conformitate cu Planul Teritorial Comun de Acţiune şi Planul de Cooperare pentru 

creşterea gradului de siguranţă a elevilor și a personalului didactic şi prevenirea delicvenţei 

juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 

2018-2019, instituţiei noastre i-au fost repartizate 16 instituţii de învățământ, astfel: 

1. C. N. „Gheorghe Vrănceanu”;   2. C.N . „Ferdinand I”; 

3. Colegiul Pedagogic „Ștefan cel Mare”;  4. Colegiul Economic „Ion Ghica”; 

5. Liceul Tehnologic „Petru Rareș”;   6. Liceul cu Program Sportiv;  

7. Școala gimnazială nr. 2 „C-tin Platon”; 8. Școala gimnazială nr. 4 „G.M.   

CANCICOV”; 

2018

2017

0

50

100

150

200

persoane
depistate

din Bacau din alte
localitati

persoane
depistate  la

ghena de
gunoi

persoane fara
adapost

presoane
predate altor

institutii

98 

66 

32 

189 

93 

33 

198 

104 94 

124 

63 

32 

Cersetori depistati,persoane fara adapost 

2018 2017



 5 Tel. cetățeanului: 0234/986  
 

NESECRET           

9. Școala gimnazială nr. 11 „Mihai Drăgan”;      10. Școala gimnazială nr. 28 „Miron Costin”; 

11.Grădinița cu program prelungit nr. 23;  12.Grădinița cu program normal nr. 9; 

13.Grădinița program prelungit „Raza de Soare”; 14.Școala generală nr. 9 Gherăiești; 

15.Grădinița cu program normal „Violeta” ;  16.Grădinița cu program prelungit nr. 33; 

 De asemenea, în perioada analizată au fost desfăşurate în unităţile de învaţământ, 

următoarele activităţi:  

 controale în unitățile de învățământ = 1.183; 

 elevi depistaţi absentând de la orele de curs = 32; 

 şedinţe de instruire organizate în unităţile de învăţământ = 138; 

 

 Ședințele desfășurate în unitățile de învățământ au avut ca tematică atât ordinea 

publică cât și siguranța rutieră, protecția mediului, etc. 

1.6. Evidența persoanei; 

În baza solicitărilor Asociaţiilor de proprietari, Primăriei Municipiului Bacău 

(Compartiment Evidenţă Contracte), Secţiilor 1 şi 2 de Poliţie Bacău sau chiar a cetăţenilor 

din municipiul Bacău s-au organizat un număr de 16 acţiuni, în special la  bl.5 de pe str. 

Pictor Aman, str. Orizontului la bl.8,10,11,12, str. Milcov bl.8, str. Victor Babeş la bl.2, 

Calea Moineşti la bl.34, str. Stadionului bl.5, etc., fiind aplicate un număr de 346 de sancţiuni 

contravenţionale în valoare de 15.310 lei. 
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1.7.  Combaterea efectelor consumului  produselor din tutun; 

Prin actualizarea Legii 349/2002, începând cu luna martie a anului 2016, poliției locale 

i-a fost dată o nouă competență, respectiv pe linia constatării și aplicării de sancțiuni 

contravenționale în ceea ce privește prevenirea și combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun. 

Având în vedere acest lucru, instituția noastră în perioada analizată din anul 2018, a 

organizat  

8 acţiuni, aplicând un număr de 304 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 79.850 

lei. 

1.8.  Combaterea comerţului ilegal cu  produse din tutun; 

În baza Planului comun de măsuri pentru creşterea gradului de siguranţă în zona Pieţei 

Centrale a municipiului Bacău, încheiat cu Poliţia Municipiului Bacău, s-a acţionat în 

principal pentru combaterea comerţului ilegal cu produse din tutun, prin asigurarea zilnică a 

unei patrule proprii din cadrul Biroului Ordine Publică şi colaborarea acesteia cu lucrători din 

cadrul secţiei 2 Poliţie Bacău. Cu ocazia celor 26 intervenţii executate, au fost depistate 22 

de persoane fiind ridicate în vederea confiscării 8.800 ţigarete provenite din contrabandă. 
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3. Țigarete confiscate în total 34.140 71.220 

a) cu patrule proprii ordine publică 10.800 24.760 

b) în colaborare cu Secția 2 Poliție 77.260 46.460 

4. Autovehicule implicate 16 26 

 

1.9 Participarea la manifestări cultural artistice, religioase şi sportive ; 

În perioada analizată, polițiştii locali din cadrul Biroului de Ordine Publică şi 

Compartimentului Intervenţii, au participat alături de lucrătorii de la Poliţia Română şi 

Jandarmeria Română la un număr de 108 evenimente cultural – artistice (Festivalul „Zilele 

Bacăului”, Street Food Delivery, Hramul Bacăului”, Revelionul Împreună, etc.) cu un efectiv 

de 530 de poliţişti locali şi la 102 de competiţii sportive (meciuri de handbal, volei 

masculin şi feminin) cu un efectiv de 510 de poliţişti locali. Menționăm că atât la 

manifestările cultural artistice, religioase cât şi la manifestările sportive, nu s-au înregistrat 

evenimente deosebite. 

 

1.10 - Sancțiuni contravenționale aplicate; 

Pentru realizarea acestui obiectiv, în anul 2018 au fost aplicate un număr de 1.892 

sancţiuni contravenţionale în valoare de 341.150 lei având o scãdere de 14,04 % la 

numãrul de sancţiuni dar o creştere de 22,06 % la valoarea sancţiunilor, față de anul 2017. 
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Conducerea și coordonarea integrată a activităţii Poliţiei Locale, Poliţiei Române şi 

Jandarmeriei Române, de menţinere şi asigurare a ordinii publice, au avut ca rezultat scăderea 

semnificativă a faptelor anti-sociale din zona publică. 

2. Creşterea gradului de siguranţă rutieră pe străzile şi drumurile 

publice din municipiul Bacău; 

De asemenea, unul  din principalele obiective asumate de către instituţia noastră este 

creşterea gradului de siguranţă rutieră pe străzile şi drumurile publice din municipiul Bacău, 

prin asigurarea fluentei circulației pe drumurile din zona de competență. La realizarea acestui 

obiectiv aportul principal l-au avut lucrătorii Biroului Siguranță Rutieră sprijiniţi de lucrãtori 

din cadrul Serviciului de Ordine Publicã şi Evidenţa Persoanei. Zilnic  s-a acţionat, în medie 

cu un efectiv de 3 patrule proprii pe sch.1 şi 2 patrule  pe sch. 2, precum și cu 1 patrulã pe 

schimbul trei, doar când situația operativă din raza de competență teritorială a impus.  

2.1  Acțiuni desfășurate;  

 Legea 38/2003 - privind transportul de persoane în regim de taxi =10; 

 Legea 448/2006 - privind protecția persoanelor cu handicap =11; 

 Legea 421/2002 privind  auto fara stapân sau abandonate pe domeniul U.A.T. = 2; 

 H.G. 1391/2006 – privind regulamentul de aplicare a O.U.G. 195/2002 = 26 

 H.C.L. 27/2008 – privind transportul de persoane/marfă în regim de taxi = 2 

 H.C.L. 84/2008 – privind parcările cu plată şi maşini expuse la vânzare = 39 

 H.C.L. 362/2007 –privind serviciile regulate transport persoane = 5 
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2.2 Controale desfășurate pe linia legalității în transportul persoane/marfă în 

regim TAXI;  

Pentru îndeplinirea acestui indicator, zilnic pe două schimburi, s-a efectuat verificarea 

atât a activităţii de transport marfă/persoane în regim taxi cât şi combaterea fenomenului de 

„piraterie” în rândul conducătorilor care desfăşoară aceasta activitate. 

 

La acest indicator se constatã o creştere de 44,84 % în activitatea de constatare a 

persoanelor care practică activitatea de transport în regim TAXI fără respectarea 

prevederilor legale. 
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2.3 Controale desfășurate pe linia operatorilor de transport prin servicii regulate;  

Pe parcursul anului 2018, s-au desfãşurat activităţi de depistare şi sancţionare a 

conducătorilor de autovehicule cu masă totală mai mare de 3,5 tone care nu respectă 

restricţiile de circulaţie pe arterele municipiului Bacău cât şi pentru cei care nu respectă 

traseele şi/sau staţiile  de îmbarcare/debarcare destinate transportului de persoane prin servicii 

regulate sau ocazionale, fiind aplicate un număr de 804 de sancţiuni contravenţionale în 

valoare de 219.390 lei. 

 

În perioada 08.10 – 31.12.2018 au fost eliberate 691 Permise de Libera Trecere;     

Se poate observa la acest indicator, o creştere de 351,68 %  în activitatea de constatare 

a persoanelor care practică activitatea de transport fără respectarea prevederilor legale. 

2.4 Activități de fluidizare a traficului rutier, autovehicule abandonate, 

autovehicule blocate; 
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 Fluidizare trafic în zona unităților de învățământ 
364 197 

 Fluidizare trafic în intersecții 
794 1522 

 Fluidizări trafic cu ocazia lucrărilor în carosabil 
296 222 

 Fluidizări trafic (altele) 
598 1491 
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2.5 Controale desfășurate pe linia regimului parcărilor publice cu plată, a 

autovehiculelor expuse la vânzare și a autovehiculelor parcate pe locurile destinate 

persoanelor cu handicap; 

Prin acţiunile desfăşurate, au fost depistate  autovehicule parcate neregulamentar pe 

trotuar, în parcările cu plată fără plata taxelor cât şi expuse la vânzare, fiind aplicate un număr 

de 5294 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 552125 lei , din care: 

 HCL 84/2008 =  4886 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 404325 lei; 

 Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, fiind aplicate un număr de 408 de sancţiuni 

contravenţionale în valoare de 147800 lei. 
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La acest indicator, în anul 2018,  avem o creştere semnificativã,  a sancţiunilor 

contravenţionale aplicate cu  140,30% față de anul 2017. 

2.6  Activități desfășurate pe linia interzicerii circulației vehiculelor cu tracţiune 

animală pe arterele de pe raza municipiului Bacău; 

Pentru îndeplinirea acestui indicator au fost desfășurate activități zilnice, fiind aplicate 

un număr de 94 de sancţiuni contravenţionale , în valoare de 13.300 lei. Deasemenea au fost 

ridicate în vederea confiscãrii un numãr de 5 atelaje cu tracţiune animalã. 

 

Se poate observa şi la acest indicator implicarea poliţiştilor locali, în constatarea 

persoanelor care folosesc acest mijloc de transport interzis pe raza municipiului Bacău. 

2.7  Sancțiuni contravenționale aplicate; 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv în anul 2018,  s-au aplicat un număr de 9.197 

sancţiuni contravenţionale în valoare de 1.167.235 lei constatându-se o creştere (68,53%) faţă 

de anul 2017. 
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3. Asigurarea unui climat de comert civilizat; 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv s-au avut în vedere: 

 Acțiuni desfăşurate; 

 Protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite; 

 Respectarea regulilor de urbanism comercial; 

 Verificarea activităţilor sezoniere organizate cu ocazia diverselor evenimente; 

 Note de control întocmite, procese verbale de sancționare; 

3.1 Acțiuni desfășurate; 

 Legea nr.12/1990 – privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi 

comerciale ilicite = 16 

 Legea nr.145/2014 – pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 

produselor din sectorul agricol = 5 

 H.C.L. 223/2001 - privind normele şi regimul contravenţiilor privind 

gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi transport în 

municipiul Bacău = 4 

 H.C.L. 120/2009 – privind activităţile sezoniere = 2 

 O.G. 99/2000 –privind produsele şi serviciile de piaţă = 4 

 H.C.L. 60/1998 - privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii la regulile 

generale de comerţ şi control comercial = 1 
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3.2 Controale desfășurate pe linia combaterii comerțului ilicit a produselor și 

serviciilor de piață;  

 

3.3. Note de control întocmite, sancţiuni contravenționale aplicate; 

 

La acest obiectiv se constatã o creştere de 29,15 % în activitatea de constatare. 

4. Asigurarea respectării normelor de protejare a spatiilor verzi şi a 

curaţeniei în municipiul Bacău; 

Prioritar,  s-a urmărit respectarea  legislației privind protecția mediului, a protejării 

spațiilor verzi, arborilor, arbuștilor, respectării normelor de păstrare a curățeniei pe raza 

municipiului Bacău, precum şi activități de monitorizare a depozitărilor necontrolate de 

deșeuri.Principalii indicatori de performanță: 
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4.1. - Acțiuni desfășurate 

În conformitate cu atribuțiile specifice prevăzute Legii nr.155/2010, poliţiştii locali din 

cadrul Compartimenului de Protecţie a Mediului, împreunã cu poliţiştii locali din cadrul 

Biroului de Ordine Publică, au organizat un număr de 70 de acţiuni după cum urmează: 

 H.C.L. 223/2001 - privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, 

comerţ şi transport în municipiul Bacău = 25 

 H.C.L. 234/2010 – privind protejarea spaţiilor verzi = 10 

 H.C.L. 384/2007 – privind păstrarea curăţeniei de proprietarii animalelor de 

companie = 17 

 Legea 54/2012 – privind activitățile de picnic = 4 

 Legea nr. 211/2011  – privind regimul deşeurilor = 2 

 O.U.G. 195/2005– privind protecţia mediului =12 

 

4.2.  Controale efectuate 

Poliţiştii locali din cadrul Biroului de Protecţie a Mediului,  în cursul anului 2018, au 

organizat şi desfăşurat un număr de 2047 controale:  

 183 - pe linia respectării legislației privind protecția mediului; 

 549 - pe linia protejării spațiilor verzi; 

 915 - pe linia respectării normelor de păstrare a curățeniei pe raza municipiului 

Bacău; 

 272 - pe linia activități de monitorizare a depozitărilor necontrolate de deșeuri; 
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 128-pe linia păstrării curăţeniei de către proprietarii animalelor de 

companie/domestice. 

 

4.3. Note de control întocmite, sancţiuni aplicate 

Cu ocazia controalelor și verificărilor au fost întocmite un număr de 284 note de 

control şi aplicate un număr de 1169 sancţiuni contravenţionale în valoare de 114.850 lei în 

creştere cu 19,16 % faţă de anul 2017.  

 

În  anul 2018 , poliţiştii locali din cadrul Compartimentului de Protecţie a Mediului au 

desfãşurat activitãţi pentru identificarea și somarea proprietarilor de imobile (clădiri/terenuri) 

care intră sub incidența prevederilor HCL 368/2016 privind aprobarea Regulamentului de 

stabilire a condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurilor neîngrijite de pe 

raza municipiului Bacău. În acest sens au fost identificate 258 imobile, din care 201 imobile ( 

clădiri și terenuri) au fost salubrizate/desființate, iar  pentru  57 proprietari și deținători legali 

s-au stabilit termene de salubrizare și renovare a imobilelor. La expirarea termenului stabilit,  
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a fost întocmit un număr de 22 note de constatare de neconformare ce au făcut obiectul 

Referatului către Direcția Impozite  și Taxe Locale, prin care s-a propus analizarea majorării 

impozitului conform HCL 368/2016. S-a întocmit un număr de 4(patru) procese verbale de 

conformitate, proprietarilor care au îndeplinit măsurile dispuse iar pentru celelalte imobile, 

proprietarii dețin Certificate de Urbanism în vederea obținerii Autorizațiilor de 

desființare/construire clădiri și Autorizațiilor de desființare/construire. 

Având în vedere modificarea  și completarea  Legii 155/2010 (Legea Poliției Locale) 

– respectiv art.9. lit.a, personalul din cadrul Compartimentului Protecția Mediului, au efectuat 

activitãţi zilnice de supraveghere a  depozitului de deşeuri a municipiului Bacãu, pentru 

prevenirea declanşării unor incendii, cu consecinţe negative pentru viaţa oamenilor, mediu şi 

bunuri materiale. 

5. Asigurarea respectării legalităţii în domeniul urbanismului şi 

disciplinei în construcţii ; 

Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite conform competenței, polițiștii locali ai 

Compartimentului  Disciplina în Construcții, au desfășurat activităţi pentru depistarea 

construcțiilor efectuate fără respectarea normelor legale la imobilele proprietate privată, 

identificarea imobilelor degradate și a proprietarilor acestora, prevenirea și combaterea 

faptelor de încălcare și ocupare abuzivă a domeniului public prin construcții neautorizate 

precum și verificarea acordurilor de publicitate temporară emise de Primăria Municipiului 

Bacău. Principalii indicatori de performanță: 

5.1. – Controale desfășurate pe linia respectării: 

- legalității construcțiilor  = 3544                         - afișajului publicitar stradal = 665 

- autorizaţilor de construire = 386                        - participări comisii de recepţie = 236 

- întocmire rapoarte de teren = 191                      - întocmire fişe tehnice = 328 

- verificări lucrări tehnico-edilitare = 792            - somaţii întocmite = 378 

- note de control întocmite = 585 
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5.2. – Sancțiuni contravenționale aplicate; 

În această perioadă au fost constatate și aplicate un număr de 26 sancţiuni 

contravenţionale în valoare de 38500 lei. 

 

6. Asigurarea pazei bunurilor, obiectivelor de interes local şi 

administrarea parcărilor cu plată; 

 

Poliţia Locală  asigură paza a 4 (patru) obiective de interes local stabilite conform 

H.C.L. nr.338 din 29.11.2016 şi H.C.L. nr. 31 din 31.01.2018, la sediile Primăriei 

Municipiului Bacău, Consiliului Judeţean Bacău, Direcţiei de Asistenţă Socială Bacău şi 
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Clubului Pensionarilor Bacău, cu un efectiv de 12 agenţi de securitate – personal contractual 

din cadrul Biroului Dispecerat şi Administrare Obiective . 

 Deasemenea în baza  contractului de prestãri servicii pazã subsecvent nr.5, înregistrat 

cu nr. 69636/ 01.11.2018, la acordul cadru nr. 69406/ 26.10.2016 încheiat de Serviciul 

Achiziţii/ Direcţia Tehnică a Primăriei Municipiului Bacãu,  Poliţia Localã a Municipiului 

Bacãu a fost  nominalizatã ca responsabil cu urmãrirea contractului pentru cele 38 de 

obiective de interes local prevăzute a fi asigurate cu pază de către societăţi specializate, fiind 

efectuate 448 de controale tematice planificate privind respectarea prevederilor legale în acest 

domeniu de activitate, conform Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor 

şi protecţia persoanelor. 

Poliţia Locală a Municipiului Bacãu, a avut în responsabilitate până la data de 

06.12.2018 supravegherea şi gestionarea celor 18 parcări auto cu plată din municipiul Bacău, 

fiind încasatã  în anul 2018, suma de 759.522 lei cu 13,45 % mai mult decât în anul 2017. 

ÎNCASĂRI 2017 2018 

DE LA  APARATELE DE TAXAT 91.428 134.114 

PARCARE RAPIDĂ PIAȚA CENTRALĂ 332.320 316.333 

PARCARE RAPIDĂ PIAȚA SUD 151.110 133.883 

CONTRACTE ABONAMENT 9.306 8.075 

CONTRACTE REZERVARE 12.026 36.376 

ABONAMENTE 56.422 87.015 

PLATĂ PRIN S.M.S. 16.901 43.726 

TOTAL ÎNCASĂRI 669.513 759.522 

 

7. Alte activităţi desfăşurate; 

7.1 - Sesizări și reclamații = 7.769 ; 

-  Sesizări scrise 2.385                       -     Sesizări primite de către Ofiţerul de Serviciu = 4.138 

-  Sesizări din oficiu = 1.246              -    Persoane legitimate = 30036        

-  Consiliere cetăţeni = 13.928 
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7.2 - Participări la ședințe asociații de proprietari; 

Pentru o mai bună cunoaștere a problemelor cu care se confruntă cetățenii 

municipiului Bacău, la inițiativa conducerii Poliției Locale Bacău sau a Asociaţiilor de 

proprietari, au fost organizate periodic întâlniri cu membrii asociaţiilor de proprietari/locatari, 

unde au fost invitaţi și reprezentanţi ai  Poliției Locale Bacău, pentru cunoaşterea problemelor 

din zona de competenţă şi rezolvarea operativă a acestora (cele mai multe probleme 

identificate sunt pe linie de ordine publică, curăţenie, spaţiile verzi, spaţiile de folosinţă 

comună, parcări, câini fără stăpân, domicilierea fără forme legale, etc.) participând la 91 

şedinţe de asociaţii de proprietari/locatari. 

 

7.3 - Interogări baze de date M.A.I., persoane legitimate 

Poliţia Locală a Municipiului Bacău, având la bază „Protocol privind accesul Poliţiei 

Locale a Municipiului Bacău la bazele de date ale Ministerului Administraţiei şi Internelor”, 

a efectuat  accesul celor 4 (patru) baze de date ale M.A.I. şi anume:  
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1. Evidenţa informatizată a persoanelor date în urmărire şi a persoanelor dispărute – 

„Urmăriţi”;  

2. Evidenţa informatică a furturilor de autovehicule săvârşite în România şi a celor 

săvârşite în alte state, sesizate oficial Poliţiei Române - „Furt Auto”;  

3. Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor de 

conducere şi a vehiculelor înmatriculare;  

4. Registrul naţional de evidenţă a persoanelor. 

Urmare a solicitărilor polițiștilor locali din cadrul instituției, lucrătorii 

Compartimentului Dispecerat – Monitorizare Video, au efectuat 16527 de verificări în 

bazele de date ale M.A.I., din care 9085 au fost verificări de date ale persoanelor 

(D.E.P.A.B.D.) și 7431 verificări privind autovehicule (D.R.P.C.I.V.), 11 verificări persoane 

urmărite general (I.G.P.R.). 

De asemenea, compartimentul mai sus menționat, a primit în decursul anului 2018, un 

număr de 14 de adrese de solicitare furnizare imagini de la Poliția Municipiului Bacău, 

respectiv Sectia 1 Poliție, Secția 2 Poliție,  Biroul Poliţiei Rutiere, Postul de Poliţie Mărgineni 

şi I.P.J. Bacău - Birou Investigații Criminale. 

Toate operațiunile, atât cele de supraveghere video cât și cele de transmitere a datelor 

cu caracter personal, au fost făcute cu respectarea prevederilor Legii nr. 190 din 18 iulie 

2018 - privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European  şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 

acestor date . 
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7.4 – Analizã date şi proceduri 

Compartimentul Analiză și Proceduri își exercită atribuțiile conform Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, având ca principal scop, 

și în anul 2018, atingerea tuturor obiectivelor stabilite prin Regulament sau prin decizii 

interne. 

Principalul obiectiv al Compartimentului Analiză și Proceduri constă în asigurarea în 

timp real a suportului informaţional privind activitățile operative desfășurate de către 

polițiștii locali și rezultatele obținute de aceștia, fiind structura care administrează și 

gestionează baza de date a instituției. 

Principalele activitãţi desfãşurate sunt prezentate sintetic în tabelele de mai jos. 

NR. 

CRT. 

ACTIVITAȚI CURENTE 
NUMĂR 

ÎNREGISTRĂRI 
OBSERVAȚII 

Total dispoziții de zi/planificări permanență 

întocmite 
418 - 

1. Dispoziții de zi  365 - 

2. Planificare permanență conducere 53 - 

RAPOARTE DE ACTIVITATE 

Total rapoarte de activitate 15215 - 

PROCESE-VERBALE DE CONSTATARE ȘI SANCȚIONARE A CONTRAVENȚIEI 

Total procese-verbale de constatare și sancționare a 

contravenției 
12913 - 

1. Ordine Publică 5607 - 

2. Siguranță Rutieră 5913 - 

3. Intervenție 647 - 

4. Inspecție Comercială 552 - 
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5. Protecția Mediului 168 - 

6. Disciplină în Construcții 26 - 

FIȘE DE DEPISTARE PERSOANE CU PROBLEME SOCIALE 

Total fișe persoane depistate 570 - 

1. Fișe cerșetori 147 - 

2. Fișe persoane fără adăpost 138 - 

3. Fișe persoane depistate la ghena de gunoi 285 - 

FIȘE DE INTERVENȚIE 

Total fișe de intervenție 3306 - 

PLANURI DE ACȚIUNE 

Total planuri de actiune introduse 95 - 

ÎNCASĂRI PARCĂRI CU PLATĂ 

Total înregistrări privind încasările provenite din 

parcarile cu plată 
1134  

MAȘINI ABANDONATE ȘI FĂRĂ STĂPÂN 

Total M.A.F.S. raportate la nivelul C.A.P. 184 

 

 

PERMISE DE LIBERĂ TRECERE 

1. 

Număr permiselor de liberă trecere pentru 

autovehicule cu masa totală mai mare de 3,5 T 

înregistrate 

1227 

Situații primite 

de la Primăria 

Bacău, până la 

data de 

24.08.2018 
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AUTORIZAȚII TAXI 

2. Actualizări situație autorizații  “TAXI” 33 - 

GESTIONARE BAZA DE DATE FOTO 

Total descărcări aparate foto  688  - 

1. Fotografii cerșetori (nr. fișiere) 34 - 

2. 
Fotografii persoane fără adăpost        (nr. 

fișiere) 
18 - 

3. 
Fotografii persoane depistate la ghena de 

gunoi (nr. fișiere) 
91 - 

4. 
Fotografii diverse: mașini abandonate, gropi 

în asfalt, sesizări (nr. fișiere) 
1104 - 

5. Imprimare planșe foto  512 - 

CARDURI DE PARCARE SI INREGISTRARE ÎN BAZA DE DATE 

1. 
Carduri de parcare pentru  persoanele cu 

handicap emise 
192 - 

2. 

CONSILIERE CETAȚENI (cu privire la aspectele 

legate de legislația în vigoare  și condițiile 

obligatorii,  în vederea obținerii cardurilor de 

parcare pentru persoanele cu handicap) 

420 - 

 

Înregistrarea documentelor, gestionarea bazei de date, precum și toate celelalte 

activități desfășurate în anul 2018,  s-au realizat cu respectarea procedurilor de lucru  ale 

Poliției Locale Bacău, respectiv ale compartimentului.  

Toate documentele gestionate de către Compartimentul Analiză și Proceduri, care 

conțin date cu caracter personal, au fost înregistrate şi au urmat regulile de păstrare, 

procesare, multiplicare și transmitere, stabilite  prin  Regulamentul (UE) 2016/679 privind 
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protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

privind libera circulaţie a acestor date, Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia 

datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii 

şi prin proceduri interne. 

SINTEZA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2018 

SINTEZĂ ACTIVITĂȚI 2018 NUMĂR/VALOARE 

ACȚIUNI DESFĂȘURATE 263 

INFRACȚIUNI CONSTATATE ÎN FLAGRANT 6 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI PUBLICE, SPORTIVE 149 

CONTROALE PROPRII EFECTUATE 11.232 

CONTROALE CU ALTE INSTITUȚII 150 

NOTE DE CONTROL ÎNTOCMITE 3246 

SESIZĂRI PRIMITE ȘI SOLUȚIONATE 6.340 

SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE APLICATE 12.913 

VALOARE SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE 2.066.885 

 

I. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE 

  

 Pregătirea profesională iniţială şi continuă a poliţiştilor locali reprezintă o prioritate la 

nivelul instituției, deoarece responsabilităţile poliţiştilor locali au crescut, pe cale de 

consecinţă există o motivare pe măsura cerinţelor, pentru asigurarea realizării scopului, a 

desfăşurării unei activităţi de calitate a administraţiei publice şi satisfacerea nevoilor 

cetăţeanului.   

 Din totalul celor 92 de poliţişti locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice 

şi respectiv cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere, au urmat programe de formare iniţială 

în instituţii de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, până la sfârșitul anul 
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2018, un număr de 91 de agenți (99%). În anul 2019 doar un poliţişt local trebuie să urmeze 

acest curs de formare iniţială, deoarece acesta a fost încadrat pe parcursul anului 2018. 

 

II. ACTIVITATEA FINANCIAR – CONTABILĂ 
 

A. Buget 

În anul 2018, Poliția Locală a Municipiului Bacău a funcționat cu două bugete 

distincte, bugetul din activitatea subvenționată de Consiliul Local și bugetul din venituri 

proprii, din activitatea de administrare a parcărilor publice cu platã de pe raza municipiului 

Bacău și din activitatea de servicii de ordine publică la meciurile sportive. 

Bugetul din subvenții acoperă 3 categorii de cheltuieli: cheltuieli de personal, 

cheltuieli materiale de funcționare și cheltuieli pentru investiții. 

Bugetul din venituri proprii acoperă 2 categorii de cheltuieli: cheltuieli materiale de 

funcționare și cheltuieli pentru investiții. 

a) Bugetul din subvenții 

În anul 2018, bugetul inițial din subvenții a fost în valoare de 10.972.000 lei, din care: 

9.972.000 lei pentru cheltuieli de personal şi 1.000.000 lei pentru cheltuieli materiale. 

La data de 31 decembrie a anului 2018, bugetul din subvenții a fost în valoare de 

12.147.000 lei (cu 21,12 % mai mare față de anul 2017 - 10.029.156 lei), împărțit astfel: 

10.022.000 lei pentru cheltuieli de personal (cu 23,42% mai mare față de anul 2017 - 

8.120.000 lei), 1.764.000 lei pentru cheltuieli materiale (cu 4,12 % mai mare față de anul 

2017 – 1.694.156 lei) și 361.000 lei pentru investiții (cu 67,90% mai mare față de anul 2017 – 

215.000 lei). 

b) Bugetul din venituri proprii 

În anul 2018, bugetul din venituri proprii a fost în valoare de 708.000 lei (cu 43,03% mai 

mare față de anul 2017 – 495.000 lei), din care: 573.000 lei pentru cheltuieli materiale (cu 

51,90% mai mare față de anul 2017 – 377.200 lei). și 135.000 lei pentru investiții (cu 14,60% 

mai mare față de anul 2017 – 117.800 lei). 

 

 

B. Venituri 

Din punct de vedere financiar-contabil, până la data de 31 decembrie a anului 2018 s-

au înregistrat venituri proprii din parcările publice cu platã şi venituri din servicii de ordine 
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publică - meciuri sportive în valoare de 798.367 lei, o creştere cu  12,48% faţă de anul 2017 

(709.767 lei). 

Veniturile din subvenții până la data de 31 decembrie a anului 2018 sunt în valoare de  

11.732.852,25 lei (cu 31,57% mai mult față de anul 2017 - 8.917.309 lei), din care 9.985.528 

lei reprezintă venituri de natură salarială (cu 25,63 % mai mult față de anul 2017 - 7.947.863 

lei), 1.631.894,25 lei reprezintă venituri materiale (cu 84,99 % mai mult față de anul 2017 – 

882.126 lei), iar 115.430 lei reprezintă venituri pentru finanțarea investițiilor (cu 32,19 % mai 

mult față de anul 2017 – 87.320 lei). 

C. Cheltuieli 

La data de 31 decembrie a anului 2018 s-au înregistrat următoarele categorii de 

cheltuieli: 

 Cheltuieli salariale – 9.985.571 lei, cu 25,63% mai mult față de anul 2017 (7.947.863 

lei); 

 Cheltuieli materiale – 2.046.327,44 lei (lucrari si servicii privind functionarea, 

furnituri de birou, materiale de curaţenie, utilităţi, carburant, uniforme şi echipament, 

cărti, servicii, etc.), cu 88,20% mai mult faţă de anul 2017 (1.087.305 lei), din care: 

 Cheltuieli materiale din subventii: 1.631.894,25 lei, cu 84,99 % mai mult față de anul 

2017 (882.126 lei); 

 Cheltuieli materiale din venituri proprii: 414.433,19 lei, cu 101,99 % mai mult față 

de anul 2017 (205.179 lei); 

 Cheltuieli de capital (investiţii) – 608.700,54 lei (maşini, stații emisie-recepție și 

armament), cu 92,22% mai mult faţă de anul 2017 (316.657 lei), din care: 

 Cheltuieli de capital din subventii: 115.430 lei, cu 32,19 % mai mult față de anul 

2017 (87.320 lei).  

 Cheltuieli de capital din venituri proprii: 493.270,54 lei, cu 115,08% mai mult față de 

anul 2017 (229.337 lei).  

Astfel, se poate observa cã în anul 2018 din bugetul total alocat Poliţiei Locale a 

Municipiului Bacãu s-a cheltuit suma de 12.640.599 reprezentând 94,24%, astfel: 

 9.985.571 lei - cheltuieli de personal ,  reprezentând 99,64% din bugetul alocat; 

 2.046.327 lei - cheltuieli materiale,  reprezentând 87,56% din bugetul alocat; 

 608.701 lei - cheltuieli investiţii,  reprezentând 57,75% din bugetul alocat. 
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III.  ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI ACHIZIȚII PUBLICE 
 

                În decursul anului 2018, Compartimentul Achiziții Publice   din cadrul Poliţiei 

Locale a Municipiului Bacău, a avut prevăzut și aprobat în buget disponibilități bănești în 

valoare totală  de 2.270.103 lei fără TVA,  (1.600.840 lei pentru  4 proceduri de atribuire și 

669.263 lei pentru achiziții directe) şi a realizat următoarele achiziții: 

 Proceduri simplificate: 1.480.453 lei fără TVA  

- achiziţie carburant – valoare 496.920 lei fără TVA; 

- achiziție uniforme şi diverse articole de echipament- 573.271 lei  fără TVA; 

- achiziţie 6 autospeciale- 410.262 lei  fără TVA ; 

 190 Achiziții directe care includ și  2 sisteme de parcare(bariere) în valoare 

totală de  376.962  lei fără TVA; 

În concluzie , valoarea totală folosită din bugetul alocat  pentru realizarea achizițiilor 

publice este de 1.857.415 lei fără TVA înregistrând un  procent de realizare numeric al 

achizițiilor publice conform Programul Anual de Achiziții de  95% . 
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IV. ACTIVITĂŢI JURIDICE ŞI  PROCEDURALE 
 

La nivelul instituţiei funcţionează un Birou Juridic, Procesare Contravenţii şi 

Informare, cu activităţi juridice, respectiv de consultanţă, de asistenţă, de reprezentare în faţa 

instanţelor, de instrumentare a dosarelor, de avizare şi/sau întocmire a unor contracte 

încheiate la nivelul instituţiei, de întocmire şi avizare a deciziilor conducerii instituţiei,  cu 

atribuţii în evidenţierea proceselor verbale şi gestionarea Camerei de Corpuri Delicte precum 

şi alte activităţi specifice .  

În cadrul Compartimentului Juridic Contencios au fost în evidenţă spre soluţionare un 

număr total de aproximativ 140 de dosare din care 116 dosare noi înregistrate în anul 2018. 

Alte litigii au avut ca obiect „litigii privind funcționarii publici”, „anulare act 

administrativ”, ”drepturi bănești”. 

Deasemenea, în anul 2018, Compartimentul Juridic Contencios a avizat de legalitate 

un număr de 468 de decizii privind problemele de personal (reorganizare, încadrare în muncă, 

sancţiuni disciplinare, suspendări etc.), organizarea diverselor comisii (achiziţii publice, 

concursuri de angajare, etc.) și 82 de contracte. 

Datorită volumului mare şi complex de muncă de activităţi juridice, în anul 2018, 

Poliţia Locală a Municipiului Bacău a achiziţionat servicii de consultanţă de asistenţă şi/sau 

reprezentare, respectiv au fost repartizate spre soluţionare externă un număr de 4 dosare. 

Compartimentul Procesare Contravenţii, Camera Corp Delict, din cadrul biroului a 

desfãşurat activitãţi specifice în evidenţierea proceselor verbale şi gestionarea Camerei de 

Corpuri Delicte prezentate sintetic în graficul de mai jos. 
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V. ACTIVITÃŢI  DE AUDIT 
 

   

 La nivelul instituţiei funcţionează un Compartiment Audit Public Intern, care pe parcursul 

anului 2018 a avut şi a realizat urmãtoarele  obiective: 

 

 Elaborarea Normelor metodologice proprii privind exercitarea activităţii de audit 

public intern în cadrul instituției si efectuarea demersurilor pentru avizarea lor; 

 Elaborarea Cartei auditului public intern și efectuarea demersurilor pentru avizarea ei; 

 Întocmirea planului multianual (pentru perioada 2018 - 2020) și a planului anual de 

audit public intern pentru 2018; 

 Întocmirea planului anual de audit public intern pentru 2019; 

 Revizuirea procedurii de sistem de audit intern; 

 Elaborarea procedurilor operaționale de audit public intern (10 proceduri); 

 Întocmire Registru de riscuri; 

 Derularea a 4 (patru) misiuni de audit public intern de regularitate/conformitate; 

 Derularea unor misiuni de consiliere informală, la cerere; 

 Întocmire si transmitere rapoarte trimestriale, semestriale și anuale privind activitatea 

de audit public intern pentru anul 2018; 

 Elaborarea Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit 

public intern; 

 Parcurgerea programelor de pregătire profesională continuă; 

 

 

VI. RELAȚIA CU MASS – MEDIA 

 

  Promovarea imaginii Poliției locale a Municipiului Bacău a fost, în anul 2018, una din 

prioritățile Compartimentimentului Comunicare și Relații cu Publicul. Materialele elaborate 

și prezentate au fost preluate de presa scrisă locală și centrală – ziare: cotidianul Deșteptarea, 

publicația on line Ziarul de Bacău, Bacău Expres și Evenimentul Regional al Moldovei dar și 

de Radio Romania Actualități și Radio Easy, Euro TV și Acum TV. 

Principalele activitãţi desfãşurate sunt prezentate sintetic în tabelele de mai jos. 
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În anul 2018, Compartimentul Comunicare și Relații cu Publicul a elaborat și derulat 

și acțiuni proprii de promovare a imaginii instituției. Astfel, în luna mai, cu ocazia Zilei 

Poliției Locale, s-a organizat, un eveniment în care a fost prezentă tehnica din dotare și 

modul în care sunt folosite acestea în desfășurarea activităților specifice. La eveniment au 

participat copii de vârstă preșcolară din școlile arondate Poliției Locale și nu numai, cărora 

le-au fost prezentate reguli de bază privind circulație rutiera și ordinea publică.  

 Ziua Internațională a Copilului a fost un alt eveniment, organizat în Parcul 

Cancicov, la care au participat sute de băcăuani și care a generat interes din partea mass-

media. 

De asemenea, polițistii locali au participat la manifestările dedicate împlinirii celor 

100 de ani de la Marea Unire din 1918 unde au defilat alături de detașamente din cadrul 

Armatei, Jandarmeriei , Poliției Romane și a celor de la Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență. 

Poliția Locală a Municipiului Bacău a sprijinit și a fost parteneră în două campanii 

derulate la nivel local: cea de colectare a deșeurilor de echipamente electrice, electronice sau 

electrocasnice realizată de Serviciul Local de Colectare și Primaria Municipiului Bacău 

intitulată „Protejează-ți sănătatea și mediul în care trăiesti!” și  ca partener în campania 

”Dacă-mi iei locul, ia-mi și handicapul!” inițiată de D.G.A.S.P.C. Bacău. 

De asemenea, în perioada 01-30 noiembrie instituția noastră a demarat o campanie 

de conștientizare a populației cu privire la importanța colectării selective și a valorificării 
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deșeurilor reciclabile numită „COLECTEAZĂ, RECICLEAZĂ, SALVEAZĂ!”,  aceasta 

fiind bine primitã  cu impact pozitiv asupra colectării în municipiul Bacău.  

S-a continuat să se aducă un important capital de imagine și prin dezvoltarea 

comunicării prin intermediul spațiului virtual. Postările pe pagina de socializare Facebook, 

referitoare la activitatea Poliției Locale a Municipiului Bacău, au un impact puternic în rândul 

opiniei publice și adună, constant vizualizări și aprecieri. De exemplu, postarea din data de 30 

iunie 2018 a acumulat 14.300 de vizualizări!  

În ceea ce privește, solicitările privind accesul la informațiile de interes public, în 

conformitate cu dispozițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public, s-au înregistrat 29 cereri de solicitari scrise finalizate cu respectarea strictă a 

termenelor stipulate în actul normativ mai sus menționat și rezolvate favorabil.  

Pentru crearea și mentinerea unui bun nivel de informare la nivelul opiniei publice  

instituția noastra a realizat un Regulament privind acreditarea reprezentanților mass- media 

pe lângă Poliția Locală a municipiului Bacău  și a actualizat informațiile de interes public pe 

site-ul instituției. 

 

VII. PROPUNERI PENTRU CREŞTEREA CAPACITĂŢII OPERATIVE ŞI 

INSTITUŢIONALE 
 

Pentru realizarea prerogativelor şi atribuţiilor conferite de lege, cât şi performanţa 

pretinsă Poliţiei Locale a Municipiului Bacău este necesară  aplicarea la nivelul instituţiei,  a 

unor noi măsuri în plan conceptual, organizatoric şi acţional, care să asigure întărirea 

capacităţii instituţionale,  folosirea mai eficientă a resurselor, îmbunătaţirea calităţii prestaţiei 

profesionale a funcţionarilor din cadrul instituţiei. 

Pentru anul 2019, conducerea instituţiei a stabilit următoarele priorităţi în acest 

domeniu: 

1. Creșterea nivelului de încredere în Poliţia Locală a Municipiului Bacău; 

a. adaptarea serviciilor oferite de Poliţia Locală a Municipiului Bacău la nevoile şi 

aşteptările cetăţenilor, prin capacitate  rapidă de răspuns la solicitări, funcţie de 

competenţă; 

b. realizarea unui parteneriat interactiv între poliţiştii locali şi cetăţeni, necesar obţinerii 

sprijinului acestora în efortul comun de prevenire şi contracare a fenomenului 

contravenţional şi infracţional; 
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c. organizarea de întâlniri periodice cu cetăţenii pe cartiere, menţinerea unor legături 

permanente cu preşedinţii asociaţiilor de proprietari, conducere unități de învățământ, 

etc.; 

d. îmbunătățirea imaginii și creșterea prestigiului instituției printr-o prezență activă și o 

abordare profesionistă în rezolvarea tuturor problemelor apărute în activitatea de zi cu 

zi; 

e. creşterea performanţei dispozitivelor de ordine publică şi siguranţă rutieră  în sistem 

propriu; 

 

2. Creşterea capacităţii operative şi instituţionale ; 

a. asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale 

necesare dezvoltãrii capacitãţii operaţionale a Poliţiei Locale Bacãu;  

b. definitivarea procesului de implementare a sistemului radio - comunicaţie digitalã şi 

standard TETRA cu serviciu GPS încorporat, pentru securizarea comunicaţiilor, 

posibilitatea integrãrii bazelor de date direct din teren, verificarea identitãţii 

persoanelor operativ, asigurându-se astfel eficienţã şi eficacitate în actul de 

constatare;  

c. îmbunătăţirea calităţii prestaţiei profesionale a funcţionarilor, pentru a răspunde cât 

mai adecvat aşteptărilor comunităţii şi a spori eficacitatea şi eficienţa serviciilor 

oferite comunităţii de către Poliția Locală, potrivit competenţelor legale ce îi revin; 

d. îmbunătăţirea nivelului de pregatire şi specializare a poliţiştilor locali; 

e. amplasarea unor camere de luat vederi în municipiul Bacău, pentru supravegherea 

traficului rutier, zonei centrale, piețelor, parcurilor, etc. şi conectarea la dispeceratul 

instituţiei; 

f. instituirea unui sistem de comunicare operativă a informaţiilor între compartimentele 

din cadrul Municipiului Bacău şi Poliţiei Locale, referitor la autorizaţiile de construire 

eliberate, autorizaţiile de amplasare a mijloacelor publicitare, autorizaţii taxi, etc., ; 

g. realizarea unor  noi parteneriate cu societatea civilă şi  îmbunătăţirea celor existente 

între Poliţia Locală a Municipiului Bacău şi celelalte instituţii, inclusiv cu structurile 

Ministerului Administraţiei şi Internelor; 

h. demararea procesului de certificare ISO 9001 ( sistem de management al calitãţii) cu 

scopul de a creşte gradul de  satisfacţie a cetãţeanului; 

i. achiziţionarea unui mijloc de transport pentru acţiunile permanente de asanare a 

municipiului de cerşetori, oameni ai strãzii ori persoane care nu-şi justificã prezenţa 
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pe raza Municipiului Bacãu şi îşi amenajeazã adãposturi improvizate, generând 

adevãrate focare de infecţie şi o stare de disconfort în rândul cetãţenilor; 

 

3. Promovarea imaginii Poliţiei Locale a Municipiului Bacău; 

a. informarea corectă, oportună şi în timp real a mass-media; 

b. informarea permanentã a cetăţenilor prin activităţi de prevenţie, cât şi referitor la 

rezultatele obţinute; 

c. prezentarea activităţii şi rezultatele Poliţiei Locale Bacău în presa scrisă  audio-

vizuală, internet; 

d. adoptarea unei atitudini transparente, active în relaţia cu cetăţenii, mass media.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv adjunct, 

IFTENE LUCIAN - DUMITRU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: P.L.M.B./O.P.S.R.E.P./TB/TB 

 


