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       Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 81 din 12.04.2017 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ROMAN                   

DIRECŢIA DE POLIŢIE LOCALĂ            

 

 

 

 

 

P L A N 
DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ 

PENTRU ANUL 2017 
 

 

 

 Planul de ordine şi siguranţă publică este reglementat legislativ prin Ordinul nr. 92 din 05.05.2011, 

care prevede Metodologia de elaborare,având în vedere dispoziţiile art. 6 lit. a) din Legea poliţiei locale 

nr. 155/2010, precum şi prevederile art. 24 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei 

locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.332/2010, în considerarea atribuţiilor Ministerului 

Administraţiei şi Internelor în domeniul ordinii şi siguranţei publice, stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor 

Strategiei naţionale de ordine publică 2010 - 2013, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.040/2010, a 

prevederilor Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, 

pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 196/2005, şi a dispoziţiilor Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 60/2010 

privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice şi  în temeiul art. 

7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

15/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

  

CAPITOLUL I 

ANALIZA SITUAŢIEI OPERATIVE 
 

 A. Teritoriul 

 Municipiul Roman este situat în partea de EST a judeţului Neamţ, la o distanţă de 47 Km. de 

municipiul reşedinţă de judeţ Piatra-Neamţ, aflându-se la confluenţa râurilor Moldova şi Siret şi se 

mărgineşte la NORD cu comuna Tămăşeni, la SUD şi SUD-VEST cu comuna Horia şi comuna Trifeşti, iar 

la EST cu comuna Gădinţi. 

 Suprafaţa în intravilan a municipiului este de 1617 ha, iar reţeaua stradală este formată din 194  

de străzi care însumează circa 95 Km. 

 Având în vedere faptul că municipiul este traversat de drumul european E-85, acesta constituie un 
punct obligatoriu de trecere către judeţele Bacău, Vaslui, Iaşi şi Suceava şi se impun temporar, măsuri de 

fluidizare a traficului prin Poliţia Locală. 

 Ca artere de circulaţie mai importante de comunicare în sectorul municipiului, sunt : 

   str. Ştefan cel Mare, 

   B-dul Republicii, 

   B-dul Roman-Muşat, 

   str. Bogdan Dragoş, 

   str. Smirodava, 

   str. Sucedava, 

   str. Cuza-Vodă, 

artere pe care traficul rutier este mai intens, iar circulaţia auto se fluidizează frecvent cu agenţi de poliţie 

locală. 
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 Arterele de circulaţie care fac legătura între municipiul Roman şi alte localităţi sunt : 

   D.N. 2 (E-85)  -  în NORD legătura cu mun.Suceava şi Iaşi, în SUD spre Bacău; 

  D.N. 15D  -  în VEST legătura cu mun.Piatra-Neamţ iar în EST spe Vaslui. 

 Menţionăm că pe teritoriul municipiului, locurile favorabile săvârşirii de infracţiuni ori alte fapte 

antisociale sunt : 

   Parc Municipal, 

   Piaţa Centrală, 

   Piaţa Smirodava, 

   Zona “Casa Afacerilor” - “1 Mai”, 

   Cartier str.Nouă, 

   Cartier Nicolae Bălcescu, 

   Bazar, 

   Complexul Sportiv şi de Agrement “Moldova” (Ştrand), 

   Cartier Danubiana (sat Olimpic), 

   Cartier Muncitoresc. 

 În aceste locuri, datorită poziţiilor cât şi a fluenţei de persoane se comit infracţiuni, în special de 

natură judiciară, cum ar fi : furturi, tâlhării, violuri, vătămări corporale, înşelăciuni etc. 

 Deasemenea în aceste locuri se adună elemente parazitare, persoane fără ocupaţie, bişniţari, care 

se dedau la acte de dezordine şi cerşetorie. 

 În zonele Piaţa Centrală, Pietonal Ştefan cel Mare şi Cartier Muncitoresc sunt amplasate unităţi 

comerciale şi de alimentaţie publică care sunt frecventate de un număr important de consumatori, care, 

după ce consumă băuturi alcoolice comit acte de dezordine, tulburând ordinea şi liniştea publică. 

 Pentru prevenirea comiterii de fapte antisociale se impune prezenţa agenţilor de poliţie locală în 

teren, în special în sezonul cald, când se adună un număr mare de cetăţeni, de regulă tineri, care se 

pretează la comiterea unor fapte antisociale ( furturi, distrugeri de bunuri ). 

 Pe raza  municipiului Roman îşi au sediul un număr de 7 (şapte) organizaţii locale ale partidelor 

politice, după cum urmează : 

  P.S.D. -  str. Ştefan cel Mare, 

  P.N.L. - str. Ştefan cel Mare, 

  P.R.U. - str. Bogdan Dragoş, 

  A.L.D.E.- str. Ştefan cel Mare, 

  P.S.R.O. - str. Ştefan cel Mare, 

  P.N.R.U. - str. Ştefan cel Mare, 

  Partida Romilor Pro Europa - str. Gloriei. 

 Pentru perioada campaniilor electorale, în municipiu sunt stabilite un număr de 18 locuri de afişaj 

electoral, respectiv Parcul Municipal (Intrarea II str. Ştefan cel Mare), intersecţia str. Anton Pann cu b-dul 

Republicii, intersecţia str. Oituz cu b-dul Roman Muşat, str. Anton Pann (bloc nr. 29), Biblioteca 

Municipală, b-dul Roman Muşat (bloc nr. 12), b-dul Republicii (nr. 101), str. Bogdan Dragoş (Şcoala 

Gimnazială “Carol I”), intersecţia str. Smirodava (bloc nr.7) cu str. Ecaterina Teodoroiu, b-dul Republicii 

(nr. 65), str. Ecaterina Teodoroiu (complex comercial), str. Ştefan cel Mare nr. 259, B-dul Roman Muşat 

(“Spitalul Vechi”), Piaţa Centrală – Hala Centrală, Cartier Danubiana, str. Mihai Viteazu (fost Peco), str. 

Bogdan Dragoş – zona Abator,  str. Bogdan Dragoş – zona “3 Pitici”. 

 Deasemeni, sunt stabilite 8 (opt) locaţii pentru desfăşurarea adunărilor publice, după cum 

urmează : 

 Stadion “Constantin Nehoi”, 

 Stadion “Moldova”, 

 Piaţa Centrală, 

 Piaţa “Roman-Muşat”, 

 Parc Municipal, 

 Complexul Sportiv şi de Agrement “Moldova” (Ştrand), 

 Sala Polivalentă, 

 Teren de sport Şcoala Gimnazială “Carol I”. 
 Unităţile şcolare din Roman : 

 Clubul Copiilor – str. Victor Hugo, 

 Colegiul Naţional Roman Vodă – str. M. Eminescu, 
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 Colegiul Tehnic Miron Costin – Corp A str. Ştefan cel Mare,Corp B str. Mihai Eminescu, Corp C 

str. Anton Pann, 

 Colegiul Tehnic Danubiana – str. Energiei, 

 Colegiul Tehnic Petru Poni – Corp A (b-dul Republicii) şi Corp B (fosta Şcoală nr. 3) str. Cuza 
Vodă, 

 Liceul cu program sportiv – Corp A (str. Tineretului),Corp B (Şcoala Gimnazială “Roman Muşat”) 
str. Victor Hugo, 

 Liceul Tehnologic Vasile Sav – b-dul Republicii, 

 Liceul Teologic Romano-Catolic “Sfântul Francisc de Assisi” – str. Ştefan cel Mare, 

 Liceul Teologic “Episcop Melchisedec” – str.Alexandru cel Bun, 

 Şcoala Gimnazială “Vasile Alecsandri” - str. C.A.Rosetti, 

 Şcoala Gimnazială “Costache Negri” – str. Petru Rareş, 

 Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” - str. Mihai Eminescu, 

 Şcoala Gimnazială “A.I.Cuza” - str. Cuza Vodă, 

 Şcoala Gimnazială “Carol I” – str. Bogdan Dragoş, 

 Şcoala Gimnazială “Calistrat Hogaş” - str. Mihai Viteazu, 

 Şcoala Gimnazială “Roman Muşat” - str. Victor Hugo, 

 Şcoala de Artă “Sergiu Celibidache” – str. Bogdan Dragoş, 

 Club Sportiv Şcolar – str. Tineretului, 

 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă – str. Prof. Dumitru Mărtinaş, 

 Grădiniţa cu program prelungit “Muguri de lumină” – str. C.D. Gherea, 

 Grădiniţa cu program prelungit nr.1 – str.Ion Creangă, 

 Grădiniţa cu program prelungit nr.2 “Ep. Melchisedec Ştefănescu” – str.Alexandru cel Bun, 

 Grădiniţa cu program prelungit  nr.3 – str.Cuza Vodă, 

 Grădiniţa cu program prelungit  nr.5 – str.Ecaterina Teodoroiu, 

 Grădiniţa cu program normal nr. 5 – str. Ion Ionescu de la Brad, 

 Grădiniţa cu program prelungit  nr.6 – str.Roman Vodă, 

 Şcoala Postliceală Sanitară „Moldova” - B-dul Republicii, 

 Şcoala Postliceală Sanitară „Preuniversitaria Roman Muşat” - str. Tineretului. 
  

 Poliţia Locală efectuează misiuni de menţinere a ordinii şi siguranţei elevilor, la intrare şi ieşire, 

din următoarele unităţi de învăţământ preuniversitar (conform Protocolului cu I.P.J.Neamţ) : Colegiul 

Naţional “Roman Vodă”, Liceul cu Program Sportiv, Colegiul Tehnic “Miron Costin”. 

 În municipiu sunt :  trei muzee (Muzeul de istorie, Muzeul de Artă şi Muzeul de Ştiinţe ale Naturii), 

Casa Hogaş, Casa Vornicului Done, Biblioteca Municipală “Radu Melidon”, Arhiepiscopia Romanului şi 

Bacăului,  optsprezece biserici ortodoxe şi cinci biserici catolice,  obiective în care sunt deţinute bunuri 

care fac parte din patrimoniul cultural naţional. 

 Există un număr de 14 unităţi bancare : 

  Filiala C.E.C. Roman – asigurată cu sistem de supraveghere şi alarmare; 

  Trezoreria Roman – asigurată cu pază înarmată; 

  Poşta -  asigurată cu pază înarmată; 

  B.C.R. Filiala Roman - asigurată cu jandarmi; 

  BANC POST – asigurată cu agenţi ai S.C.”Bidepa Security”S.A. 

  Creditcoop (Banca Cooperatistă Economcoop)  - asigurată cu pază înarmată; 

  B.R.D. - asigurată cu pază înarmată; 

  Banca “TRANSILVANIA” - asigurată cu pază înarmată; 

  Banca “RAIFFEISEN BANK” - asigurată cu pază înarmată; 

  Banca “CARPATICA” - asigurată cu pază înarmată; 

  „Unicredit Ţiriac Bank” - asigurată cu pază înarmată; 

  „OTP Bank” - asigurată cu pază înarmată; 

  „ING Bank”- asigurată cu pază înarmată; 

  „Alpha Bank” - asigurată cu pază înarmată. 

 În municipiului Roman funcţionează staţii de alimentare cu combustibil lichid (de exemplu S.C. 

ROMPETROL, PETROM, OMV, MOLL,  LUKOIL).   
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 Paza obiectivelor mai sus menţionate se face prin personalul propriu sau cu agenţi de pază de la 

societăţi specializate de pază, pe trei schimburi,conform L.333. 

 În municipiul Roman îşi desfăşoară activitatea 12 societăţi private de pază, după cum urmează :  

1. S.C.”GROUP EST SECURITY” SRL  BICAZ – cu 214 unităţi monitorizate şi 26 unităţi asigurate 

cu pază, 

2. S.C.”ALISTAR SECURITY ” SRL  BUCUREŞTI – cu 238 unităţi monitorizate şi 5 unităţi asigurate 

cu pază, 

3. S.C.”SIL GUARD” S.R.L. SĂVINEŞTI – cu 112 unităţi monitorizate şi 5 unităţi asigurate cu pază, 

4. S.C.”INTERNAŢIONAL PRIVATE SECURITY” S.R.L. PIATRA-NEAMŢ – cu 215 unităţi 

monitorizate şi 7 unităţi asigurate cu pază, 

5. S.C. „PRETORIAN” SRL  PIATRA-NEAMŢ – cu 14 unităţi monitorizate, 

6. S.C.”SECURITAS SERVICES ROMÂNIA” S.R.L. BUCUREŞTI – cu 3 unităţi asigurate cu pază, 

7. S.C.”DAB SECURITY” SRL  BUCUREŞTI – cu 1 unitate asigurată cu pază, 

8. S..C. „ONE GUARD” SRL  BUCUREŞTI – cu 1 unitate asigurată cu pază, 

9. S.C.”GROUP 4 FALK” SRL  BUCUREŞTI – cu 6 unităţi asigurate cu pază, 

10. S.C.”ŞERIFF GUARD PROTECTION” SRL  VASLUI – cu 1 unitate asigurată cu pază, 

11. S.C.”ARMATT PROTECT” SRL  PIATRA-NEAMŢ – cu 1 unitate asigurată cu pază, 

12. S.C. „TRANGUARD SECURITY” SRL CONSTANŢA – cu cu 1 unitate asigurată cu pază. 

 

 La dispeceratul Poliţiei Locale Roman sunt racordate un număr de 11 (unusprezece) sisteme de 

alarmă şi intervenţie, după cum urmează : 

 Şcoala gimnazială „Costache Negri”, 

 Şcoala gimnazială „Carol I”, 

 Şcoala de Artă “Sergiu Celibidache” (două),  

 Şcoala Gimnazială “Calistrat Hogaş”, 

 Şcoala Gimnazială „Roman Muşat”, 

 Bazinul de înot, 

 Biblioteca Municipală “Radu Melidon”, 

 Piaţa Smirodava, 

 Serviciul Public de Asistenţă Socială – str. Alexandru cel Bun,  

 Biroul de Stare Civilă – str. C.D.Gherea. 
 Poliţia Locală acţionează rapid, prin patrule auto, la fiecare semnal de efracţie în obiective. 

 Pe raza muncipiului sunt amplasate un număr de 50 (cincizeci) camere de supraveghere video ( cu 

vizualizare directă la sediul Poliţiei Locale), în următoarele locaţii : 

1. Bd. Roman-Muşat (Banca Transilvania), 

2. Intersecţia bd. Roman-Muşat cu bd. Republicii ( zona „2 Măgari”), 

3. Primăria (bariera), 

4. Şcoala Gimnazială „Roman Muşat”, 

5. Giratoriu Favorit, 

6. Piaţa Centrală – zona producători ( str. Bradului), 

7. Intersecţia str. Ştefan cel Mare cu str. C.D.Gherea („1Mai”), 

8. Biblioteca Municipală (vis-a-vis de parcarea „Hotel Central”), 

9. Intersecţia bd. Republicii cu str. Cuza Vodă (Şcoala nr. 3), 

1o. Intrare Stadion Moldova, 

11. Direcţia de Asistenţă Socială (str. Alexandru cel Bun), 

12. Seminar „Sf. Gheorghe”(str. Alexandru cel Bun), 

13. str. Cuza-Vodă (Poşta), 

14. Hala Centrală, 

15. str. Ştefan cel Mare (BancPost), 

16. Piaţa Centrală – Potcoavă, 

17. Bd. Roman-Muşat (Biserica „Precista Mare”), 

18. Intersecţia bd. Republicii cu str. Ştefan cel Mare („Pompieri”), 
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19. Str. Tineretului (Şcoala nr.1), 

20. Grădiniţa nr.5 ( str. Ecaterina Teodoroiu) – cameră fixă, 

21.Cartier Muncitoresc (Aleea Revoluţiei), 

22. Str. Gloriei („Umbreluţa”) - 2 camere fixe, 

23. Bd. Republicii („Ayalaltă”), 

24. Intersecţia str. Anton  Pann cu  bd. Republicii – cameră fixă, 

25. Intersecţia bd. Republicii cu str. Tudor Vladimirescu, 

26. Intersecţia str. Smirodava cu  str. C.A.Rosetti („Marom”), 

27. Intersecţia str. Tineretului cu  str. M.Eminescu (scări „Roman Vodă”), 

28. Intersecţia str. Anton  Pann cu  str. Mihai Viteazu (Şcoala nr.8) – cameră fixă, 

29. Str. Bogdan Dragoş – Şcoala de artă, 

30. Intersecţia str. Bogdan Dragoş cu bd. Republicii (zona „Abator”), 

31. Intersecţia str. Bogdan Dragoş cu bd. Roman Muşat (zona mag.”Central”), 

32. Str. Bogdan Dragoş – Şcoala nr. 6, 

33. Str. Ecaterina Teodoroiu – Piaţa Smirodava – 2 camere fixe, 

34. Str. Islazului (zona mag. „Cârlig”) -2 camere fixe, 

35. Giratoriu Padova, 

36. Intersecţia str. Ştefan cel Mare cu str. Mihai Viteazu (zona OMV), 

37. Intersecţia bd. Republicii  cu str. Păcii, 

38. Str. Nicolae Bălcescu (Rampă), 

39. Intersecţia str. T.Vladimirescu cu str. Spiru Haret – NORD – cameră fixă, 

40. Intersecţia str. T.Vladimirescu cu str. Spiru Haret – SUD – cameră fixă, 

41. Str. Colectorului (Adăpost căini fără stăpâni)  – cameră fixă, 

42. Str. Banatului SUD – cameră fixă, 

43. Str. Banatului NORD  – cameră fixă, 

44. Intersecţia str.Mihai Viteazu cu Aleea Revoluţiei (2 camere fixe), 

45. Şcoala Gimnazială „Costache Negri”  – cameră fixă (str. Petru Rareş), 

46. Parcare etajată Piaţa Centrală – cameră fixă. 

 Imaginile înregistrate sunt necesare pentru soluţionarea cauzelor contravenţionale şi penale, 

preîntâmpinarea încălcărilor legislative, iar la cerere scrisă sunt înaintate instituţiilor abilitate (Poliţie, 

Jandarmerie, Justiţie etc.). 

 În municipiul Roman sunt 48  unităţi deţinătoare de parc auto care însumează  împreună un număr 

de aproximativ 180 autovehicule. Din evidenţa Administraţiei Financiare Roman rezultă că locuitorii 

municipiului şi persoanele juridice deţin un număr de 18.607 mijloace de transport, din care : 

 15.336 autoturisme; 

 198 autobuze, autocare, microbuze; 

 1.294 autocamioane cu masa sub 12t; 

 262 vehicule grele,  cu masa peste 12t; 

 113 vehicule lente (excavatoare, combine, autostivuitoare etc.) 

 86 tractoare; 

  691 remorci; 

 8 bărci cu motor; 

 1 barcă fără motor; 

( 619 motociclete, scutere, motorete, mopede, biciclete, tricicluri, ataş pentru motociclete). 

 În municipiul Roman sunt înmatriculate un număr de 104 căruţe. 

 La toate acestea se adaugă autovehiculele aflate în tranzit (circa 380/oră pe timpul verii) şi cele 

din comunele din zona adiacentă (circa 150/oră). 

 Circulaţia mijloacelor de transport în comun pe raza municipiului Roman se desfăşoară pe 4 

(patru) trasee, executate de două firme de transport persoane, cu autobuze şi microbuze, după cum 

urmează: 
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 S.C. Anca Transport S.R.L. pe următorul traseu : 
 

 TRASEUL NR. 1  

  Pod Siret – str. B. Dragoş - 3 Pitici  - str. B. Dragoş – Complex – str. B. Dragoş – D.C.A. - str. B. 

Dragoş  - Abator – str.B. Dragoş – Cojocărie – str. B. Dragoş – Bd.R. Muşat – str. Cuza Vodă – Poştă - 

str.Cuza Vodă - Ş. G. „A.I. Cuza” - str.Cuza Vodă - Ocol Silvic Roman – str.Cuza Vodă - Bd. Republicii – 

str. Ştefan cel Mare – Gară – str. Ştefan cel Mare - Fostul Lic. Nr. 1 – str. Ştefan cel Mare - Mariko Inn  - 

str. Ştefan cel Mare - Aleea Plopilor - Rovese România - Aleea Plopilor – str. Ştefan cel Mare - Grup 

Lemn – str. Ştefan cel Mare - Atelier Vulcanizare – str. Ştefan cel Mare – Gară – str. Ştefan cel Mare -Bd. 

Republicii – str. Cuza Vodă - C.T.”Petru Poni” Corp B – str. Cuza Vodă - Muzeul de Istorie – str .Cuza 

Vodă - str.Oituz – str. Sucedava - P-ţa Centrală - str. Sucedava – Bd. Roman Muşat – str.Alexandru cel 
Bun – Atlassib – str. Alexandru cel Bun – Bd.Roman Muşat – str.B. Dragoş – Cojocărie – str. B. Dragoş - 

Abator – str.B. Dragoş – D.C.A. - str. B. Dragoş – Complex – str. B. Dragoş - 3 Pitici – str. B. Dragoş  - 

Pod Siret.  

 

 S.C. Minimal Com S.R.L. pe următoarele trasee : 
 

 TRASEUL NR. 2 

  Centrul Comercial Dedeman – str. Ştefan cel Mare - GRUP LEMN – str.Ştefan cel Mare – Atelier 

vulcanizare – str.Ştefan cel Mare – S.C. Dolinex S.R.L. – str. Ştefan cel Mare – Gară – str.Ştefan cel Mare 

– Bd.Republicii – Bd. Roman Muşat - A.F. Suceu – Bd. Roman Muşat – Piaţa Roman Vodă  – Bd. Roman 

Muşat – str. V.Micle - str.Smirodava – Marom – str. Smirodava – str.Păcii – str.Smirodava – Bd. Republicii 

- Abator – Bd.Republicii – Sf. Împăraţi Constantin şi Elena – Bd.Republicii – str.A.Pann - Rest. Bradul – 

str.A.Pann - Rest. Corado – str.M.Viteazu – Cimitir – M.Viteazu – Autogară – str.Ştefan cel Mare - 

Colegiul Tehnic Miron Costin Corp A – str.Ştefan cel Mare – fost Lic.nr.1 – str.Ştefan cel Mare - Mariko 

Inn – str.Ştefan cel Mare - Centrul Comercial Dedeman. 

  

 TRASEUL NR. 3 

   Centrul Comercial Dedeman – str. Ştefan cel Mare - GRUP LEMN – str.Ştefan cel Mare – Atelier 

vulcanizare – str.Ştefan cel Mare – S.C. Dolinex S.R.L. – str. Ştefan cel Mare – Gară – str.Ştefan cel Mare 

– Bd.Republicii – str.Cuza-Vodă – C.T. Petru Poni Corp B – str. Cuza Vodă - str.D.Gherea - str.E.Doamna 

- Banc Post – str.Oituz – str. Sucedava - P-ţa Centrală – str. Sucedava - Complex Favorit – str.Sucedava - 

str.Al.cel Bun  - Moara 2 – str. Al. Cel Bun –  Atlassib – str.Al.cel Bun – Bd.Roman Muşat – str.C.Vodă – 

Oficiul Poştal nr.1 – str.C.Vodă – Şcoala Gen. A.I.Cuza  – str. Cuza Vodă - str.D.Gherea – Elemar – 

str.D.Gherea  - str.Tineretului – Policlinică – str.Tineretului – Bd.Republicii – str.A.Pann - Rest. Bradul – 

str.A.Pann - Rest. Corado – str.M.Viteazu – Cimitir – str.M.Viteazu – Autogară – str.Ştefan cel Mare - 

Colegiul Tehnic Miron Costin Corp A – str.Ştefan cel Mare – fost Lic. nr.1 – str.Ştefan cel Mare - Mariko 

Inn – str.Ştefan cel Mare - Centrul Comercial Dedeman. 

 

 S.C. Pristyl  S.R.L. pe următorul traseu : 
 

 TRASEUL NR. 5 

   Str. Fabricii bl.3 – str. Fabricii – str. D.Mărtinaş – C.T. Danubiana – str. D.Mărtinaş – Bd. N.Bălcescu 

– str. Ştefan cel Mare – Bd. Republicii – str. C.Negri – Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 – str. C.Negri 

– str. D.Roşie – str. Cuza Vodă – str. C.D.Gherea – str. P.Rareş – Pristyl – identic retur. 

 La acestea se adaugă un număr de 28 de traseele executate în afara localităţii de către 14 firme de 

transport persoane, cu microbuze, autobuze şi autocare : 

 S.C. Piacor Com S.R.L.  
- Traseul 69: Roman – Traian – Gherăieşti (21 Km), 

- Traseul 70: Roman – Traian – Săbăoani (14 Km); 

 S.C. Ulderic Prest S.R.L. 
- Traseul 71: Roman – Tămăşeni – Adjudeni (11 Km); 

 S.C. Pristyl S.R.L.: 
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- Traseul 74: Roman – Horia – Ion Creangă (10 Km), 

- Traseul 75: Roman – Ion Creangă – Avereşti (20 Km), 

- Traseul 77: Roman – Poienari – Iucşa (35 Km), 

- Traseul 78: Roman – Stejaru – Cuci (38 Km), 

- Traseul 88: Roman – Dulceşti – Văleni (35 Km), 

- Traseul 90: Roman – Dulceşti – Climeşti (37 Km), 

- Traseul 97: Roman – Cordun – Pildeşti (13 Km), 

- Traseul 100: Roman – Horiai – Başta (10 Km); 

 S.C. Pantiru Trans S.R.L.: 

- Traseul 80: Roman – Valea Ursului – Giurgeni (45 Km), 
- Traseul 84: Roman – Secuieni – Butnăreşti (18 Km), 

- Traseul 85: Roman – Hociungi – Izvoare (Bahna) (30 Km), 

- Traseul 86: Roman – Hociungi Siliştea – Români (32 Km); 

 S.C. Fidelis Com S.R.L.: 

- Traseul 81: Roman – Icuşeşti – Bătrâneşti (26 Km), 

- Traseul 82: Roman – Băluşeşti – Mesteacăn (23 Km), 

- Traseul 100: Roman – Horiai – Başta (10 Km); 

 S.C. Silsab Com  S.R.L. 
- Traseul 87: Roman – Trifeşti – Sofrăceşti (11 Km); 

 S.C. Gabiant S.R.L. 
- Traseul 89: Roman – Miron Costin – Brănişteni (16 Km); 

 S.C. Buval Trans S.R.L. 

- Traseul 91: Roman – Stăniţa – Poienile Oancei - Veja – Ghidion (34 Km); 

 S.C. Micol Trans S.R.L. 
- Traseul 92: Roman – Bâra – Slobozia (28 Km); 

 S.C. Solelga Com S.R.L. 
- Traseul 94: Roman – Luţca – Sagna (9 Km); 

- Traseul 95: Roman – Sagna – Vulpăşeşti (13 Km); 

 S.C. Cristur S.R.L. 

- Traseul 98: Roman – Gâdinţi (11 Km); 

 S.C. Sempre Dritto Tour S.R.L. 
- Traseul 99: Roman – Poienari – Pânceşti (26 Km); 

 S.C. Cristur S.R.L. 
- Traseul 101: Roman – Girov – Piatra Neamţ (50 Km). 

 

 Pe raza municipiului Roman, sunt autorizate  un număr de 253 taxiuri; verificarea activităţii de 

taximetrie în teren se execută de agenţii de poliţie locală, birou transporturi din cadrul primăriei, 

urmărindu-se în permanenţă ca această activitate să se desfăşoare în deplină legalitate. 

 

 B. Populaţia 

 Conform Bazei de Date a Institutului Naţional de Statistică, municipiul Roman avea la 08 

februarie 2016 o populaţie totală stabilă de 70.747 locuitori, din care : 

 33.796 bărbaţi, 

 36.951 femei. 

 Datorită stării economiei şi restructurării unităţilor economice de pe raza de competenţă, foarte 

mulţi lucrători au fost disponibilizaţi. La sfârşitul lunii ianuarie 2017, conform aceleaşi bază de date, în 

municipiul nostru se aflau 595 şomeri înregistraţi, anume 260 femei şi 335 bărbaţi.  

 

 C. Evenimente social-economice, politice, religioase, sportive 

 Pe raza municipiului Roman se practică unele obiceiuri tradiţionale care determină periodic o 

mare concentrare de cetăţeni din toate zonele municipiului şi comunele arondate. 

 Cu prilejul “Anului Nou”, a “Sfintelor Paşte”, “Sărbătoarea Crăciunului” şi a altor sărbători 

religioase din cursul anului, se organizează la nivelul municipiului, în Piaţa Roman-Vodă, cât şi în alte 

zone de agrement, diferite manifestări cultural-artistice şi sportive unde participă cetăţeni ai municipiului  

şi din alte localităţi învecinate. 
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 Totodată este organizată “Ziua Metalurgistului” şi “Festivalul Rromilor” la Ştrand,“Zilele 

Toamnei”, “Zilele Municipiului”etc.  organizate  în Parcul Municipal sau în centrul municipiului. 

 La toate aceste activităţi organizate ,  Poliţia Locală acţionează împreună cu Poliţia Naţională şi 

cu Jandarmeria, pentru menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică. 

 Manifestarea de cea mai mare amploare de pe raza municipiului Roman este “Bâlciul anual”, 

care are loc în perioada 25.07 – 06.08 a anului. 

 ,,Bâlciul anual “ impune comasarea de forţe de ordine, în civil şi militar , din cadrul Poliţiei 

Locale, Poliţiei Municipiului Roman, posturilor de poliţie din comunele apropiate municipiului Roman şi 

Jandarmeriei. 

 Campionatul de handbal ( feminin ) , 

 Campionatul de fotbal, 

alte manifestări şi competiţii sportive. 

 Pentru desfăşurarea legală, conform legislaţiei sportive, Poliţia Locală ,  ca forţă integrată a 

organizatorului, respectiv Primăria Municipiului Roman , întocmeşte , când este necesar, planurile de 

acţiune care sunt aprobate de Primarul Municipiului Roman şi avizate de Şeful Jandarmeriei judeţului 

Neamţ.;în cazul asigurării ordinii şi liniştii publice cu firme de pază specializate, Planul de acţiune al 

competiţiei este întocmit de furnizorul de servicii (firma de pază). 

 Planurile de acţiune cuprind : 

 data, ora , locul desfăşurării competiţiei 

 forţe de ordine participante 

 dispunerea forţelor 

 modul de cooperare 

 măsuri legale de acţiune 

 şeful dispozitivului 

 dispunerea galeriilor pentru preîntâmpinarea săvârşirii de acte cu violenţă. 

 

D. Starea infracţională şi contravenţională (Documente furnizate de Ministerul Afacerilor de 

Interne, respectiv Poliţia Mun. Roman) 

 Evoluţia fenomenului infracţional faţă de anii anteriori la infracţiunile sesizate şi constatate:  
 

Infracţiuni sesizate: 2012 2013 2014 2015 2016 

Total infracţiuni 2654 2717 2912 2687 2023 

 economico-financiare 189 152 224 122 54 

 judiciare 1824 1962 1945 2051 1507 

 de altă natură 641 603 743 514 462 

                   omor 0 0 0 0 0 

                    tentativă de omor 0 0 0 2 0 

                    pruncucidere 0 0 0 0 0 

                    ucidere din culpă 2 2 3 13 16 

                    vătămare corporală 66 59 10 2 2 

                    vătămare corporală din culpă 60 55 84 183 202 

 loviri sau alte violenţe 161 160 363 382 352 

 loviri cauzatoare de moarte 0 0 0 0 0 

 lipsire de libertate 4 5 0 5 7 

 violare de domiciliu 25 23  22 20 

 ameninţare 67 93 134 169 107 

 şantaj 10 15 5 9 6 

 viol 10 8 5 7 4 
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 furt: 1799 1376 1287 1183 715 

                 - din locuinţe 176 170 164 149 107 

                 - din S.C. 135 200 185 128 87 

                 - din buzunare,poşete,genţi 115 107 147 215 157 

                 - din auto 333 405 270 194 94 

                 - de auto 15 6 10 8 4 

                 - de animale 9 3 19 7 7 

                 - de păsări 29 18 21 11 4 

 tâlhărie 44 37 95 55 29 

 gestiune frauduloasă 4 1 1 0 0 

 înşelăciune: 103 112 141 63 58 

 distrugere 299 268 299 243 182 

 ultraj: 2 7 13 7 3 

                 - asupra poliţiştilor 1 7 11 7 3 

 abuz în serviciu 21 27 33 7 16 

 mărturie mincinoasă 13 11 13 16 21 

 nerespectarea hot. judecătoreşti 4 5 6 6 5 

 infracţiuni de fals 29 22 32 21 10 

 ultraj contra bunelor moravuri: 23 35 0 0 10 

 regimul circulaţiei 124 106 88 104 97 

 

 Rata criminalităţii 

 rata criminalităţii la infracţiunile sesizate în anul 2016 a fost de 3806 infracţiuni la 100.000 

locuitori; 

 

 Principalele genuri de fapte comise şi zonele unde se concentrează acestea: 

 În anul 2016 principalele fapte penale care au fost comise sunt furturile din autoturisme, lovirile 

sau alte violenţe şi distrugerile, fapte care au fost concentrate în zona străzilor: Bd. Republicii, Bd. 

Roman Muşat,  str. Smirodava, str. Sucedava, str. Ştefan cel Mare. 

 Zonele de interes operativ şi locurile cu potenţial criminogen ridicat sunt: Piaţa Centrală, Piaţa 

Smirodava, zona centrală (Casa de Cultură, Magazin Profi, Kaufland), Bd. Republicii, zona Fabricii, 

Gară, Autogară, cartier N. Bălcescu. 

 

 Date referitoare la autorii identificaţi: 

 În anul 2016 au fost cercetate un număr de 271 persoane, pentru fapte care intră în rata 

criminalităţii, din care: 9 pentru infracţiuni economico-financiare, 179 pentru infracţiuni judiciare şi 83 

pentru infracţiuni de altă natură. 

 După vârstă persoanele cercetate sunt: 

 43 minori între 14-18 ani; 

 90 tineri între 18-30 ani; 

 87 persoane între 30-50 ani; 

 42 persoane peste 50 ani. 

 Din totalul persoanelor cercetate, 263 au fost cercetate pentru infracţiuni prevăzute în Codul 

Penal: 

   54 pentru infracţiuni contra persoanei; 

   18 pentru infracţiuni contra libertăţii  persoanei; 
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     5 pentru infracţiuni privitoare la viaţa sexuală; 

 131 pentru infracţiuni contra patrimoniului, din care: 29 pentru tâlhărie şi 87 pentru furt. 
 

 Date referitoare la modurile de operare: 

 Principalele moduri de operare folosite în infracţiunile comise, au fost: 

 spargerea geamurilor laterale ale autovehiculelor cu diferite obiecte (bujii auto, bile metalice 
etc.) şi sustragerea diferitelor bunuri din acestea; 

 smulgerea lănţişoarelor de la gâtul victimelor; 

 smulgerea poşetelor, genţilor din mâinile victimelor; 

 forţarea sistemelor de închidere de la magazinele şi chioşcurile societăţilor comerciale; 

 înşelarea victimelor prin metoda „şmen” sau „accidentul” ; 

 folosirea locurilor aglomerate pentru a comite furturi din buzunare. 

 

 Menţiuni cu privire la timpul şi locul comiterii principalelor categorii de fapte înregistrate: 

 Principalele fapte penale comise pe raza municipiului Roman le reprezintă furturile din auto. 45% 

din furturile comise pe spaţiul public sunt furturi din auto (73 fapte, -58 faţă de anul 2015), cele mai multe 

fiind comise pe timp de noapte (54) fapte). S-au evidenţiat intervalele orare: 11,00-23,00, iar în timpul 

săptămânii zilele cu cele mai mari valori sunt: duminică şi joi, acestea fiind concentrate în zona străzilor: 

Bd. Roman Muşat, Bd. Republicii, str. Smirodava, str. Sucedava şi str. Fabricii. 

 La furturile din societăţi comerciale 7 au fost comise pe timpul nopţii şi 1 pe timpul zilei. 

 

 Date referitoare la faptele de natură contravenţională: 

 În cursul anului 2016 au fost constatate şi sancţionate cu amendă de către Poliţia Municipiului 

Roman, un număr de 10.770 fapte contravenţionale, din care: 

 8.405 la regimul circulaţiei, 

 1.805 la Legea 61/1991R, 

      13 la Legea 12/1990, 

      66 la Legea 333/2003, 

    188 la regimul evidenţei populaţiei, 

    121 la alte acte normative. 
 În cadrul Direcţiei de Poliţie Locală Roman au fost constatate şi sancţionate  un număr de 2.843 

fapte contravenţionale, din care: 

 1.642 la regulamentul de gospodărire municipală (H.C.L. 133/2009M), 

    751 la Legea 61/1991R (ordine şi linişte publică), 

       5 la Legea 12/1990 (comerţ ilicit), 

    306 la regimul locurilor de parcare (H.C.L. 101/2012), 

    139 la alte acte normative. 
 Faptele de natură contravenţională au fost constatate pe întreg teritoriul municipiului Roman. 

  

 Dinamica accidentelor rutiere şi indicarea zonelor de risc în care frecvent au loc evenimente 

grave: 

 În perioada analizată, pe raza municipiului Roman s-au produs 90 de accidente de circulaţie, 

soldate cu două persoane decedate (+1 faţă de anul 2016), 26 rănite grav  (+1 faţă de anul 2016) şi 84 

rănite uşor  (+72 faţă de anul 2016). 

 În funcţie de consecinţe, situaţia se prezintă astfel: 

 26 accidente grave (+2), soldate cu două persoane decedate (+1), 26 rănite grav (+1) şi 10 rănite 
uşor (-2). 

 64 accidente uşoare (+25), soldate cu 74 răniţi uşor (+17). 
 

 Cauzele producerii accidentelor sunt: 

Cauza Număr accidente Consecinţe 

Morţi Răniţi grav Răniţi uşor 

Neacordare prioritate pietoni 19 0 8 11 
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Traversare neregulamentară pietoni 13 1 5 8 

Nerespectarea distanţei vehicule 11 0 3 21 

Neasigurare mers înapoi 1 0 1 1 

Neasigurare la schimbarea direcţiei 6 0 2 4 

Abateri biciclişti 7 0 1 5 

Circulaţie pe sens opus 3 0 1 3 

Neacordare prioritate vehicule 23 1 1 25 

Depăşire 1 0 1 1 

Alcool 5 0 3 4 

Defecţiuni tehnice 1 0 0 1 

Total 90 2 23 84 

  

 Se observă că cele mai multe accidente cu consecinţe grave au avut drept cauză „nerespectarea 

regulilor de circulaţie privind acordarea priorităţii de trecere pietonilor” angajaţi regulamentar în 

traversarea drumului public, precum şi „traversarea neregulamentară a pietonilor”, acestea reprezentând 

50% din total.Şi în acest context se poate vorbi de un trend crescător, având în vedere faptul că, odată cu 

creşterea numărului de accidente în ansamblu a crescut şi numărul accidentelor care au avut aceste prime 

trei cauze generatoare. 

 Privind situaţia în ansamblu (total accidente), cauza principală de producere a accidentelor 

rutiere pe raza municipiului Roman se evidenţiază a fi „neacordarea priorităţii de trecere pietonilor” 

angajaţi regulamentar în traversarea drumului public, care reprezintă un procent de 21,1% din totalul 

accidentelor, urmată de  „traversarea neregulamentară a pietonilor”, care reprezintă 14,1% din totalul 

accidentelor.Deasemeni, în ceea ce priveşte consecinţele, cele două cauze reprezintă 50% din totalul 

persoanelor rănite grav şi 14,4% din totalul persoanelor rănite uşor, iar un accident soldat cu decesul 

persoanei a avut drept cauză traversarea neregulamentară. 

 În ceea ce priveşte locul producerii accidentelor, atât pentru cele cu consecinţe grave cât şi pentru 

cele cu consecinţe uşoare, numeric se pot observa următoarele: 

 Str. Ştefan cel Mare – 14 accidente, 

 B-dul Roman Muşat – 11 accidente, 

 Str. Mihai Viteazu – 6 accidente, 

 Str. Sucedava – 4 accidente, 

 B-dul republicii – 5 accidente, 

 Străzile Mihai Eminescu, Transilvaniei, Bogdan dragoş, Tineretului, Maramureş, Dumitru 
Mărtinaş – câte 2 accidente. 

 Se observă că, cele mai multe accidente de circulaţie s-au petrecut pe arterele rutiere care sunt 

intens circulate şi pe care se desfăşoară şi traficul ce tranzitează municipiul. 

 Din punct de vedere al zilei din săptămână, situaţia se prezintă astfel: 

 luni: 5 accidente, 

 marţi: 7 accidente, 

 miercuri: 9 accidente, 

 joi: 18 accidente, 

 vineri: 22 accidente, 

 sâmbătă: 12 accidente, 

 duminică: 17 accidente, 
iar din punct de vedere al intervalului orar (general), astfel: 

 06,00-14,00: 41 accidente, 

 14,00-22,00: 38 accidente, 

 22,00-06,00: 11 accidente. 
 

 Fenomenul infracţionalităţii stradale: 
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 Fenomenul infracţional stradal a cunoscut o evoluţie descendentă între anii 2012 - 2016, ajungând 

de la 308 fapte la 188 fapte. 

 Pe genuri de fapte, infracţionalitatea stradală sesizată în perioada 2012-2016, se prezintă astfel: 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Total infracţiuni 308 300 275 254 188 

 tentativă de tâlhărie 0 0 0 3 3 

 tâlhărie 21 22 64 37 18 

 furt din societăţi comerciale 16 12 22 23 8 

 furt din buzunare 10 7 21 33 54 

 furt de auto 1 2 3 4 2 

 furt din auto 221 228 121 131 73 

 furt de componenete din ext. maşinii 26 19 35 16 12 

 furt de plăcuţe de înmatriculare 10 2 4 5 10 

 ultraj 2 7 0 1 2 

                 - din care asdupra poliţiştilor 1 7 0 1 1 

 tulburarea ordinii şi liniştii publice (art. 371 

C.P.) 

0 0 1 1 3 

 portul sau folosirea fără drept de obiecte 
periculoase (art. 372 C.P.) 

1 5 1 0 0 

 Ultraj contra bunelor moravuri (art. 375 C.P.) 2 0 0 0 0 

  

 Ponderea infracţiunilor stradale sesizate o reprezintă furturile din auto (45%). 

 În anul 2016 au fost sesizate 188 infracţiuni stradale, din care 89 pe timp de zi şi 99 pe timpul 

nopţii, 7 fiind constatate în flagrant, acestea concentrându-se în zona străzilor: bd. Roman Muşat, bd. 

Republicii, str. Ştefan cel Mare, str. Smirodava şi str. Sucedava. 

 

 După timpul şi locul comiterii,  infracţiunile stradale sesizate în anul 2016, se prezintă astfel: 

 tâlhăriile : 12 comise pe timp de zi şi 6 pe timpul nopţii, acestea fiind comise în diverse zone ale 

municipiului, nefiind concentrate într-o anumită zonă; 

 furturile din auto : 19comise pe timp de zi şi 54 pe timpul nopţii, fiind mai frecvente în zona 
străzilor: bd. Republicii, bd. Roman Muşat, str. Gloriei, Fdt. Păcii; 

 furturile din societăţi comerciale: 8 în total, din care 7 comise  pe timpul nopţii şi una pe timpul 
zilei, nefiind concentrate într-o anumită zonă; 

 furturile din buzunare: 46 comise pe timp de zi şi 8 pe timpul nopţii, nefiind concentrate într-o 
anumită zonă; 

 ultraj: 2 pe timpul zilei. 

 

 

CAPITOLUL II 

DISPOZITIVE DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ 

MĂSURILE ŞI ZONELE DE RESPONSABILITATE 
 

 Delimitarea sectoarelor: 

 Zona nr. 1 – delimitată de străzile: Tineretului, C.D.Gherea, C.Vodă, Libertăţii, V.Micle, 

 Sector nr. 2 -  delimitată de străzile: Tineretului, M.Eminescu, T.Vladimirescu, I.Creangă, 
Bd.Republicii, 
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 Zona nr. 3 - delimitată de străzile: Tineretului, Smirodava, Păcii, Gloriei, T.Vladimirescu, 

M.Eminescu, 

 Zona nr. 4 - delimitată de străzile: Libertăţii, C.Vodă, R.Muşat, B.Dragoş, Ec.Teodoroiu, 
Smirodava, V.Micle, 

 Zona nr. 5 - delimitată de străzile: Alexandru cel Bun, R.Muşat, B.Dragoş, D.Cantemir, M.Millo, 
Moldovei, V.Lupu, 

 Zona nr. 6 - delimitată de străzile: Bd.R.Muşat, Alexandru cel Bun , V.Hugo, Sucedava, 

 Zona nr. 7 - delimitată de străzile: Bd.R.Muşat, C.Vodă, Oituz, A.Arbore, M.Costin, M.Jora, 

 Zona nr. 8 - delimitată de străzile: M.Jora, M.Costin, N.Bălcescu, Varianta ocolitoare, 

 Zona nr. 9 - delimitată de străzile: M.Costin, N.Bălcescu, Ştefan cel Mare, Bd.Republicii, C.Vodă, 
Oituz, A.Arbore, 

 Zona nr. 10 - delimitată de străzile: C.Vodă, D.Gherea, Tineretului, Bd.Republicii, 

 Zona nr. 11 - delimitată de străzile: Ştefan cel Mare, N.Bălcescu, limita Cordun, 

 Zona nr. 12 - delimitată de străzile:  Ştefan cel Mare, Bd.Republicii, A.Pann, Chimiei, 

 Zona nr. 13 - delimitată de străzile:  Chimiei, A.Pann, Republicii, Cezar Petrescu, Siretului, 

Al.Revoluţiei, M.Viteazu, Lăcrămioarelor, 

 Zona nr. 14 - delimitată de străzile: Lăcrămioarelor, M.Viteazu,  Al.Revoluţiei, Siretului, Cezar 
Petrescu, Bd. Republicii, Primăverii, 

 Zona nr. 15 - delimitată de străzile:  Primăverii, Islazului, Păcii, Bd. Republicii, 

 Zona nr. 16 - delimitată de străzile: Bd. Republicii, Smirodava, Păcii, Gloriei, I.Creangă, 

 Zona nr. 17 - delimitată de străzile: Viitorului, Smirodava, Ec.Teodoroiu, D.Cantemir, M.Millo, 

Moldovei, V.Lupu, 

 Zona nr. 18 – delimitată de străzile: Islazului, Păcii, Bd. Republicii, Viitorului, 

 Zona nr. 19 - delimitată de străzile: Islazului, Primăverii, varianta Vaslui, Cucutei, Progresului, 
Tinosului, 

  Sector nr. 20 - delimitată de străzile: varianta Vaslui, Cucutei, Progresului, Tinosului, albia Siret. 

 

 

 Poliţia locală asigură: 

- siguranţa elevilor la intrarea şi ieşirea din şcoli (Colegiul Naţional „Roman Vodă”, Colegiul 

Tehnic„Miron Costin”, Liceul cu Program Sportiv  şi orice instituţie de învăţământ, când este necesar); 

- ordinea şi liniştea publică , după cum urmează: 

a) în Parcul Municipal (cu o suprafaţă de 11,7 ha) – efective pedestre permanente 24 ore din 24 ore, 

b) în Pietonal Ştefan cel Mare - 24 ore din 24 ore, 

c) la Primăria Municipiului Roman - 24 ore din 24 ore, 

d) la Complexul Sportiv şi de Agrement „Moldova” (pe perioada sezonului estival: 01 mai – 30 

septembrie); 

e) pe întreaga rază a  municipiului se acţionează cu patrule auto, 24 ore din 24 ore, cu autoturismele  NT-

31-PMR , NT-40-PMR. Şi NT-63-PMR. 

   

 

CAPITOLUL III 

FORŢE AFLATE LA DISPOZIŢIE ŞI SUPORTUL LOGISTIC 
 

 a) – efective : 

 2  funcţii de conducere şi 61 funcţii de execuţie, după cum urmează : 

Serviciul ordine şi linişte publică şi paza bunurilor – 22 pe linie de ordine publică  şi 12 agenţi de 

pază, 

Birou circulaţie drumuri publice şi control transport – 5, 

Compartiment control  mediului – 2, 

Compartiment cu atribuţii pe linie de evidenţa persoanelor – 2, 

Compartiment disciplina în construcţii şi afişaj stradal – 1, 

Birou monitorizare şi bază date  – 17. 

 b) – dotare : 
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 2 autoturisme marca DACIA, tip LOGAN şi un autoturism marca DACIA tip DUSTER dotate cu 

rampe, staţii de emisie-recepţie; 

 37 pistoale de autoapărare,  marca WALTHER, cal.10x22T, cu bilă de cauciuc; 

 tomfe, spray-uri iritant-lacrimogene, cătuşe, lanterne, staţii emisie-recepţie mobile, telefoane 

mobile; 

 dispecerat de coordonare. 

Întreg efectivul Poliţiei Locale acţionează conform L.155/2010 , a fişei postului şi a  documentelor de 

instruire şi aplicare a măsurilor legale; 

 c) – misiuni specifice : 

 ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor, 

 circulaţia pe drumurile publice, 

 disciplina în construcţii şi afişajul stradal, 

 protecţia mediului, 

 activităţi comerciale, 

 evidenţa persoanelor. 

 d) – Poliţia Locală are : 

 dispecerat O.S.U. asigurat de 5 (cinci) poliţişti locali 24 ore din 24 ore, 

 dispecerat monitorizare video asigurat de 4 (patru) poliţişti locali 24 ore din 24 ore; sistemul 

video cuprinde 44 (patruzecişipatru) camere video, în locaţiile menţionate la Cap.I pct.A. 

 

 

 

CAPITOLUL IV 

INSTRUIREA EFECTIVELOR POLIŢIEI LOCALE PENTRU  EXECUTAREA 

ACTIVITĂŢILOR ŞI CONTROLUL ACESTORA 
 

 A. Instruirea 

  a)  instruirea pentru executarea misiunilor permanente  se realizează cu întreg efectivul sau pe grupe de 

acţiune, prin şedinţe în care sunt cuprinse următoarele : 

 durata misiunii; 

 scopul misiunii; 

 protecţia muncii, folosirea armamentului şi a mijloacelor din dotare; 

 trasee şi zone acoperite; 

 modalităţi şi competenţe de acţiune; 

 modalităţi de colaborare; 

 forţe complementare participante ; 

 Instruirea se realizează de Conducerea Poliţiei Locale, iar şefii de grupă vor instrui personal 

fiecare subordonat coordonând activitatea din teren; 

   

  b)  instruirea pentru executarea misiunilor temporare : 

 conform dispoziţiilor primite, instruirea personalului se execută  de Conducerea Poliţiei Locale,  

de personal specializat, desemnat;în cazul executării misiunilor cu Poliţia Municipiului Roman 

sau Jandarmeria Română, instructajul, instruirea şi coordonarea se va realiza de ofiţeri din 

structurile menţionate. 

 

  c)  instruirea pentru executarea misiunilor speciale : 

Misiunile cu caracter special impun măsuri sporite de 

 - disciplină, 

 - vigilenţă, 

 - intervenţie promtă şi eficienţă, 

 - cooperare cu structurile statului. 

 Instruirea cuprinde aceleaşi puncte care sunt la instruirile anterioare şi poate fi  executată, după 

caz, de : 

   - primar, 
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   - şefi ai structurilor locale de ordine publică (Poliţie,      

Jandarmerie, S.R.I.,S.P.P., D.N.A. Etc.), 

   - conducerea Poliţiei Locale, 

   -personal desemnat de primar. 

  Întreg personalul Poliţiei Locale acţionează conform L155/2010 şi a fişei postului. 

 Tragerile cu armamentul din dotare se execută sub comanda directă a şefului Poliţiei Locale, care 

răspunde de organizare şi de măsurile de securitate, inclusiv întocmirea documentelor specifice. 

 

B. Controlul 

Controlul în teren se execută de regulă de : 

   - Primar,înlocuitor legal, 

   - Conducerea Poliţiei Locale, 

   - personal desemnat de primar. 

 În munca zilnică de teren, controlul se poate face de personal calificat,cu studii şi experienţă în 

domeniul specific, iar în anumite situaţii, controlul se poate efectua cu celelalte instituţii abilitate ale 

statului (O.P.C., I.T.M., Garda Financiară, Poliţia Naţională, Jandarmeria S.R.I. etc.). 

 

 

 

CAPITOLUL V 

ORGANIZAREA COOPERĂRII ÎNTRE STRUCTURILE PARTICIPANTE 

 
  a)  Modul de cooperare 

 Cooperarea cu structuri ale statului, firme de pază, O.N.G. etc., se realizează prin următoarele 

forme : 

 protocoale; 

 contracte; 

 dispoziţii ale şefilor ierarhici; 

 dispoziţii, decizii,adrese emise sau  aprobate de primar care trebuiesc aplicate în termenul cel mai 

scurt. 

 planuri de acţiune şi planificări de misiuni, aprobate. 

 

  b)  Modul de menţinere a legăturii 

 prin staţii de emisie-recepţie; 

 prin sistemul de telefonie; 

 prin agenţi. 

 

  c) Direcţia de Poliţie Locală colaborează cu Poliţia naţională, Jandarmeria Română, instituţiile 

specializate ale statului pe linie de ordine publică şi siguranţă naţională (S.T.S., S.R.I., MapN, Justiţie 

etc), cu instituţii civile pe linia atribuţiilor de serviciu, cu firme de pază şi protecţie. 

 

 

 

CAPITOLUL VI 

VERIFICAREA - REVERIFICAREA ANALIZELOR ŞI INTERPRETAREA 

DATELOR 
 

  a)  zilnic          - se execută de către personalul desemnat sau conducerea Poliţiei Locale; 

  b) săptămânal - se execută de către personalul desemnat sau conducerea Poliţiei Locale; 

  c)  lunar          - se execută de  către personalul desemnat sau conducerea Poliţiei Locale  şi  se aduce la 

cunoştinţa primarului; 

  d)  trimestrial - se execută de către personalul desemnat împreună cu conducerea Poliţiei            

Locale, primar; 

  e)  anual       - se execută obligatoriu de către persoanele arătate mai sus pentru eficientizarea              

muncii în anul următor şi prezentate Consiliului Local. 
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CAPITOLUL VII 

DISPOZIŢII FINALE 
 

       Funcţii de conducere care au atribuţii de control pe linia Poliţiei Locale : 

 primar, 

 delegat al primarului, 

 şeful Poliţiei Locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            


