MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ

Nesecret

PLANUL DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ
POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA
= 2017 =

Considerații generale
Poliţia Locală a Municipiului Craiova – este organizată şi funcţionează în baza
prevederilor Legii poliţiei locale nr. 155/12.07.2010 republicată, Hotărârii Guvernului
României nr. 1332/23.12.2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare
şi funcţionare a poliţiei locale, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.
475/23.12.2010 prin care s-a aprobat reorganizarea Poliţiei Comunitare Craiova în
Poliţia Locală a Municipiului Craiova, ca instituţie publică de interes local, cu
personalitate juridică și în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.
114/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției
Locale a Municipiului Craiova.
Poliţia Locală își desfăşoară activitatea în mod direct și nemijlocit sub
autoritatea şi controlul Primarului Municipiului Craiova, având ca principal scop
îndeplinirea sarcinilor stabilite atât prin actele normative aflate în vigoare, cât și prin
Planul Unic de Ordine şi Siguranţă Publică, plan ce are ca obiective fundamentale
creşterea siguranţei cetăţenilor, prevenirea şi combaterea faptelor contravenţionale şi
infracţionale, a criminalităţii şi a infracţionalităţii stradale, având ca zonă de
competenţă teritoriul Municipiului Craiova.
De asemenea, Poliția Locală a Municipiului Craiova își desfasoara activitatea în
interesul comunităţii locale, pe baza următoarelor principii: legalității, încrederii,
previzibilitătii, proximității și proporționalității, deschiderii și transparenței, eficienței
și eficacității, răspunderii și responsabilității, imparțialității și nediscriminării.
În exercitarea atributiilor, Politia Locală a Municipiului Craiova coopereaza cu
structurile Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Dolj, Brigada Mobilă de Jandarmi Craiova, Poliţia Transporturi Feroviare Craiova,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dolj, Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Dolj, Inspectoratul de Stat în Construcții, Direcția de Sănătate
Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj, cu celelalte autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale, si colaborează cu organizaţii
neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice si juridice, în condiţiile legii.
In vederea eficientizării procesului de management operativ si pentru creşterea
gradului de siguranţă şi de încredere a cetăţenilor, serviciile de ordine publică ale
Poliţiei Locală îşi desfăşoară activitatea în mai multe locaţii (sedii secundare), situate
în cartierele Municipiului Craiova (având zonele de competență similare Poliției
Municipiului Craiova, potrivit Planului Unic de Ordine și Siguranță Publică, încheiat
la nivelul municipiului Craiova - parte integrantă din planul județului Dolj), după cum
urmează: Serviciul Ordine Publică ''Unirii'' - str. Ion Maiorescu nr. 6 (incinta
Colegiului Națíonal ''Carol I''), Serviciul Ordine Publică ''Brazdă'' - str. Brazda lui
Novac nr. 87 (incinta Școlii Gimnaziale ''Sf. Gheorghe''), Serviciul Ordine Publică
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''Craiovița'' - str. Castanilor nr. 4 (incinta Școlii Gimnaziale ''Al. Macedonski''),
Serviciul Ordine Publică '' Rovine '' - str. Nicolae Julea nr. 3 (incinta fostei Școli
Generale nr. 35), Serviciul Ordine Publică '' Valea Roșie '' - str. Vântului nr. 3 (incinta
Școlii Gimnaziale ''Nicolae Romanescu'').
Cadru Legislativ
Principalele acte normative și documente avute în vedere la elaborarea
prezentului Plan de Ordine și Siguranță Publică, sunt următoarele:
-Legea nr. 155/2010 republicată, a Poliţiei Locale;
-Legea nr. 218/2002 actualizată, modificată și completată, privind organizarea și
funcționarea Poliției Române;
-Legea nr. 550/2004 actualizată, modificată și completată, privind organizarea și
funcționarea Jandarmeriei Române;
-Legea nr. 61/1991 republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor
norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
-Legea nr. 60/1991 republicată, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor
publice;
-Legea nr. 12/1990 republicată, privind protejarea populației împotriva unor
activitați de producție, comerț sau prestari de servicii ilicite;
-Legea nr. 38/2003 modificată şi completată prin Legea nr. 265/2007,
actualizată, privind transportul in regim de taxi și în regim de închiriere;
-Legea nr. 92/2007 actualizată, a serviciilor de transport public local;
-Legea nr. 295/2004 actualizată privind Regimul armelor şi muniţiei;
-Legea nr. 4/2008 actualizată privind prevenirea şi combaterea violenţei cu
ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
-Legea nr. 448/2006 actualizată privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap
-Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru
de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
-Hotărârea Guvernului nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului
Administraţiei și Internelor de realizare a ordinii și siguranţei publice, pentru creşterea
siguranţei cetațeanului și prevenirea criminalitații stradale;
-Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, modificată și completată prin Hotărârea
Guvernului nr. 965/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
-Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 actualizată privind circulația
pe drumurile publice;
-Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 actualizată privind regimul juridic al
contravențiilor;
-Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul,
resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români;
-Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 60/2010 privind
organizarea și executarea activităților de menţinere a ordinii și siguranţei publice;
-Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.92/2011 pentru aprobarea
metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale;
-Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 184/2007 privind Planul
Poliția Locală a Municipiului Craiova
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unic de ordine şi siguranţă publică, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a
planului;
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 1/2011 pentru
aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Locale de Ordine
Publică a Municipiului Craiova;
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 69/21.07.2016 privind
desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia
Locală de Ordine Publică, modificată și completată în luna februarie 2017;
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 114/2016 – pentru
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale a
Municipiului Craiova;
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 28/2008 pentru
aprobarea Regulamentului privind organizarea și efectuarea serviciului public de
transport local în regim de taxi pe teritoriul municipiului Craiova;
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 108/2014 pentru
aprobarea Regulamentului referitor la desfășurarea activității de gestionare a câinilor
fără stăpân, în municipiul Craiova;
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 319/2009 pentru
aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea
municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care
constituie contravenţii, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr. 279/2011 și prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr. 233/2015;
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 211/2015 - privind
aprobarea Regulamentului de funcţionare și acces în Centrul Istoric al Municipiului
Craiova.
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 251/2011 prin care s-a
aprobat Statutul Municipiului Craiova;
-Extras din raportul de activitate al Poliției Locale a Municipiului Craiova
pentru anul 2016, ce a fost prezentat autorității locale în ședința ordinară a Consiliului
Local al Municipiului Craiova din luna ianuarie 2017;
-Extras (nesecret) din Planul de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului
Craiova, întocmit de către Poliția Municipiului Craiova (nr. 213343/23.02.2017 –
comunicat Poliției Locale prin adresa nr. 213429/23.02.2017).
Planul de ordine și siguranță publică al Poliției Locale a Municipiului Craiova,
constituie parte integrantă a Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului
Craiova (întocmit de către Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj) și reprezintă
documentul operativ de lucru prin care, în baza analizei situației operative existente, se
organizează anual, la nivelul municipiului Craiova, în sistem integrat al forțelor de
ordine, activitatea de menținere a ordinii și liniștii publice.

Poliția Locală a Municipiului Craiova
Pag 3 din 41

CAPITOLUL I
ANALIZA SITUAŢIEI OPERATIVE
A). TERITORIUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
a). aşezarea geografică a Municipiului Craiova
Municipiul Craiova, reşedinţă a judeţului Dolj, cel mai important centru
economic, social, cultural și industrial al Regiunii Oltenia, este amplasat în sudul
României, de-a lungul râului Jiu (unul din principalele râuri din ţară), la ieşirea
acestuia din regiunea deluroasă, la o altitudine cuprinsă între 75 şi 116 metri.
Craiova reprezintă cel mai mare municipiu din Oltenia, este situat la circa 235
km faţă de capitala României, iar față de principalele municipii apropriate se află la
următoarele distanţe: 120 km faţă de Râmnicu Vâlcea, 121 km faţă de Drobeta Tumu
Severin, 119 km faţă de Târgu Jiu, 50 km față de Slatina, 120 km faţă de Piteşti.
Municipiul Craiova este delimitat de următoarele comune:
-Nord: Işalniţa; Şimnicu de Sus; Mischii.
-Vest: Breasta; Bucovăţ.
-Sud: Podari; Malu Mare.
-Est: Cârcea; Malu Mare
şi se află la intersecţia unor drumuri importante, precum:
-DN 6 - E70/E79 (ce realizează legătura dintre Banat şi Transilvania, prin
culoarul Timiş Cema şi Defileul Jiului);
-DN 56 - E70 (ce reprezintă legătura între Craiova şi Calafat);
-DN 6 - E 70 (Craiova - Caracal – Bucureşti);
-D 65 - E574 (Craiova – Bechet);
-DN 65 C Craiova - Râmnicu Vâlcea.
In ceea ce priveşte poziţionarea faţa de principalii poli europeni, Craiova se află
la următoarele distanţe: Viena - 852 km, Berlin - 1490 km, Londra - 2334 km, Madrid
– 3100 km, Roma – 1551 km, Moscova - 2149 km, Helsinki - 2386 km, Sofia - 292
km, Budapesta - 625 km, Paris - 2026 km, Atena - 1078 km, Bruxelles - 2000 km,
Istanbul - 900 km.
Potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional, municipiul Craiova este localitate de rangul I municipiu de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european şi face
parte din polii de creştere la nivel naţional.
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 297/2008 s-a
aprobat înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană
Craiova” iar prin Hotărârea Guvernului nr. 998/2008, municipiul Craiova a fost
desemnat pol naţional de creştere în regiunea Oltenia.
b). suprafaţa şi configuraţia terenului
Municipiul Craiova este capitala judeţului Dolj, județ ce se învecinează cu:
judeţul Valcea și judeţul Gorj la nord, judeţul Olt la est, judeţul Mehedinţi la vest, iar
la sud - graniţa cu Bulgaria.
Zona urbană şi periurbană a Municipiului Craiova se întinde pe o suprafaţă de
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8196 ha (81,96 km ), din care 6988 ha se află în intravilan, incluzând şi cartierele
periferice Făcăi, Mofleni, Popoveni, Şimnicu de Jos, Bariera Vâlcii, Cemele, Izvorul
Rece, Rovine II.
Relieful oraşului Craiova se identifica cu relieful judeţului Dolj, respectiv de
câmpie, iar spre partea nordica se observa o uşoara influenta a colinelor, în timp ce
partea sudica tinde spre luncă.
Craiova face parte din Campia Romana mai precis din Campia Olteniei ce se
intinde între Dunăre, Olt și podişul Getic, fiind străbătută de Valea Jiului.
c). regim climateric
Regimul climateric al municipiului Craiova este specific celui temperat–
continental, cu veri călduroase – temperaturi în ultimii ani au înregistrat și +40 grade
C, ploi aproape torenţiale, ierni friguroase care înregistrează temperaturi de până la –
20 grade C, dar și cu diferențe mari de temperatură, de la o perioadă la alta, ce variază
între – 20 grade C și + 15 grade C.
În municipiul Craiova, vântul bate cel mai frecvent dinspre vest şi est.
d). reţele hidrografice
Teritoriul municipiului Craiova face parte din bazinul hidrografic al râului Jiu,
drenorul principal al zonei, care curge prin partea de vest a teritoriului.
Reţeaua hidrografică este completată cu Balta Craioviţei, Lacul Hanul
Doctorului, lacul din Parcul “Nicolae Romanescu”, ultimele două constituind lacuri de
agrement.
Reţeaua hidrografica a judeţului Dolj este reprezentata in general de fluviul
Dunărea, ce capteaza majoritatea râurilor sudice, și cursul inferior al râului Jiu - are o
lungime de 339 km - ce strabate teritoriul judeţului Dolj de la nord la sud, străbătând
defileul cu acelaşi nume.
e). căi de comunicaţie
Reţeaua de căi de comunicaţie şi transport este formată din: reţeaua de căi
rutiere, reţeaua de căi feroviare şi reţeaua de căi aeriene.
1. Reţeaua de căi rutiere
Principalele trasee rutiere internaţionale care traversează Regiunea de
Dezvoltare, facilitând accesul din şi înspre aceasta, la nivel naţional şi internaţional
sunt:
-DN 6 E 70 Nădlag (punct vamal rutier) - Arad - Timişoara – Drobeta Turnu
Severin - Craiova - Caracal – Bucureşti;
-DN 66 E 79 Simeria - Petroşani - Târgu Jiu – Craiova;
-DN 56 E 79 Craiova - Calafat (punct vamal cu trecere a Dunării pe pod rutier,
cale ferată și ferry- boat);
-DN 65 E 574 Craiova - Slatina – Piteşti;
-DN 7 E 68/E 81 Sibiu - Râmnicu Vâlcea - Piteşti – Bucureşti;
Reţeaua stradală a municipiului Craiova se prezintă după cum urmează:
a)trama stradală de categoria I-a, este cea mai reprezentativă la nivelul
municipiului, aceasta incluzând în structura sa principalele bulevarde, peste care se
suprapun trasee ale transportului urban în comun, precum şi sectoare ale drumurilor
europene şi naţionale.
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Nr.
Denumire strada
crt.
1
Calea Bucureşti

Aeroport Craiova - Str. Tehnicii

Lungimea
(km)
5,200

2

Calea Bucureşti

Str. Tehnicii - B-dul N. Titulescu

3,610

3

B-dul N. Titulescu

Calea Bucureşti - Str. Paşcani

1,500

4

Calea Severinului

Str. Paşcani - B-dul Dacia

1,610

5

Str. Decebal

Str. Caracal- Pasaj Electroputere

1,660

6

Intrare oraş - Str. Anul 1848

5,300

7

Str. Henry Ford –
Str. Caracal
Str. Caracal (străpungere)

Str. Anul 1848 - B-dul Gh. Chiţu

0,500

8

B-dul Gh. Chiţu

Str. Fr. Goleşti (străpungere) - B-dul 1 Mai

1,000

9

Str. Tabaci

Str. Unirii - B-dul 1 Mai

0,300

10

Str. Romanescu

PECO Romaneşti - B-dul 1 Mai

1,500

11

B-dul 1 Mai

Str. N. Romanescu - B-dul Ştirbei Vodă

1,610

12

Str. Iancu Jianu

Str. Glogoveanu - B-dul N. Titulescu

0,500

13

Str. Iancu Jianu
(străpungere)
Str. Frați Goleşti

B-dul N. Titulescu - Str. Amaradia

0,210

B-du Dacia - Cal. Bucureşti - Str. A.I. Cuza

1,250

14

Sector

TOTAL = 25,750 km

b).trama stradală de categoria a II-a, are rol de legătură şi de transfer a fluxului de
circulaţie spre cartierele rezidenţiale, zonele funcţionale ale municipiului sau
realizează legătura cu drumurile judeţene ce transferă fluxul spre zona periurbană.
Nr
crt

Denumire strada

Sector

Lungimea
(km)

1

B-dul Dacia

Pasaj Electroputere-Calea Severinului
(PECO)

6,960

2

Str. Tineretului

Calea Severinului - B-dul Dacia

1,240

3

Str. Oltenia

Str. Tineretului - Str. G. Enescu

2,050

4

Str. G. Enescu

Str. Tineretului - Str. Amaradia

1,300

5

Str. Amaradia

Str. I. Jianu - B-dul Dacia

1,100

6

Str. Brestei

Str. Râului - Str. Pelendava

1,150
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7

Str. Pelendava

Str. Brestei - Str. Severinului (PECO)

1,150

8

Str. Râului

Str. Brestei - Str. Potelu (străpungere)

4,600

9

B-dul Ştirbei Vodă

B-dul 1 Mai - Str. Bucovăţ (DJ 552)

1,900

10

Str. Brazda lui Novac

B-dul Dacia - Str. Amaradia

1,400

11

Str. N. Iorga

Str. Fraţii Goleşti - Str. V. Alexandri

1,300

12

Str. H. Coandă

Str. Caracal - Calea Bucureşti

1,450

13

Str. Tr. Lalescu

Calea Bucureşti - B-dul Dacia

1,000

14

Str. V. Alexandri

Str. Tr. Lalescu - B-dul Carol I

1,850

15

Str. Şerban Vodă

B-dul Carol I - Str. Brazda lui Novac

0,550

16

Str. Fraţii Goleşti

Calea Bucureşti - DN 65 (intravilan)

3,200

17

B-dul Carol I

B-dul Dacia - Str. Fraţii Goleşti

0,380

18

Str. Mesteacănului

Str. Caracal - B-dul 1 Mai

1,000

19

Str. Maria Tănase
Str. Brestei - Bibescu Doja

Str. Glogoveanu - B-dul N. Titulescu

0,530

Calea Bucureşti - B-dul Gh. Chiţu

1,850

21

Str. Tabaci

B-dul 1 Mai - Str. Râului

0,500

22

Str. Popoveni

Str. Romanescu - Str. Râului

0,800

23

DN 56

PECO Romaneşti - Traseu tranzit

0,800

24

DN 55

PECO Romaneşti - Ocolitoare Sud

1,500

25

Traseu inelar

La sud de SC FORD SA

5,500

26

Traseu median

Str. Bariera Vâlcii - Ocolitoare Nord

3,100

27

Traseu secant

Platforma NV Cemele - Ocolitoare Nord

1,700

28

Str. Bariera Vâlcii

Ocolitoare Nord

1,750

29

Pasaj Melineşti

Bariera Vâlcii

1,900

30

Pasaj Melineşti

Ocolitoare Nord

1,550

20

Total 55,06 km
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c).trama stradală de categoria a IlI-a (161,13 km lungime) are rol de legătură şi
de transfer a fluxului de circulaţie spre cartierele rezidenţiale şi cele cu rol de „loc
central", spre unităţile economice de producţie, cele mai reprezentative străzi fiind:
str. Unirii, str. Brestei, str. A.I. Cuza, str. Împăratul Traian, str. Macedonski, str. S.
Bămuţiu, str. M. Basarab, str. Gh. Bibescu, str. Brânduşa, str. Mesteacănului, str.
Ştefan cel Mare, str. Brazda lui Novac, etc.
Rolul principal în închegarea şi organizarea aglomerării urbane, îl deţine
reţeaua arterelor de circulaţie cuprinse în Nomenclatorul Străzilor Municipiului
Craiova, ce pornesc din punctul central - kilometrul zero, spre celelalte cartiere,
conectându-se la extremităţile teritoriului intravilan, cu reţeaua rutieră interurbană.
Reţeaua stradală a municipiului nostru este constituită din 15 bulevarde şi peste
870 străzi, valori mari de trafic înregistrând bulevardele: Dacia, Decebal, Gheorghe
Chiţu, 1 Mai, Romanescu, Ştirbei Vodă, George Enescu, Carol I, Calea Bucureşti,
A.I. Cuza, Arieș, Caracal, Brestei, Nicolae Titulescu, etc.
Drumuri publice (europene și naționale) din Dolj/Craiova, se prezintă astfel:
-drumuri europene: 79,38 km, din care 10,90 km în municipiul Craiova;
-drumuri naţionale: 36,31 km din care 8,66 km străzi în municipiul Craiova;
2. Reţeaua de căi ferate
Municipiul Craiova este un important nod feroviar al sistemului naţional de căi
ferate, acesta polarizând economic şi social, atât judeţul Dolj, cât şi întreaga Regiune
de Dezvoltare Sud-Vest.
Lungimea reţelei de căi ferate din judeţul Dolj este de 221 km, municipiul
Craiova, fiind principalul nod feroviar în regiunea Oltenia.
Nodul feroviar Craiova asigură legătura pe direcţia est-vest şi nord-sud, prin
următoarele căi ferate:
-Magistrala feroviară: Timişoara - Drobeta- Tumu Severin - Craiova - Caracal Roşiorii de Vede - Bucureşti;
-Calea ferată: Craiova - Slatina - Piteşti - Bucureşti;
-Calea ferată: Craiova - Calafat (punct vamal cu trecere a Dunării);
-Calea ferată: Craiova - Filiaşi - Târgu Jiu - Bumbeşti Jiu - Pietroşani - Simeria.
3.Reţeaua de căi aeriene
Pentru deservirea traficului aerian, pe raza municipiului Craiova este situat
Aeroportul Internațional Craiova, în prezent deservind atât traficul intern, cât şi cel
internaţional.
Aeroportul International Craiova asigură servicii pentru tranzitul de persoane,
mărfuri şi poştă.
f). zone de agrement şi obiective turistice
Din punct de vedere turistic şi al zonelor de agrement, municipiul Craiova se
detaşează prin vechime şi valoare culturală, istorică şi artistică, vestigii arheologice,
obiective religioase, obiective civile din piatră sau vechi clădiri cu rol administrativ
sau cultural (palate, case aparţinând unor familii de boieri şi negustori bogaţi), muzee,
fântâni, monumente, precum şi estetica peisajului urban, având un mare grad de
atractivitate.
Un rol important în peisajul turistic craiovean, îl reprezintă Centrul Istoric și
zona imediat apropriată, ce conturează nucleul cel mai vechi al urbei, muzeele,
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precum și parcurile/grădinile din municipiul Craiova.
Centrul Istoric concentrează în perimetrul său şi în imediata sa vecinătate, cele
mai reprezentative obiective turistice de factură civilă, cultural-istorică, religioasă şi
de interes comunitar.
Centrul Municipiului Craiova - Piaţa socio-umană Mihai Viteazu străbătut de
str. Unirii, reprezintă unul din obiectivele cel mai atractive, precum şi zona cea mai
aglomerată a municipiului, cuprinzând un ansamblu de fântâni arteziene, zone verzi
amenajate, lăcaşuri de cult, instituţii de cultură, complexe comerciale.
Parcul Nicolae Romanescu - este unul dintre obiectivele emblematice ale
Craiovei, formând un ansamblu complex, desfăşurat pe mai mult de 96 ha, inaugurat
în februarie 1903 şi considerat unul dintre cele mai reprezentative monumente de artă
peisageră din România şi Europa.
Parcul Tineretului – (cu o suprafaţă de aproximativ 60 ha) - amenajarea
parcului a fost concepută prin păstrarea speciilor arboricole existente şi a altor
elemente de biodiversitate.
Grădina Botanică - este situată în partea central-vestică a municipiului Craiova
şi ocupă o suprafaţă de 17 ha, reprezentând a patra grădină botanică universitară din
ţară, după cele din Bucureşti, Cluj şi Iaşi.
Grădina Unirii (English Park) - ocupă o suprafaţă de 4670 mp, este amplasată
chiar în centrul oraşului şi cuprinde arbori şi arbuşti decorativi şi covorul speciilor de
flori, care sunt schimbate periodic, în funcţie de perioada de înflorire.
Parcul Teatrului Naţional (Piața William Shakespeare) - este amplasat în
preajma clădirii Teatrului, Universitate şi complexul blocurilor de locuinţe, dând o
notă de armonie peisajului urban, prin modul de amenajare şi componenţa speciilor
vegetale de arbori şi arbuşti ornamentali care se evidenţiază în toate sezoanele.
Parcul Crizantemelor - este situat în partea de sud-est a oraşului, ornat cu
arbori şi arbuşti decorativi, asemănători celor din aria municipiului, iar în centrul
parcului, se află un bust ridicat în memoria poetului Traian Demetrescu.
Grădina Trandafirilor sau Grădina Fraţii Buzeşti - iniţial, a fost numită
Grădina Băniei, datorită amplasării în vatra veche a Craiovei, unde sunt aşezate Casa
Băniei şi catedrala Sfântul Dumitru, precum şi un impunător monument, în memoria
fraţilor Buzeşti.
g) obiective economice, instituţiile de interes public, de cult, muzeistic, şcoli
şi alte locuri ce prezintă interes pentru activitatea de menţinere a ordinii publice
Pe raza de competenţă funcţionează 6 instituții aflate în subordinea autorității
locale (R.A.A.D.P.F.L., S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI, S.C. TERMO, S.C.
SALUBRITATE, S.C. R.A.T., COMPANIA DE APĂ), 182 instituţii de stat, peste
11.000 agenţi economici cu capital privat, 28 unităţi bancare, 4 universităţi de stat şi
particulare, 8 colegii naţionale, 27 licee, 34 scoli generale, 2 muzee, peste 5 stadioane,
mai multe parcuri, numeroase zone de agrement, unde cetăţenii Craiovei îşi petrec
timpul liber la sfârşit de săptămână sau cu ocazia unor sărbători legale ori religioase,
locuri în care forțele de ordine publică (dispozitive formate din poliţişti, jandarmi sau
poliţişti locali) asigură ordinea şi liniştea publică.
-obiective economice
Activităţile specifice municipiului Craiova se desfăşoară, în principal, în
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industria uşoară, industria constructoare de maşini, energetică şi comerţ.
Activităţile economice principale: construcţii metalice şi produsele din metal,
mijloacele de transport rutier, maşini şi echipamente, fabricarea materialelor de
construcţii şi a altor produse nemetalice, industria chimiei şi a fibrelor sintetice,
confecţionarea îmbrăcămintei din textile, industria textilă şi a produselor textile,
industria alimentară, etc.
Cele mai importante obiective economice din municipiul Craiova sunt: S.C.
Ford Craiova S.A, S.C. Avioane Craiova, S.C. Elpreco S.A., S.C. Recon,
Termocentrala C.E.T. II Craiova, C.F.R. Craiova, S.C. Dumagaz, S.C. Popeci, S.C.
Edeca Group, S.C. Remat S.A., S.C. Erpia S.A, CEZ Craiova, Compania de Apă
Oltenia,Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fond Locativ
Craiova, S.C. Regia Autonomă de Transport, S.C. Pieţe şi Târguri, S.C. Salubritate,
Compania de Apă ”Oltenia„ etc.
De asemenea, pe raza municipiului Craiova funcţionează: complexe comerciale,
mall, supermarket- uri, unități hoteliere, localuri de alimentaţie publică, redacţii de
ziare cotidiene şi periodice, studiouri de televiziune şi radio, tipografii, unităţi
bancare, agenţii Loto şi altele.
- instituţii de interes public
Majoritatea instituţiilor de interes public, sunt dispuse în centrul municipiului,
ce reprezintă zonă rezidenţială, aglomerată, precum și zona aflată în vecinătatea
centrului municipiului, unde îşi desfăşoară activitatea: Primăria Municipiului Craiova
(cele două sedii din str. A.I. Cuza nr. 7 şi str. A.I. Cuza nr. 1), Prefectura Judeţului
Dolj şi Consiliul Judeţean Dolj, ambele cu sediul în str. Unirii nr. 19, Universitatea
din Craiova, Judecătoria Craiova, Tribunalul Dolj, Curtea de Apel Craiova, Palatul
Mitropoliei Olteniei şi Arhiepiscopiei Craiovei, Catedrala Mitropolitană Ortodoxă
Sfântul Dumitru, Direcția de Evidenţa Persoanelor, Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Dolj, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Dolj, Inspectoratul de Stat în
Construcții, Banca Naţională a României, Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară, Muzeul “Olteniei”, Muzeul de Artă Craiova, Teatrul Naţional ”Marin
Sorescu”, Filarmonica "Oltenia", Teatrul pentru Copii şi Tineret “Colibri”, Ansamblul
folcloric "Maria Tănase", Casa de Cultură "Traian Demetrescu, Casa de Cultură a
Studenţilor, Centrul Creaţiei Populare Dolj, Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi
Aristia Aman”, Casa Judeţeană de Pensii, Agenţia de Dezvoltare Regională sud-vest
Oltenia, Camera de Comerţ Dolj, Inspectoratul Județean de Învăţământ, Spitalul
Clinic Municipal „Filantropia”, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi
Pneumoftiziologie „Victor Babeş”, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie, Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă, Spitalul Clinic CF Craiova, Spitalul Clinic de Urgenţă Militar
Dr. Odobleja, Centru de Cardiologie Craiova, etc.
- Instituții de cult si muzeistice
Cele mai importante instituţii de cult din municipiul Craiova, sunt:
-Palatul Mitropoliei Olteniei şi Arhiepiscopiei Craiovei
-Biserica Sf. Dumitru - Catedrala Mitropolitană, situată în Parcul Trandafirilor,
lângă Casa Băniei şi reprezintă una dintre cele mai vechi monumente din Ţara
Românească.
-Biserica Madona Dudu - ridicată între anii 1750-1756, ce adăposteşte Icoana
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Făcătoare de Minuni “Madona dintrun Dud”
-Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin si Elena
-Biserica Sf. Treime - constituie cel mai vechi monument al Craiovei.
-Biserica Mântuleasa - ridicată de către vornicul Barbu Ştirbei.
-Biserica Sf. Nicolae Amaradia (Belivacă).
-Biserica Romano-catolică cu hramul Sf. Anton de Padova.
-Biserica greco-catolică Buna Vestire
-Mănăstirea Jitianu
De asemenea, în municipiul Craiova, funcţionează două muzee, după cum
urmează:
-Muzeul de Artă, adăpostit de Palatul Jean Mihail
-Muzeul Olteniei - având trei secţii: secţia de istorie şi arheologie, secţia de
etnografie şi secţia de ştiinţele naturii.
-instituții de învătământ
La nivelul municipiului Craiova, funcţionează colegii naționale, școli
gimnaziale, licee, gradinițe, finanțate din bugetul local.
Ca unităţi conexe, funcţionează: Casa Corpului Didactic, Palatul Copiilor
Craiova şi Clubul Sportiv Şcolar Craiova, finanţate din bugetul Ministerului Educaţiei
Naționale și Cercetării Științifice.
Din rândul unităţilor de învăţământ, unde se produc frecvent aglomerări şi sunt
reprezentative în municipiul Craiova, amintim: Colegiul Naţional “Carol I”, Colegiul
Naţional "Fraţii Buzeşti", Colegiul Naţional ’’Elena Cuza”, Colegiul Naţional
“Gheorghe Chiţu”.
La nivel universitar, prin Legea nr. 138/1947, s-a aprobat înfiinţarea
Universităţii din Craiova fiind, în ordine istorică, cea de-a cincea universitate din
România.
De asemenea, reprezentativă pentru municipiul Craiova, este Universitatea de
Medicină şi Farmacie din Craiova (care s-a desprins prin Legea nr. 119/1998 de
Universitatea din Craiova), devenind astfel a doua instituţie de învăţământ public
superior din Craiova.
Tot la nivel universitar, funcţionează Universitatea “Mihai Viteazu”, precum şi
o filială a Universităţii “Spiru Haret” Bucureşti.
B). POPULAŢIA
Aşa cum reiese din ultimul recensământ, în municipiul Craiova locuiesc
aproximativ 305.000 persoane, în peste 100.000 locuinţe, la care se adaugă peste 15.000
flotanţi ori care nu au perfectate actele privitoare la domiciliu, precum și aproximativ
7500 studenţi şi elevi (care au asigurate locuri de cazare în cămine), potrivit evidenţei
unităţilor de învăţământ universitar şi liceal.
În jur de 60% din populaţie este ocupată, fiind încadrată în muncă la diferite
instituţii, societăţi cu capital privat sau de stat, regii autonome, etc., peste 20% este
şomeră, iar diferenţa este reprezentata de pensionari, studenţi, elevi şi preşcolari, sau
persoane fară un loc de muncă.
De asemenea, se înregistrează un număr mare de cetăţeni care fac naveta în
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municipiul Craiova, dar şi din municipiu în alte localităţi din judeţ sau judeţele
limitrofe, fără să se concentreze în anumite zone sau cartiere ale municipiului.
Sub aspect confesional, populaţia este majoritar ortodoxă (aproximativ 97 %),
existând însă şi o mică, dar veche comunitate romano- catolică (0,4%), la care se
adaugă adventiştii (0,3%), creştinii după evanghelie (0,2%), penticostalii (0,2%) şi
greco-catolicii (0,1%), etc.
Municipiul Craiova este structurat pe cartiere, iar cartierul Craioviţa Nouă, care
număra peste 100.000 locuitori, este al doilea ca mărime din țară, din punct de vedere
al numărului de locuitori, după cartierul Mănăștur.
O problemă mai deosebită pe care o ridică populaţia Craiovei, în comparaţie cu
cea a municipiilor de talia sa, este aceea că pe teritoriul sau locuiesc peste 30.000
cetăţeni din etnia rromă, grupaţi în cartierele: Faţa Luncii, Romaneşti, Popoveni,
Dorobănţie, Brestei, Cernele, Craioviţa Nouă, parte din aceștia având, în general, un
nivel de pregătire redus.
Aglomerarea şi concentrarea populaţiei în zona centrală sau a unor supermarket –
uri, mall ori târguri comerciale, determina existenţa unui număr relativ mare de
elemente cu preocupări infracţionale care compromit climatul de siguranţă civică.
În ultimii ani, elementele infractoare, atât din etnia rromilor cât şi din rândul
populaţiei majoritare, au plecat în ţări dezvoltate, precum Franţa, Spania, Italia,
Portugalia, Anglia, de curând ajungând în Canada ori în America, unde comit fapte
antisociale și de natură infracţională.
C). EVENIMENTE SOCIAL – ECONOMICE, POLITICE SAU
RELIGIOASE
Manifestările ce au loc în Municipiul Craiova, pe locaţii de desfăşurare, precum
şi în perioadele de timp:
1) sărbătorile naţionale
a) 24 ianuarie - Ziua Unirii, se desfăşoară pe str. A.I. Cuza, în faţa sediului
Primăriei Municipiului Craiova;
b) 1 Mai - Ziua Internaţională a Muncii
c) 9 Mai - sărbătorirea câştigării independenţei de stat a României şi a
Zilei Europei;
d) 1 Iunie - Ziua Internaţională a copilului, se desfăşoară în Piaţa Mihai Viteazu
e) 26 Iunie - Ziua Tricolorului, se desfăşoară în Piaţa Tricolorului
f) 29 Iulie - Ziua Imnului Naţional, se desfăşoară pe platoul Teatrului National
Marin Sorescu
g) 1 Decembrie - Ziua naţională a României, se desfăşoară pe str. A.I. Cuza, în
faţa sediului Primăriei Municipiului Craiova;
h) 22 Decembrie - Ziua Revoluţiei Române, se desfăşoară pe str. A.I. Cuza, în
faţa sediului Primăriei Municipiului Craiova;
2) zilele municipiului Craiova - se desfăşoară la sfârşitul lunii mai – începutul
lunii iunie, în aproape toate cartierele din Craiova.
3) sărbători religioase
a) 01 ianuarie – Sfântul Vasile
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b) 16 – 17 aprilie - Sărbătorile de Paşte (învierea Domnului)
c) 19 iunie / 20 iunie - Rusalii
d) 15 august - Adormirea Maicii Domnului
e) 30 noiembrie - Sfântul Andrei
f) 25 - 26 decembrie - Sărbătoarea Naşterii Domnului

D). STAREA INFRACŢIONALĂ SI CONTRAVENŢIONALĂ
(date generale)
a).date referitoare la evoluţia fenomenului infracţional și contravențional
(date preluate din Extrasul (nesecret) din Planul de Ordine și Siguranță Publică al
municipiului Craiova, întocmit de către Poliția Municipiului Craiova)
-situația infracțiunilor sesizate
În anul 2016 au fost sesizate 9990 infracţiuni, cu 1596 mai multe decât în
perioada similară a anului 2015 (8394), ceea ce reprezintă o crestere cu 19,01 % .
-infracțiuni flagrante sesizate
La nivelul Poliţiei Municipiului Craiova în anul 2016 au fost realizate 1207
prinderi în flagrant, situaţia pe subunităţi fiind după cum urmează:
-biroul investigatii criminale: 9
-biroul rutier: 214
-secția 1 Poliției: 96
-secția 2 Poliție: 113
-secția 3 Poliție: 241
-secția 4 Poliție: 61
-secția 5 Poliție: 133
-secția 6 Poliție: 134
-infracțiuni contra persoanei sesizate
În anul 2016, au fost sesizate 1147 infracţiuni contra persoanei, cu 125 mai
puṭine decât în perioada similară a anului trecut (1272), ceea ce reprezintă o scădere
cu 9,83 %, situaţia prezentându-se astfel:
- vatamare corporala = 413 infracţiuni (422 în anul 2015)
- loviri sau alte violente = 471 infracţiuni (559 în anul 2015)
- lipsire de libertate = 12 infracţiuni (14 în anul 2015)
- violarea de domiciliu = 29 infracţiuni (31 în anul 2015)
- amenintarea = 112 infracţiuni (165 în anul 2015
- santajul = 34 infracţiuni (29 în anul 2015)
- violul = 24 infracţiuni (20 în anul 2015)
- alte infractiuni = 52 infracţiuni (32 în anul 2015)
-infracțiuni contra patrimoniului sesizate
Au fost sesizate 2850 infracţiuni contra patrimoniului, cu 81 mai multe decât în
perioada similară a anului trecut (2769), ceea ce reprezintă o creștere cu 2,93 %.
-infracțiuni de furt sesizate
În 2016 au fost sesizate 1964 infracţiuni de furt, cu 100 mai multe decât în
perioada similară a anului 2015 (1864 infracţiuni ), ceea ce reprezintă o creștere cu
5,36 %, situaţia prezentându-se astfel:
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- din locuinţe
= 165 infracţiuni (212 în anul 2015)
- din societăți
= 345 infracţiuni (388 în anul 2015)
- din buzunare
= 220 infracţiuni (116 în anul 2015)
- din auto
= 367 infracţiuni (273 în anul 2015)
- de componente auto
= 202 infracţiuni (190 în anul 2015)
- de auto
= 17 infracţiuni ( 10 în anul 2015)
- alte furturi
= 648 infracţiuni (675 în anul 2015)
-infracțiuni de tâlhărie sesizate
În anul 2016 au fost sesizate 28 infracţiuni de tâlhărie, cu 15 mai puține decât
în perioada similară a anului trecut (43), ceea ce reprezintă o scădere cu 34,88% .
-infracțiuni stradale sesizate
În 12 luni ale anului 2016 au fost sesizate 629 infracţiuni stradale, cu 29 mai
multe decât în perioada similară a anului trecut (600), ceea ce reprezintă o creștere
cu 4,83 %.
Pe subunităţi situaţia se prezintă, astfel:
-biroul investigatii criminale: 83
-secția 1 Poliție: 86
-secția 2 Poliție: 80
-secția 3 Poliție: 128
-secția 4 Poliție: 107
-secția 5 Poliție: 105
-secția 6 Poliție: 40
-situația contravențiilor aplicate în anul 2016
În anul 2016 au fost aplicate 54.823 de sancţiuni contravenţionale, din care:
conform Lg. 61/1991 republicată = 3.665, Lg. 12/1990 republicată = 319,
Lg. 333/2003 republicată = 116 , OUG 97/2005 = 202, OUG 195/2005 = 49.928 şi alte
acte normative = 593.
-dinamica accidentelor rutiere
Pe raza municipiului Craiova, în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, au fost
înregistrate un număr de 90 (86 în anul 2015) accidente grave, soldate cu : morţi =11,
răniţi grav= 85, răniţi uşor = 10, precum și un număr de 297 accidente ușoare (288 în
anul 2015) din care au rezultat un număr de 363 persoane rănite ușor (față de 347 în
anul 2015).
Principalele cauze care au condus la producerea accidentelor au fost:
neacordarea priorităţii de trecere pentru pietoni, traversare neregulamentară,
neacordare prioritate vehicule, nepăstrare distanță regulamentară, circulație pe sens
opus, depășire neregulamentară şi viteza neadaptată.
b).date referitoare la faptele de natură infracțională/contravenţională
(extras din Raportul pe anul 2016 al Poliției Locale a Municipiului Craiova)
În cursul anului 2016, au fost constatate şi aplicate (de către serviciile de ordine
publică și serviciul circulație din cadrul Poliției Locale) un număr de 14.190 sancțiuni
contravenţionale (majoritatea pentru fapte prevăzute de OUG 195/2002, Legea 92/2007,
HCL 319/2009 și Legea 61/1991), valoarea amenzilor fiind de 2.361.060 lei.
De asemenea, au fost constatate un număr de 30 fapte infracționale.
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Raportat, strict, la domeniile privind ordinea publică și circulația pe drumurile
publice, situația se prezintă astfel:
1. ordine publică:
a) infracțiuni: au fost constatate un număr de 26, persoanele suspecte de
săvârșirea infracțiunilor fiind conduse la secțiile Poliţiei municipiului Craiova, în
vederea continuării de cercetării.
b) stări de natură conflictuală aplanate: 115.
c) sancțiuni contravenţionale: 6652 de sancțiuni contravenţionale, din care 5922
amenzi și 730 avertismente, pentru fapte prevăzute de: Legea nr. 61/1991 pentru
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordini şi
liniştii publice - 1479 sancțiuni (1400 - amenzi; 79 - avertismente), H.C.L. nr.
319/2009 modificat și completat prin H.C.L. nr. 233/2015 - pentru aprobarea
Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului
Craiova, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor ce constituie
contravenții - 945 sancțiuni (739 – amenzi; 206 - avertismente), Legea nr. 92/2007
privind serviciile de tranport public local - 4065 sancțiuni (3714 – amenzi, 351 avertismente), Legea nr. 15/2016 - privind modificarea și completarea Legii nr.
349/2002 pentru prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun - 70
sancțiuni (36 – amenzi; 34 - avertismente), H.C.L. nr. 115/2006 privind regulamentul
pentru exercitarea activitățiilor de comerț în zone publice de pe raza municipiului
Craiova - 7 sancțiuni (6 - amenzi, 1 - avertismente), H.C.L. nr. 211/2015 privind
aprobarea Regulamentului de funcţionare și acces în Centrul Istoric al
Municipiului Craiova - 42 sancțiuni (6 - amenzi; 36 - avertismente), H.C.L. nr.
108/2014 - privind aprobarea Regulamentului referitor la desfăşurarea activităţii de
gestionare a câinilor fără stăpân, în municipiul Craiova - 17 sancțiuni(1 - amendă; 16 avertismente), alte acte normative - 27 sancțiuni (20 – amenzi, 7 - avertismente).
d) valoarea amenzilor: 842.455 lei.
Pe parcursul anului 2016, Serviciile de Ordine Publică au organizat şi desfăşurat
299 acţiuni pe diverse domenii de activitate, raportat la competențele conferite de
Legea nr. 155/2010 a poliției locale, HG nr. 1332/2010 pentru aprobarea
Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale și actele
administrative emise de autoritățile centrale și locale, din care 166 cu forțe proprii și
133 în colaborare cu celelalte instituții.
S-a procedat la punerea în executare a unui număr de 364 mandate aducere
pentru anul 2016 emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată de pe
raza de competență și, de asemenea, s-au realizat 199 de intervenţii la obiectivele
monitorizate de către Poliția Locală.
Polițiștii locali din serviciile de ordine publică au comunicat la domiciliul
persoanelor, un număr de 5110 somații/invitații emise de Direcția Evidența
Persoanelor, având ca obiect somarea/înștiințarea persoanelor care nu respectă
prevederile O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de
identitate, aprobată și completată prin Legea nr. 290/2005 și au pus în vedere
persoanelor respective să intre în legalitate în cel mai scurt timp.
S-a participat și asigurat menținerea ordinii publice la un număr de 18 adunări
generale ale asociațiilor de proprietari, în urma solicitării președinților asociațiilor.
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S-au asigurat măsuri de ordine la Casa Căsătoriilor, Direcția Evidența
Persoanelor, Direcția Impozite și Taxe, Direcția de Asistență Socială, depozitul de
alimente, datorită participării unui număr mare de persoane.
Polițiștii locali au asigurat atât protecția funcționarilor publici, cât și a valorilor
monetare încasate de casieriile Primăriei Municipiului Craiova, S.C. RAT Craiova,
S.C. Salubritate Craiova și Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj,
asigurând colectarea și transportul valorilor către Trezoreria Municipiului Craiova, cu
autospeciala blindată aflată în dotarea Poliției Locale, potrivit planurilor încheiate între
Poliția Locală și beneficiari, fără a fi înregistrate evenimente.
De asemenea, în baza protocolului de colaborare cu S.C. RAT Craiova, s-au
efectuat, în echipe mixte, acțiuni de control asupra călătorilor ce folosesc mijloacele de
transport public în comun, privind existența tichetului valabil de călătorie, având ca
scop diminuarea călătoriilor frauduloase.
Au fost desființate 4 locații în care erau amenajate ilegal adăposturi improvizate
(pe teren proprietate a municipiului Craiova), de către persoane care se ocupau cu
strângerea peturilor și a metalelor feroase, ce aveau domiciliile în comunele limitrofe
municipiului Craiova, persoanele în cauză fiind îndrumate să părăsească zona.
De asemenea, polițiștii locali au participat la asigurarea menținerii ordinii
publice cu ocazia desfășurării manifestărilor cultural – artistice și sportive (Zilele
Municipiului Craiova, activități culturale organizate în cartierele craiovene de către
Filarmonica ”Oltenia”, Opera Română din Craiova, Teatrul de păpuși ”Colibri”,
ansamblul ”Maria Tănase”, etc, Gale sportive și spectacole organizate în Sala
Polivalentă, Centrul Multifuncțional și Sala Sporturilor, Turnee de handbal, baschet și
volei - naționale și internaționale – întreceri sportive de sala, meciuri de fotbal pe
stadionul ”Extensiv”, etc.), precum și cu ocazia manifestărilor și sărbătorilor
religioase.
S-a pus accent pentru îndepărtarea cerșetorilor aflați în principalele intersecții
ale municipiului Craiova, precum și pentru depistarea și sancționarea conducătorilor
de vehicule cu tracțiune animală, ce au încalcat prevederile H.C.L. nr. 319/2009,
completată cu H.C.L. nr. 233/2015.
Pentru prevenirea și combaterea depozitării de deșeuri pe domeniul
public/privat, au fost efectuate acțiuni cu forțe proprii, dar și în colaborare cu personal
din cadrul S.C. Salubritate, Garda Națională de Mediu, Poliția Municipiului Craiova.
Polițiștii locali, în colaborare cu personal din cadrul Companiei de Apă
”Oltenia”, au organizat acțiuni în vederea depistării și identificării consumatorilor
casnici branșați ilegal la rețeaua publică de apă, rău – platnici sau necontorizați, fiind
efectuate controale în cartierele Fața Luncii, Brestei, Romanești, Bariera Vâlcii, etc.
aplicându-se măsuri pentru intrarea în legalitate.
În lunile ianuarie - februarie, polițiștii locali au acționat în vederea atenționării
proprietarilor și a reprezentanților asociațiilor de proprietari, pentru îndepărtarea
țurțurilor de gheață de pe acoperișuri și a zăpezii din zona proprietăților.
Au fost solutionate 192 de sesizari scrise de către serviciile operative de ordine
publică, totodata fiind soluționate si un numar de 1123 de sesizari ce au fost efectuate
prin linia telefonica specială ”Telefonul Cetațeanului” conectată la Dispeceratul
Politiei Locale a Municipiului Craiova și prin dispeceratul propriu al instituției.
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2. circulație pe drumurile publice:
a) infracțiuni: 4, pentru care au fost înaintate documentele Poliţiei municipiului
Craiova - Biroul Poliției Rutiere, în vederea efectuării de cercetări.
b) stări de natură conflictuală aplanate: 8.
c) sancțiuni contravenționale: 7538 sancțiuni contravenționale din care 6246
amenzi și 1292 avertismente, pentru fapte prevăzute de: O.U.G. 195/2002 republicată,
privind circulația pe drumurile publice 5844 sancțiuni (4610 - amenzi; 1234 avertismente); Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor
norme de convieţuire socială, a ordini şi liniştii publice 47 sancțiuni (45 - amenzi; 2 avertismente); Legea 38/2003 privind organizarea şi efectuarea activităţii de transport
public în regim de taxi 13 sancțiuni (10 - amenzi, 3 - avertismente); Legea 448/2006
actualizata privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 9
sancțiuni (4 - amenzi, 5 - avertismente); H.C.L. nr. 319/2009 modificat și completat
prin H.C.L. nr. 279/2011 - pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor
măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum și stabilirea, constatarea și
sancționarea faptelor ce constituie contravenții 59 sancțiuni (28 – amenzi, 31 avertismente); H.C.L. nr. 201/2011 Regulamentul privind aplicarea taxei pentru
parcarea curenta a autovehiculelor pe domeniul public sau privat al municipiului
Craiova 1557 sancțiuni (1543 amenzi contravenționale, 14 avertismente); H.C.L. nr.
211/2015 – pentru aprobarea Regulamentului de funcționare și acces în Centrul Istoric
al municipiului Craiova 9 sancțiuni (6 – amenzi, 3 – avertismente).
d) puncte penalizare aplicate în baza OUG nr. 195/2002 republicată: 11.839
e) valoarea amenzilor: 1.518.605 lei.
Raportat la prevederile legale, poliţiştii locali au acţionat (în baza analizei
situaţiei operative), pentru înlăturarea principalelor cauze generatoare de blocaje
rutiere, descoperirea şi sancţionarea fermă a încălcărilor de lege, fiind desfasurate
activități de depistare, sancționare și responsabilizare a conducatorilor de autovehicule
cu sarcina maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, autoturisme care
parchează/stationează necorespunzator pe domeniul public, depistarea și sancționarea
conducătorilor auto care au ca obiect de activitate transportul de călatori în regim de
taxi și transport intra/interjudețean ce nu respectă stațiile autorizate, precum și
sancționarea conducătorilor de vehicule cu tracțiune animală care încalcă prevederile
H.C.L. nr. 319/2009 modificată și completată prin H.C.L. nr. 233/25 iunie 2015 și
dispozițiile O.U.G. nr. 195/2002 republicată, modificată și completată.
Efectivele Serviciului Circulație au desfasurat un numar de 86 acțiuni specifice,
din care 24 cu forțe proprii, iar un număr de 62 acțiuni, în colaborare cu Inspectoratul
de Politie al Judetului Dolj - Serviciul Rutier, Poliția Municipiului Craiova – Biroul
Poliției Rutiere și Inspectoratul de Jandarmi al Judetului Dolj, în vederea prevenirii și
conștientizării conducătorilor auto în privința respectării actelor normative specifice în
vigoare, pentru combaterea opririlor, staționărilor și parcărilor neregulamentare a
autovehiculelor pe raza Municipiului Craiova, traversarea străzii de către pietoni prin
locuri nepermise, etc.
În cooperare cu polițiști din cadrul Biroul Rutier al Poliţiei Municipiului
Craiova și Serviciului Circulație din cadrul I.P.J. Dolj, s-a acţionat pentru dirijarea
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traficului rutier, reuşindu-se fluidizarea traficului auto și pietonal, în perioadele de
maximă aglomeraţie, fără să fie înregistrate evenimente.
De asemenea, în cazul accidentelor soldate cu victime sau pagube materiale
mari, au fost luate măsurile necesare de izolare a zonei, conservarea probelor şi
dirijarea traficului, cât și măsurile ulterioare de prevenire a unor evenimente rutiere
negative.
În urma acțiunilor efectuate pe zonele cunoscute a fi tranzitate de vehicule cu
tracțiune animală, au fost depistate un numar de 68 persoane care conduceau acest tip
de vehicule, fiind aplicate tot atâtra sancțiuni contravenționale.
Totodata, în colaborare cu lucratori ai Societății RAT Craiova și ai Regiei
Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fond Locativ Craiova, s-au
înreprins 2 acțiuni punctuale, având ca scop depistarea vehiculelor cu tracțiune
animală care circulau în municipiul Craiova, fiind dispusa măsura ridicarii unui numar
de 14 vehicule cu tractiune animala, in conformitate cu dispozitiile H.C.L. nr.
319/2009 modificat și completat prin H.C.L. nr. 233/2015 - pentru aprobarea
Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului
Craiova, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor ce constituie
contravenții.
Au fost solutionate 322 de sesizari scrise înaintate spre competență rezolvare
Serviciului Circulatie al Politiei Locale a Municipiului Craiova, totodata fiind
soluționate si un numar de 999 de sesizari ce au fost efectuate prin linia telefonica
specială ”Telefonul Cetațeanului” conectată la Dispeceratul Politiei Locale a
Municipiului Craiova și prin dispeceratul propriu al instituției.
Politistii Locali cu atributii de circulatie au avut în atentie fluidizarea traficului
rutier în principalele intersecții din zona centrala a municipiului, în zona unităților de
învațământ și a principalelor instituții publice și, de asemenea, au asigurat un număr de
59 măsuri de ordine pe linie rutieră, fluidizarea/restricționarea traficului rutier, cu
ocazia manifestărilor cultural-artistice, religioase sau sportive ce au avut loc în
Municipiul Craiova.
S-a asigurat însotirea echipelor sportive (fotbal, volei baschet, handbal), a
delegațiilor oficiale de arbitri și observatori și transportul acestora în condiții de
siguranță rutieră pe traseele de la intrarea în Municipiu către locul de cazare, ulterior la
locul de desfasurare a manifestatiei, iar după finalizarea competițiilor către iesirea din
municipiu, fără evenimente negative.
În cadrul proiectului JCI Cycling Day, organizat în perioada 23.04.201608.10.2016, de Asociatia Junior Chamber International Craiova, ce a avut ca scop
promovarea utilitatii bicicletei ca o componenta esentiala a mobilitatii urbane, politistii
locali cu atributii de Circulatie împreuna cu agenti de politie din cadrul Politiei
Municipiului Craiova - Biroul Rutier si efective de jandarmi din cadrul Inspectoratului
de Jandarmi Judetean ”Mihai Bravu” - Dolj, au desfasurat misiuni specifice de
asigurare a ordinii publice si sigurantă rutieră, precum și de însotire a participantilor,
pe timpul deplasarii coloanei de ciclisti pe raza municipiul Craiova.
S-a acordat sprijin regiilor și serviciilor de specialitate subordonate Primariei
Municipiului Craiova și Consiliului Local Craiova prin acțiuni de
fluidizare/restricționare a traficul rutier cu ocazia diferitelor lucrări de refacere a
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covorului asfaltic pe unele artere de circulație (Calea București, Caracal, Râului,
Bariera Vâlcii, Parângului, Rozelor, Aleea IV Șimnic, Maramureș, giratoriul de la
intersecția str. Calea Bucuresti cu str. Tehnicii, amenajările de parcări din cartierele
Lapus Arges, 1 Mai, Sararilor, Valea Rosie), pentru lucrările de reabilitare a căii
ferate a tramvaiului pe tronsonul Calea Severinului – Nicolae Titulescu – Calea
București, precum și cu ocazia toaletării arborilor care nu prezintă siguranță, înlocuire
a stâlpilor de iluminat public de pe principalele artere, amplasare mobilier urban, etc.
De asemenea, împreună cu reprezentanții Primăriei Municipiului Craiova,
regiilor și societăților subrdonate Consiliului Local Craiova și societățile specializate
pentru activitatea de deszăpezire, polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației (cu
efective sporite) au participat în perioada de iarnă, pentru înlăturarea efectelor
fenomenului natural de ninsoare ce a afectat desfăsurarea circulației auto și pietonale
în Municipiul Craiova, însoțind utilajele de deszăpezire, eliberând arterele de circulație
de autovehiculele staționate/parcate neregulamentar, verificând străzile municipiului
Craiova pentru a depista tronsoanele care prezentau gheață, polei, etc, și îngreunau
circulația rutieră.
Politistii Locali din cadrul Serviciului Circulatie, împreună cu inspectori din
cadrul Direcției Servicii Publice, Compartimentul Administrare si Monitorizare
Transport Public Local si Siguranța Circulației, au efectuat controale tematice cu
privire la respectarea condițiilor de legalitate în care se desfasoară transportul de
persoane în regim taxi.
Activitatea în domeniul circulației a Poliţiei Locale a Municipiului Craiova a
fost concretizată şi în diferite acţiuni organizate de Inspectoratul penrtru Situatii de
Urgenta Oltenia, cât şi în mai multe intervenţii survenite în urma unor evenimente cu
caracter de urgenţă.
Polițiștii din cadrul Serviciului Circulație au participat la fluidizarea traficului
rutier în zona sediului Serviciului de stare civilă (în zilele de sâmbătă - duminică, cu
ocazia desfășurării căsătoriilor civile), a Pieței Centrale, Pieței Chiriac și a Târgului
de Săptămână de pe strada Dr. Dimitrie Gerota.
Pe parcursul anului 2016, prin activitatea eficientă a operatorilor repartizati la
Dispeceratul de Monitorizare a Traficului Rutier, imaginile surprinse de camerele
video amplasate pe B-dul Dacia si B-dul Decebal, Calea București, Severinului, au
avut un rol esențial în soluţionarea evenimentelor produse, acestea fiind repartizate cu
operativitate spre competentă soluţionare poliţiştilor locali aflaţi în teren, dar și
polițiștilor din cadrul Biroului Poliției Rutiere, cum ar fi: accidente rutiere (în urma
cărora s-au produs distrugeri ale bunurilor aparţinând domeniului public, conducătorii
auto părăsind locul accidentului), parcări neregulamentare în intersecţiile intens
circulate, evaluarea situaţiei lucrărilor executate în carosabil sau în trotuare şi care nu
au fost finalizate, etc.
În multe cazuri, imaginile surprinse de camerele video de supraveghere, au fost
furnizate Poliţiei Municipiului Craiova sau Parchetelor, pentru a proba unele fapte de
natura penală, produse pe zona de monitorizare.
Prin acțiunile desfăsurate de către Serviciul Circulatie, s-a contribuit la
realizarea unui trafic fluent, civilizat, odata cu creşterea calităţii serviciilor oferite
cetăţenilor prin impunerea cu fermitate a normelor rutiere, desfășurarea circulației
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pietonale în condiții sigure pentru elevii unităților de învățământ (ce au fost repartizate
în cadrul sistemului integrat de ordine și siguranță publică de pe raza municipiului
Craiova), cât si derularea de activităţi specifice în colaborare cu administratorii
drumurilor publice pentru realizarea de amenajări rutiere care să confere siguranţă
participanţilor la trafic.
Zonele vulnerabile:
-faptele cu violență: localurile de alimentaţie publica grupate pe Calea
Bucureşti, zona centrala, str. A.I. Cuza, b-dul Ştirbei Vodă, cart. Faţa Luncii, Catargiu,
cart. 1 Mai - Romaneşti, Valea Roşie, Brazda lui Novac, Piaţa Gării, Lăpuş, Rovine,
str. Dezrobirii, B-dul Carol I, cart. Corniţoiu, Brestei, Craioviţa Nouă, fapte ce se
comit, de regulă, seara și pe timpul nopţii.
-furturile de auto și din auto: parcările auto publice, zona blocurilor de locuinţe,
str. Bucovăţ, B-dul Râului, Piaţa Centrală, Piaţa 1 Mai, Piaţa Gării, Piaţa Brazda lui
Novac, Piaţa Big Nou, târgul de săptămână, B-dul N. Romanescu.
-spargerile de magazine: zona centrală, zona pieţelor agroalimentare, zonele
comerciale de pe principalele căi rutiere, magazinele din cartiere, precum si
chioşcurile, neasigurate cu paza, sisteme de protecţie mecano-fizică necorespunzătoare
sau sisteme de alarmă.
-accidentele rutiere: bulevardele și străzile importante din municipiu, zonele din
imediata apropiere a instituţiilor, pieţelor, supermarket-urilor, mall, etc.
Activitatea Poliției Locale Municipiului Craiova şi a Poliţiei Municipiului
Craiova s-a circumscris necesităţii profesionale de a se face cât mai vizibila în faţa
cetăţenilor, efectuîndu-se demersuri în direcţia racordării metodice şi lucrative la
necesităţile situaţiei operative de pe raza municipiului Craiova pentru asigurarea unui
climat civic de siguranţă a cetăţenilor.

CAPITOLUL II
DISPOZITIVELE DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ,
MĂSURILE SI ZONELE DE RESPONSABILITATE
Poliţia locală a Municipiului Craiova, din punct de vedere al ordinii şi liniştii
publice şi a circulaţiei, este structurată după cum urmează:
1. structura de ordine publică - care cuprinde şase servicii de ordine publică ce
îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Craiova, fiecare având zone de
competenţă concret delimitate, similare celor Poliției Municipiului Craiova.
2. serviciu de transport valori şi ordine publică – ce acționează pentru
transportul bunurilor și valorilor.
3. structură de circulaţie - cuprinde un serviciu de circulaţie pe drumurile
publice, ce acţionează pe raza municipiului Craiova.
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A). DISPOZITIVELE DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ ŞI
ZONELE DE RESPONSABILITATE
a). Delimitarea sectoarelor de siguranţă publică, a zonelor de patrulare și
locurilor/perimetrelor unde acţionează efectivele poliției locale:
1) Serviciul de Ordine Publică “UNIRII - cu sediul în cadrul Colegiului
Naţional “Carol I”, str. Ion Maiorescu nr. 2, are ca sector de responsabilitate cu
prioritate centrul municipiului, cooperează cu Secţia 1 Poliţie Craiova şi rezolvă
sesizările şi evenimentele date în competenţă din perimetrul delimitat astfel:
Sectorul de siguranţă publică:- Calea Bucureşti - intersecţia cu str. Unirii, pe
Calea Bucureşti până la intersecţia cu b-dul Carol I, până la intersecţia cu str. A.I.
Cuza, str. înfrăţirii până la intersecţia cu str. împăratul Traian, pe str. împăratul Traian
până la intersecţia cu str. Macedonski - str. Bujorului - str. M. Firmilian - str. Unirii Bd. Ştirbei Vodă (partea dreaptă) - str. Bibescu până la intersecţia cu str. Bucovăţ
(partea dreaptă) până la str. Răului, pe str. Rîului (partea dreaptă) până la intersecţia cu
str. Căprioarei, pe str. Căprioarei până la intersecţia cu str. Buzăului (partea dreaptă) pe str. Buzăului pâna la intersecţia cu str. Fulger, pe str. Fulger (partea dreaptă) până la
intersecţia cu Aleea I Poligonului (partea dreaptă) - cartier Cemele - cartier Maria
Tănase, str. Maria Tănase până la intersecţia cu Bdul Nicolae Titulescu, pe bdul
Nicolae Titulescu (partea dreaptă) până la intersecţia cu str. Iancu Jianu (partea
dreaptă), pe str. Iancu jianu până la intersecţia cu str. Brestei (partea dreaptă), pe str.
Brestei (partea dreaptă) până la intersecţia cu str. Unirii.
Zona de patrulare: cuprinde perimetrul delimitat de intersecţia Calea Bucureşti
cu str. Unirii, Calea Bucureşti, partea dreaptă direcţia de mers către est până la
intersecţia cu str. A.I. Cuza, str. A.I. Cuza, partea dreaptă direcţia de mers către vest
până la intersecţia cu str. Arieş, str. Arieş partea dreaptă direcţia de mers spre sud până
la intersecţia cu str. Al. Macedonski, str. Al. Macedonski partea dreaptă către sud cu
str. Bujorului, str. Bujorului partea dreaptă direcţia de mers spre vest până la
intersecţia cu str. Unirii, str. Unirii partea dreaptă direcţia de mers spre nord până la
intersecţia cu b-dul Ştirbei Vodă, b-dul Ştirbei Vodă partea dreaptă direcţia de mers
spre vest până la intersecţia cu str. Matei Basarab, str. Matei Basarab, partea dreaptă
direcţia de mers spre nord până la intersecţia cu str. Ion Maiorescu, str. Ion Maiorescu
partea dreaptă până la intersecţia cu str. Popa Şapcă, str. Popa Şapcă partea dreaptă
până la intersecţia cu str. Unirii partea dreaptă direcţia de mers spre nord până la
intersecţia cu Calea Bucureşti.
Itinerarii de patrulare - în raport de evoluţia situaţiei operative, poliţiştii locali
îşi desfăşoară activitatea în patrule pedestre şi auto, pe trei schimburi, itinerariile de
patrulare fiind stabilite în funcţie de situaţia operativă, de către şeful serviciului, cu
aprobarea şefului poliţiei locale.
Asigură menţinerea ordinii publice în zona de dispunere şi în proximitatea
Centrului Istoric, Colegiului Naţional ”Carol I” și Colegiul Naţional ”Elena Cuza”,
prin cuprinderea acestora pe itinerarii de patrulare auto/pedestre, în special, în
intervarele orale de intrare/ieşire la/de la orele de curs ale elevilor.
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2) Serviciul de Ordine Publică “CRAIOVIȚA” - cu sediul la Şcoala
Gimnazială nr. 32, “Alexandru Macedonski”, str. Castanilor nr. 4, are ca sector de
responsabilitate în principal, cartierul Craioviţa Nouă, cooperează cu Secţia 5 Poliţie
Craiova şi rezolvă sesizările şi evenimentele date în competenţă din perimetrul
delimitat astfel:
Sector de siguranţă publică: - Calea Severinului, complexul comercial
BILLA, pe b-dul Nicolae Titulescu până la intersecţia cu str. Amaradia (partea
stângă), str. Amaradia (partea stângă) până la intersecţia cu b-dul Dacia (sensul
giratoriu), pod Melineşti, drum judeţean 608 Melineşti, şosea centură (partea stângă)
până la intersecţia cu Calea Severinului, cartier Izvorul Rece, Calea Severinului până
la intersecţia cu b-dul Nicolae Titulescu şi str. Maria Tănase (Complex Billa).
Zona de patrulare: cuprinde perimetrul delimitat de intersecţia b-dul Nicolae
Titulescu cu str. Maria Tănase şi str. Paşcani, pe str. Paşcani (partea stângă) până la
intersecţia cu b-dul George Enescu, pe str. George Enescu până la intersecţia cu b-dul
Oltenia, pe b-dul Oltenia până la intersecşia cu b-dul Tineretului (zona Materna, pe bdul Tineretului (partea stângă) până la intersecţia cu Calea Severinului, pe str. Calea
Severinului până la intersecţia cu b-dul Nicolae Titulescu (zona Billa).
Itinerarii de patrulare - în raport de evoluţia situaţiei operative, poliţiştii locali
îşi desfăşoară activitatea în patrule pedestre şi auto, pe trei schimburi, itinerariile de
patrulare fiind stabilite în funcţie de situaţia operativă, de către şeful serviciului, cu
aprobarea şefului poliţiei locale.
Asigură menţinerea ordinii publice în zona de dispunere şi în proximitatea Şcolii
Gimnaziale nr. 30 - Mihai Viteazu şi a Şcolii Gimnaziale nr. 32 - Al. Macedonski, prin
cuprinderea acestora pe itinerarii de patrulare auto/pedestre, în special, în intervarele
orale de intrare/ieşire la/de la orele de curs ale elevilor.
3) Serviciul de Ordine Publică “BRAZDĂ” - cu sediul în clădirea Şcolii
Gimnaziale nr. 24 ”Sf. Gheorghe”, str. Brazda lui Novac nr. 87, are ca sector de
responsabilitate cartierul Brazda lui Novac și cartierul Bariera Vâlcii, cooperează cu
Secţia 4 Poliţie şi rezolvă sesizările/evenimentele date în competenţă din perimetrul
delimitat astfel:
Sector de siguranţă publică: - str. Amaradia (partea dreaptă) de la intersecţia
cu b-dul Nicolae Titulescu, până la intersecţia cu b-dul Dacia, drum judeţean 608
Melineşti până la sensul giratoriu, şoseaua de centură (partea dreaptă), până la
intersecţia cu str. Teilor, Gara Craiova, b-dul. Carol I (partea dreaptă) până la
intersecţia cu b-dul Calea Bucureşti, pe b-dul Calea Bucureşti (partea dreaptă), Km 0,
str. Brestei (pe partea dreaptă) până la intersecţia cu str. Iancu Jianu (partea dreaptă),
pe str. Iancu Jianu (partea dreaptă) până la intersecţia cu b-dul Nicolae Titulescu cu
str. Amaradia.
Zona de patrulare: cuprinde perimetrul delimitat de intersecţia str. Amaradia
cu str. Constantin Brâncuşi, str. Constantin Brâncuşi, partea stângă, până la intersecţia
cu str. Brazda lui Novac, pe str. Brazda lui Novac, partea stângă, până la intersecţia cu
b-dul Dacia, pe b-dul Dacia (partea stângă) până la intersecţia cu str. Amaradia (sensul
giratoriu), pe str. Amaradia, în direcţia de mers către Sud, partea stângă, până la
intersecţia cu str. Constantin Brâncuşi.
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Itinerarii de patrulare - în raport de evoluţia situaţiei operative, poliţiştii locali
îşi desfăşoară activitatea în patrule pedestre şi auto, pe trei schimburi, itinerariile de
patrulare fiind stabilite în funcţie de situaţia operativă, de către şeful serviciului, cu
aprobarea şefului poliţiei locale.
Asigură menţinerea ordinii publice în zona de dispunere şi în proximitatea Şcolii
Gimnaziale nr. 24 - Sfantu Gheorghe, ce are două locaţii (str. Brazda lui Novac nr. 87,
str. Lămâiţei nr. 4) prin cuprinderea acestora pe itinerarii de patrulare auto/pedestre, în
special, în intervarele orale de intrare/ieşire la/de la orele de curs ale elevilor.
4) Serviciul de Ordine Publică “ROVINE” - cu sediul în fosta Şcoală
Generală nr. 35, din str. Nicolae Julea nr. 3, are ca sector de responsabilitate cartierul
Rovine, cooperează cu Secţia 3 Poliţie şi Secţia 4 Poliţie Craiova şi rezolvă
sesizările/evenimentele date în competenţă din perimetrul delimitat astfel:
Sector de siguranţă publică: strada Calea Bucureşti (partea stângă) - de la
intersecţia cu b-dul Carol I - până la intersecţia cu Centura de Nord;
-intersecţia Calea Bucureşti cu Centura de Nord (partea stângă) - până la
intersecţia cu str. Teilor, pe partea stângă până la Staţia CFR - Gara Craiova – b-dul
Carol I (partea stângă) pâna la intersecţia cu Calea Bucureşti.
Zona de patrulare: cuprinde perimetrul delimitat de intersecţia str. Calea
Bucureşti cu b-dul Carol I (partea dreaptă) până la intersecţia cu b-dul Dacia (Gara
Craiova), b-dul Dacia până la intersecţia cu str. Bucovina, pe str. Bucovina până la
intersecţia cu str. Nicolae Iorga;
-intersecţia str. Nicolae Iorga cu str. Dezrobirii (partea dreaptă) până la
intersecția cu str. Fraţii Goleşti, str. Fraţii Goleşti până la intersecția cu Calea
Bucureşti, pe Calea Bucureşti (partea dreaptă) până la intersecţia cu b-dul Carol I.
Itinerarii de patrulare - în raport de evoluţia situaţiei operative, poliţiştii locali
îşi desfăşoară activitatea în patrule pedestre şi auto, pe trei schimburi, itinerariile de
patrulare fiind stabilite în funcţie de situaţia operativă, de către şeful serviciului, cu
aprobarea şefului poliţiei locale.
Asigură menţinerea ordinii publice în zona de dispunere şi în proximitatea
Grupului Şcolar Matei Basarab, str. Vasile Alecsandri nr. 6, prin cuprinderea acestuia
pe itinerarii de patrulare auto/pedestre, în special, în intervarele orale de intrare/ieşire
la/de la orele de curs ale elevilor.

5). Serviciul de Ordine Publică “ROMANEŞTI” - cu sediul în str. Dr. Dimitrie
Gerota, nr. 22, are ca sector de responsabilitate cartierele 1 Mai şi Romaneşti,
Popoveni, Făcăi, cooperează cu Secţia 2 Poliţie Craiova şi Secţia 6 Poliţiei Craiova,
rezolvă sesizările/evenimentele date în competenţă din perimetrul delimitat astfel:
Sector de siguranţă publică: str. Caracal de la intersecţia cu b-dul Decebal,
până la intersecţia cu str. Anul 1848 (partea stângă), str. Anul 1848 până la intersecţia
cu b-dul Gh. Chiţu, pe b-dul Gh. Chiţu (partea stângă) până la intersecţia cu str.
Caracal, pe str. Caracal până la intersecţia cu Al. Macedonski, pe str. Macedonski până
la intersecţia cu str. Bujorului (partea stângă), pe str. Bujorului până la intersecţia cu
str. Mitropolit Firmilan - str. Unirii până la intersecţia cu Ştirbei Vodă (partea stângă),
b-dul Ştirbei Vodă până la intersecţia cu str. Bibescu, pe Bibescu (partea stângă) până
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la intersecţia cu str. Bucovăţ;
-str Bucovăţ până la intersecţia str. Răului (partea stângă), pe str. Rîului (partea
stângă) până la intersecţia cu str. Căprioarei, pe str. Căprioarei până la intersecţia cu
str. Buzăului, pe str. Buzăului (partea stângă) până la intersecţia cu str. Fulger, pe str.
Fulger până la intersecţia cu str. Aleea I Poligonului (partea stîngă), cartier Nisipuri Dorobanţi, cart. Mofleni, cart. Lascăr Catargiu, cart. Popoveni, cart. Făcăi, cart.
Romaneşti până la limita cu comuna Malu Mare.
Zona de patrulare: cuprinde perimetrul delimitat de intersecţia b-dul 1 Mai cu
str. Tabaci, pe str. Tabaci până la intersecţia cu str. Râului, pe str. Râului până la
intersecţia cu str. Dr. Dimitrie Gerota;
-str. Dr. Dimitrie Gerota până la intersecţia cu b-dul 1 Mai, pe b-dul 1 Mai până
la la intersecţia cu b-dul Nicolae Romanescu - Calea Unirii până la intersecţia cu str.
Marin Sorescu şi până la intersecţia cu b-dul 1 Mai.
- parcurile Nicolae Romanescu şi Tineretului.
Itinerarii de patrulare - în raport de evoluţia situaţiei operative, poliţiştii locali
îşi desfăşoară activitatea în patrule pedestre şi auto, pe trei schimburi, itinerariile de
patrulare fiind stabilite în funcţie de situaţia operativă, de către şeful serviciului, cu
aprobarea şefului poliţiei locale.
Asigură menţinerea ordinii publice în zona de dispunere şi în proximitatea
Colegiului Naţional ”Marin Sorescu” şi Colegiul Naţional ”Gheorghe Chiţu” (din str.
Dr. Dimitrie Gerota), prin cuprinderea acestora pe itinerarii de patrulare auto/pedestre,
în special, în intervarele orale de intrare/ieşire la/de la orele de curs ale elevilor.
6). Serviciul de Ordine Publică “VALEA ROŞIE” - cu sediul în Şcoală
Gimnazială nr. 29, din str. Vântului nr. 3, are ca sector de responsabilitate cartierul
Valea Roşie, cooperează cu Secţia 3 Poliţie Craiova şi rezolvă sesizările şi
evenimentele date în competenţă din perimetrul delimitat astfel:
Sector de siguranţă publică: - intersecţia A.I. Cuza cu b-dul Calea Bucureşti,
pe b-dul Calea Bucureşti (partea dreaptă) până la intersecţia Centura de Nord.;
-cart. Plaiul Vulcăneşti, zona Ford, str. Preciziei până la intersecţia cu str.
Caracal, pe str. Caracal până la intersecţia cu str. Anul 1848 (partea dreaptă), pe str.
Anul 1848 până la intersecţia cu b-dul Gheorghe Chiţu, pe b-dul Gh. Chiţu, până la
intersecţia cu str. Caracal (partea dreaptă), pe str. Caracal până la intersecția cu str.
Macedonski (partea dreaptă), pe str. Macedonski (partea dreaptă) până la intersecţia cu
str. Împăratul Traian - str. Înfrăţirii până la intersecția cu str. A.I. Cuza.
Zona de patrulare: cuprinde perimetrul delimitat de intersecţia str. Calea
Bucureşti cu str. Spaniei, pe str. Spaniei până la intersecţia cu str. General Magheru,
pe str. Gh. Magheru până la intersecţia cu str. Anul 1848 (partea stângă), pe str. Anul
1848 până la intersecţia cu str. Caracal.
-str. Caracal, intersecţia cu str. Anul 1848, până la intersecţia cu str. Henry
Coandă, pe str. Henry Coandă (partea stângă) la intersecţia cu str. Împăratul Traian, pe
str. Împăratul Traian până la intersecţia cu str. Sărarilor, pe str. Sărarilor până la
intersecţia cu Calea Bucureşti şi până la intersecţia cu str. Spaniei (partea stângă).
Itinerarii de patrulare - în raport de evoluţia situaţiei operative, poliţiştii locali
îşi desfăşoară activitatea în patrule pedestre şi auto, pe două schimburi, itinerariile de
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patrulare fiind stabilite în funcţie de situaţia operativă, de către şeful serviciului, cu
aprobarea şefului poliţiei locale.
Asigură menţinerea ordinii publice în zona de dispunere şi în proximitatea Şcolii
Gimnaziale nr. 29 - Nicolae Romanescu, ce are două locaţii, prin cuprinderea
acestora pe itinerarii de patrulare auto/pedestre, în special, în intervarele orale de
intrare/ieşire la/de la orele de curs ale elevilor.
7). Serviciul de Transport Valori şi Ordine Publică - cu sediul în str. Dr.
Dimitrie Gerota nr. 22, asigură integritalitatea, protecția, paza și transportul valorilor și
al bunurilor (cu autospeciala blindată - ce acționează potrivit planurilor prin care sunt
stabilite și aprobate itinerariile de deplasare ale acesteia), cooperează cu Secția 1
Poliție Craiova, Secţia 2 Poliţie Craiova, Secţia 5 Poliţie Craiova şi Secţia 6 Poliţie
Craiova şi rezolvă sesizările şi evenimentele date în competenţă.
8).Serviciul Circulaţie pe drumurile publice - cu sediul în str. Dr. Dimitrie
Gerota nr. 22, desfășoară activitatea pe raza municipiului Craiova, îndeplinind
acțiunile specificate de legile în vigoare, actele administrative emise de autoritățile
centrale și locale, asigurând fluidizarea, restricționarea, devierea circulației, însoțirea
de coloane oficiale, de delegații (de orice natură) – potrivit competențelor legale - de
echipe sportive, etc, pe raza de competență.
De regulă, zona de competență este structurată pe două sectoare de siguranță
rutieră, după urmează::
Sectorul I de siguranţă rutieră - este delimitat de străzile: Brestei - Calea
Bucureşti – b-dul Decebal – b-dul Dacia - Pelendava - Brestei.
Sectorul II de siguranţă rutieră - este delimitat de străzile: Râului- Nicolae
Romanescu - Comeliu Coposu - Caracal - Decebal - Calea Bucureşti - Brestei.
Itinerarii de patrulare - în raport de evoluţia situaţiei operative, poliţiştii locali
cu atribuţii în domeniul circulaţiei, îşi desfăşoară activitatea în patrule pedestre/auto,
pe trei schimburi, itinerariile de patrulare fiind stabilite în funcţie de situaţia operativă,
de către şeful serviciului, cu aprobarea şefului poliţiei locale şi asigură intervenţia,
potrivit competenţelor, la evenimentele semnalate.
Prin dispoziţia şefului Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, se pot constitui
zone speciale de siguranţă publică precum și zone speciale de siguranţă şi fluidizare a
traficului rutier, unde poliţiştii locali vor acţiona în funcţie de evenimente, cu
respectarea prevederilor legale şi a competenţelor, folosindu-se inclusiv polițiști locali
din cadrul altor servicii cu atribuții specifice ale instituţiei, pentru desfășurarea
activității în echipaje mixte.
De asemenea, funcție de evenimentele/manifestările ce au loc pe raza
Municipiului Craiova și de numărul de polițiști locali necesari pentru asigurarea
ordinii și liniștii publice, prin dispoziția verbală/scrisă a șefului Poliției Locale,
polițiștii locali vor acționa în aceste zone, chiar dacă își desfășoară activitatea zilnică
în serviciile de ordine publică, ce au altă rază de competență decât aceea în care se
desfășoară evenimentele/manifestările respective.
Raportat la importanța zonelor și obiectivelor ce trebuie avute în vedere din
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municipiul Craiova, unde este necesară intensificarea serviciului de patrulare, polițiștii
locali pot fi repartizați/mutați/detașați și incluși în structura oricărui serviciu de
ordine publică, pentru desfășurarea activității.
Modalitatea efectuării serviciului de patrulare:
Poliţiştii locali cu atributii în menţinerea ordinii si liniştii publice din cadrul
fiecărui serviciu de ordine publică, repartizaţi pe sectoare de siguranţă publică şi zone
de patrulare, acţionează pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale şi
desfăşoară activităţi de patrulare pedestră şi auto pe itinerariile stabilite, asigurând
intervenţia la evenimentele semnalate.
Activitatea de patrulare este organizată şi se efectuează astfel:
- patrulele pedestre - acţionează cu preponderenţă în zonele de patrulare cu
situaţie operativă complexă, unde se concentrează un număr mare de persoane, iar
accesul cu mijloace auto este dificil, în vederea asigurării vizibilităţii şi prevenţiei.
- patrulele auto - desfăşoară activităţi specifice pe raza sectorului de siguranţă
publică al fiecărui serviciu de ordine publică, acoperind, în principal, locurile unde
frecvent se înregistrează infracţiuni stradale, iar pe timpul zilei având permanent în
atenţie unităţile de învăţământ din zona de responsabilitate.
În zonele cunoscute cu stare contravenţională şi infracţională ridicată,
intervenţia la evenimente şi activitatea de patrulare se vor realiza prin suplimentarea
componenţei patrulei sau a numărului de echipaje auto.
În cazuri de necesitate, pentru supravegherea unui obiectiv, pentru soluționarea
vreunei cereri/petiții, etc, comunicarea de acte, somații, note de constatare, poate
acționa și un singur polițist local, care acționează potrivit legilor în vigoare și
procedurilor impuse de Ordinul nr. 400/2015 (ce a abrogat Ordinul nr. 946/2005)
solicitând, după caz, dacă situația o impune, sprijinul celorlalți polițiști locali sau altor
forțe de ordine aflate în aproprierea sa.
Intervenţia la evenimentele semnalate se realizează pe principiul cel mai
apropiat poliţist de locul evenimentului intervine.
b). Dispozitivele pentru supravegherea și controlul traficului rutier
Primăria Craiova a amenajat un centru de Monitorizare şi Control al Traficului
Rutier, ce funcţionează în conformitate cu Protocolul de Cooperare pentru fluidizarea
traficului rutier, încheiat între Instituţia Prefectului Dolj, Primăria Municipiului
Craiova, Inspectoratul de Poliţie al judeţului Dolj, Poliţia Locală şi Regia Autonomă
de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ Craiova.
Proprietarul Centrului de Monitorizare şi Control al Traficului Rutier este
Primăria Municipiului Craiova, iar sediul se află situat în str Amaradia nr. 93- 95.
Administrarea Centrului de Monitorizare şi Control al Traficului Rutier aparţine
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ Craiova
(R.A.A.D.P.F.L. Craiova), fiind utilizat/exploatat de către polițiștii din cadrul Poliţiei
Locale a Municipiului Craiova.
Camerele de supraveghere sunt instalate pe bulevardele Dacia - Decebal, în
următoarele intersecţii: Calea Severinului - Dacia - Pelendava, Dacia – C-tin
Brâncoveanu, Dacia - Amaradia, Dacia - Brazda lui Novac, Dacia - Fraţii Goleşti,
Poliția Locală a Municipiului Craiova
Pag 26 din 41

Dacia - Carol I, Decebal - Traian Lalescu, Decebal - Gîrleşti, Decebal - Calea
Bucureşti, Decebal – Caracal, precum și în zona centrală, Centrul Istoric, pe str. Unirii
și pe b-dul Calea București, urmând ca, în decursul anului 2016, să fie instalate un
număr de 142 camere în Parcul Nicolae Romanescu.
Pentru supravegherea obiectivelor pe camerele de supraveghere și în funcție de
situația operativă, la obiectivul de monitorizare se poate desfășura activitatea 24h/24h
(după caz), șeful instituției având obligația să asigure personalul necesar pentru
supravegherea camerelor video în aceste condiții.
Centrul de Monitorizare şi Control al Traficului Rutier a fost înfiinţat pentru
îndeplinirea următoarelor obiective:
-creşterea fluenţei traficului rutier;
-monitorizarea modului de funcţionare a semafoarelor şi a remedierii operative a
defecţiunilor apărute, precum şi monitorizarea funcţionării perfecte a semafoarelor
coordonate de sistem;
-prevenirea şi contracararea fenomenelor contravenţionale şi infracţionale;
-combaterea opririlor şi staţionărilor neregulamentare ale autovehiculelor;
-asigurarea ordinii şi liniştii publice;
-prevenirea furturilor din autoturisme şi societăţi comerciale;
-extinderea şi permanentizarea executării unor misiuni comune în patrule mixte
pe linie de poliţie rutieră şi ordine publică.
Poliţia Locală a Municipiului Craiova îndeplineşte următoarele atribuţii:
-supraveghează în mod continuu, conform graficului stabilit, bulevardele și
zonele unde sunt amplasate camerele de supraveghere şi informează cu operativitate
patrulele de poliţie locală şi structura Poliţiei Române sau ale Jandarmeriei în cazul
producerii de evenimente;
-ţine legătura cu echipajele pedestre ori mobile aflate în serviciu, cunoaște
indicativele la care răspund, precum şi schimbarea acestora la orele şi locurile stabilite,
în vederea creerii premiselor realizării unor intervenţii operative, în funcţie de
competenţele legale, în cazul producerii de evenimente;
-consemnează în registrul special evenimentele şi modul de soluţionare;
-asigură securitatea dispeceratului şi nu permite accesul în incintă a altor
persoane din instituţiile care cooperează sau din afara acestora, cu excepţia celor
stabilite de comun acord de conducerile instituţiilor respective;
-asigură confidenţialitatea imaginilor şi a datelor prelucrate.
-asigură colaborarea permanentă cu instituţiile şi societăţile locale, specializate
din domeniu, în conformitate cu atribuţiile date în competenţă, pentru menţinerea
viabilităţii arterelor rutiere sub aspectul infrastructurii, semnalizării corespunzătoare a
zonelor periculoase şi a restricţiilor, prin transmiterea observaţiilor constatate pe
timpul supravegherii video.
De asemenea, la sediul Poliției Locale a Municipiului Craiova, a fost amenajat
centrul de monitorizare video a Parcului ”Nicolae Romanescu”, ce va fi deservit de
către polițiști locali cu atribuții de dispeceri monitorizare și vor avea aceleași atribuții
ca și dispecerii Centrul de Monitorizare şi Control al Traficului Rutier.
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B). MISIUNILE SPECIFICE
Potrivit prevederilor Legii nr. 155/2010 republicată, raportat la numărul de
personal disponibil și la situația operativă existentă, Poliţia Locală a Municipiului
Craiova execută următoarele misiuni specifice:
1.în domeniul ordinii şi liniştii publice:
a)menţine ordinea şi liniştea/siguranța publică în zonele şi locurile stabilite prin
planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Craiova, aprobat în condiţiile
legii;
b)menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ
publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau
privat al municipiului, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire,
precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea
unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice
de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
c)participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit
competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate
de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor
provocate de astfel de evenimente;
d)acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea
şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi
procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea
soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
e)constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru
nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi,
a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind
protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără
stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în
capturarea şi transportul acestora la adăpost;
f)asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din
instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni
specifice;
g)participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi
liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor,
acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor
culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor
asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de
persoane;
h)asigură supravegherea bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea
municipiului Craiova şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale
sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local;
i)constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale
privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de
competenţă;
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j)execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de
urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează municipiul Craiova, pentru
persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
k)participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce
compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi
combaterea infracţionalităţii stradale;
l)cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de
chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din
Ministerul Apărării Naţionale;
m)asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor
silite;
n)acordă, pe teritoriul unităţilor/subdiviziunilor administrativteritoriale, sprijin
imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi
restabilirii ordinii publice.
o)participă la şedinţele asociaţiilor de proprietari/locatari şi la alte evenimente
importante pentru comunitatea din sectorul/zona de responsabilitate;
p)stabileşte legături permanente cu administratorii asociaţiilor de
proprietari/locatari, factorii responsabili din cadrul unităţilor de învăţământ,
societăţilor comerciale, organizaţiilor neguvemamentale, administraţiei publice locale
pentru identificarea factorilor de risc privind ordinea publică şi siguranţa cetăţeanului
şi identificarea măsurilor comune de prevenire şi combatere a faptelor antisociale;
r)relaţionează cu cetăţenii, realizând cunoaşterea populaţiei, sub aspectul
structurii, obiceiurilor şi tradiţiilor locale, domiciliului şi reşedinţei, precum şi a
teritoriului din punct de vedere al locurilor şi mediilor favorabile comiterii de fapte
antisociale;
s)execută, în colaborare cu angajații împuterniciți de R.A.T . Craiova și, după
caz, în cooperare cu jandarmii, acțiuni de control și sancționare a persoanelor care
circulă fără tichet valabil de călătorie cu mijloacele de transport auto în comun, luând
inclusiv măsurile necesare în interiorul mijloacelor auto pentru păstrarea liniștii și
ordinii publice.
ș)execută, cu efective proprii sau în cooperare cu instituţiile abilitate, misiuni de
asigurare a ordinii publice, de fluidizare a circulaţiei şi de însoţire, pe timpul vizitelor
oficiale şi a activităţilor la care participă înalţii demnitari români sau străini, sau alte
personalităţi, pe teritoriul municipiului Craiova, în zona obiectivelor şi a locurilor de
desfaşuare a activităţilor respective.
t)identifică şi receptează problemele de ordin comunitar şi împreună cu
instituţiile abilitate iniţiază şi/sau participă la aplicarea unor proiecte sau programe
practice, care au ca obiectiv îmbunătăţirea siguranţei publice şi a persoanelor;
ț)execută orice alte atribuții stabilite prin actele administrative centrale sau
locale, precum și orice alte misiuni, potrivit competențelor.
În executarea misiunilor şi atribuţiilor prevăzute de legea specială in domeniul
ordinii și liniştii publice, poliţiştii locali desfașoară urmatoarele activitați:
a)acționează în zona de competență stabilită prin planul de ordine și siguranţa
publică al municipiului Craiova pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale,
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precum și pentru menţinerea ordinii și liniştii publice sau curăţeniei localitații;
b)intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin
Serviciul de urgență 112, pe principiul "cel mai apropiat polițist de locul
evenimentului intervine", in funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin
lege și in limita competenței teritoriale;
c)participă la executarea măsurilor stabilite în situații de urgența;
d)în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul,
iau masuri pentru conservarea locului faptei, identifica martorii oculari, sesizează
imediat organele competente și predau făptuitorul structurii Poliției Române
competente teritorial, pe baza de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
e)conduc la sediul poliției structurii Poliției Române persoanele suspecte a căror
identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării masurilor ce se impun;
f)verifică și soluționeaza sesizările și reclamațiile primite din partea cetațenilor
municipiului Craiova, legate de problemele specifice compartimentului;
g)în situaţia în care constată că evenimentul sesizat din oficiu sau de la cetăţeni
reprezintă o tulburare gravă a ordinii şi liniştii publice sau depăşeşte posibilităţile
patrulei de poliţie locală şi tinde să ia amploare, informează operativ dispeceratul
unităţii şi/sau şeful de serviciu / de birou, pentru a fi trimise la faţa locului alte patrule
apropiate şi/sau alte forţe din sistemul integrat de ordine publică;
h)intervine, la solicitarea cetăţenilor sau din oficiu, pentru aplanarea stărilor
conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea
situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora.
i)în raport de specificul fiecărui obiectiv, vor asigura menţinerea ordinii şi
liniştii publice în interiorul sediilor instituţiilor publice în care îşi desfăşoară
activitatea autoritatea locală a municipiului Craiova, în instituţiile/serviciile
publice/regiile autonome aflate în subordinea autorităţii locale, precum şi protecţia
angajaţilor pe timpul desfăşurării activităţilor specifice şi a unor activităţi vizând
audienţe, vizite, delegaţii, manifestări cultural - artistice, simpozioane, plăţi ajutoare
sociale, cununii, încasări taxe şi impozite, ce presupun afluenţă mare de public.
j)asigură integritatea panourilor și afișelor electorale în perioada campaniilor
electorale, potrivit prevederilor legale și actelor administrative/concepțiile de lucru în
comun cu structurile poliției române, și participă la asigurarea climatului de ordine și
liniște publică în perioada alegerilor electorale, acționând inclusiv în echipe mixte cu
polițiști din cadrul Poliției Municipiului Craiova (după caz).
k)îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege, sau acte administrative emise
de autoritățile locale sau centrale.
2. în domeniul circulaţiei pe drumurile publice:
a)asigură fluența circulaţiei pe drumurile publice din municipiul Craiova, având
dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul
exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de lege în domeniul circulaţiei;
b)verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli
constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor
rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplica marcaje rutiere;
c)participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlaturarea
efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic,
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ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
d)participă, împreuna cu structurile teritoriale ale Poliției Române, la
asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri,
demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promotionale,
manifestari cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum
și de alte activități care se desfasoară pe drumul public și implică aglomerări de
persoane;
e)sprijină structurile teritoriale ale Poliției în asigurarea măsurilor de circulaţie
în cazul transporturilor speciale și agabaritice pe raza teritorială de competență;
f)acordă sprijin unitaților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea
măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranţei traficului;
g)asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor
accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea
martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai
apropiată unitate sanitară;
h)constată contravenţii și aplică sancţiuni pentru încalcarea normelor legale
privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul
de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;
i)constată contravenţii și aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale
privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de
a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
j)constată contravenţii și aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de
către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;
k)constată contravenţii și aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor
legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri și zone
de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin
semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
l)aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau
abandonate pe terenuri aparținând municipiului Craiova;
m)coopereaza cu structurile Poliției Române pentru identificarea
deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării
neregulamentare pe domeniul al municipiului Craiova.
n)în caz de lipsă de personal și numai în caz de necesitate (având în vedere
absolvirea cursurilor obligatorii de ordine publică și circulație întro unitate specializată
a MAI), asigură integritatea panourilor și afișelor electorale în perioada campaniilor
electorale, potrivit prevederilor legale și actelor administrative/concepțiile de lucru în
comun cu structurile poliției române, și participă la asigurarea climatului de ordine și
liniște publică în perioada alegerilor electorale, acționând inclusiv în echipe mixte cu
polițiști din cadrul Poliției Municipiului Craiova (după caz).
o)îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege, sau acte administrative emise
de autoritățile locale sau centrale.
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Modul de acţiune al poliţiştilor locali, cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii
publice și circulaţiei pe drumurile publice, în cazuri speciale (incendii de proporţie,
explozii, catastrofe şi calamităţi naturale, în cazul acţiunilor de protecţie civilă etc.).
În cazul în care poliţistul local care acţionează în dispozitivul de siguranţă
publică este sesizat despre comiterea unui accident rutier sau în cazul infracţiunilor
contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale a persoanei, indiferent dacă sunt
săvârşite în stradă, pe câmp deschis sau în imobile, ori în situaţia calamităţilor
naturale, incendiilor sau exploziilor, va lua următoarele măsuri:
-salvarea victimelor;
-raportarea prin orice mijloace a evenimentului la serviciul din care fac parte;
-înlăturarea urmărilor;
-conservarea urmelor;
-identificarea martorilor oculari;
-paza locului faptei până la sosirea echipei operative;
-în cazul în care infractorul se află la locul faptei sau în împrejurimi, îl va
identifica, va lua măsuri de imobilizare şi îi va asigura protecţia pentru a nu suferi
vătămări corporale din partea altor persoane.
In vederea aplicării prevederilor Legii nr. 155/2010 şi în temeiul prevederilor
H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi
funcţionare a poliţiei locale, şeful Poliţiei Locale a Municipiului Craiova îndeplineşte
următoarele atribuţii specifice (în ceea ce priveşte ordinea publică și circulaţia rutieră),
în mod nemijlocit sub autoritatea și controlul Primarului municipiului Craiova:
a)organizează, planifică și conduce întreaga activitate a poliției locale;
b)coordonează întreaga activitate de ordine şi siguranţă publică şi circulaţia
rutieră pe drumurile publice;
c)asigură informarea operativă a Primarului Municipiului Craiova, a structurii
teritoriale corespunzătoare a Poliției Române, precum și a Jandarmeriei Române
despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activității poliției locale;
d)reprezintă poliția locală în relaţiile cu alte instituții ale statului, cu celelalte
autorități ale administraţiei publice centrale și locale pentru îndeplinirea atribuţiilor
stabilite de lege;
e)propune primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activității;
f)analizează contribuția funcţionarilor publici din poliția locală la menţinerea
ordinii și liniştii publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege
și ia măsuri de organizare și îmbunătățire a acesteia;
g)organizează și execută controale tematice și inopinate asupra modului în care
sunt îndeplinite atribuțiile de serviciu de către funcţionarii publici din poliția locală;
h)organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;
i)indeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, prin hotărâri ale Consiliului
Local Craiova și dispoziții emise de Primarul Municipiului Craiova.
Adjunctul șefului Poliției Locale se subordonează șefului poliției locale,
răspunde de activitățile compartimentelor stabilite prin organigrama instituției, duce la
îndeplinire dispozițiile și sarcinile stabilite de șeful poliției și asigură informarea
operativă a acestuia, despre evenimentele ce au avut loc.
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Conducătorii structurilor de ordine publică şi circulaţiei pe drumurile publice,
au următoarele atribuţii specifice stabilite de H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea
Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale:
1. în domeniul ordinii şi liniştii publice:
a)organizează, planifică, conduce, controlează și răspunde de activitatea
personalului poliției locale (din subordine) cu atribuții în menţinerea ordinii și liniştii
publice şi în cooperare cu cadrele de conducere de la secţiile de poliţie corespondente
teritorial, stabileşte itinerarii de patrulare pentru fiecare schimb şi pe 2 sau 3 variante,
astfel încât să fie acoperite zilnic cu element poliţienesc, locurile şi zonele unde
frecvent se tulbură ordinea şi liniştea publică;
b)asigură cunoaşterea și aplicarea întocmai de către personalul din subordine a
prevederilor legale ce reglementează activitatea de menţinere a ordinii și a liniştii
publice, regulile de convieţuire socială și integritatea corporală a persoanelor;
c)asigură pregatirea de specialitate a personalului din subordine, în
conformitate cu tematica stabilită;
d)informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele
deosebite înregistrate în activitatea de menţinere a ordinii publice și ține evidența
acestora;
e)analizează lunar activitatea personalului din subordine;
f)participă, alături de conducerea poliției locale, la întocmirea sau reactualizarea
planului de ordine și siguranţă publică al municipiului Craiova;
g)întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă şefului poliției
locale;
h)asigură instruirea zilnică a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situației
operative din zona de competență.
2. în domeniul circulaţiei pe drumurile publice:
a)organizează, planifică, conduce,controlează și răspunde de activitatea
personalului din subordine cu atribuții în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
b)coordonează activitatea personalului din subordine la acţiuni proprii și
participă, conform solicitării, la acţiunile organizate de structurile teritoriale ale
Poliției Române sau de către administratorul drumului public;
c)stabilește itinerarele de patrulare și intervalele orare de patrulare in zonele de
competență;
d)propune şefului serviciului rutier din cadrul Poliției Române, în situații
deosebite, luarea unor măsuri, cum ar fi închidere, restricționare pentru anumite
categorii de participanţi la trafic a circulaţiei, în anumite zone sau sectoare ale
drumului public;
e)asigură instruirea zilnică a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situației
operative din zona de competență și periodic instruiește personalul din subordine cu
privire la cunoaşterea și respectarea regulilor de circulaţie și, cu precădere, cu privire
la modul de poziţionare pe partea carosabilă și la semnalele pe care trebuie să le
adreseze participanţilor la trafic;
f)organizează și execută controale asupra activității desfasurate de efectivele
din subordine;
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g)analizează lunar activitatea desfasurată de personalul din subordine în
domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
h)întocmeste zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă şefului poliției
locale.
C ). ACTIVITĂŢI SI MISIUNI EXECUTATE ÎN COMUN
Potrivit Legii nr. 155/2010 republicată, în exercitarea atribuţiilor ce ii revin,
Poliția Locală a Municipiului Craiova coopereaza cu structurile teritoriale ale Poliției
Române, ale Jandarmeriei Române și ale Inspectoratului General pentru Situații de
Urgența, cu celelalte autorități ale administraţiei publice centrale/ locale și colaborează
cu organizaţii neguvemamentale, persoane fizice/ juridice.
De asemenea, Poliția Locală poate încheia cu alte autorități și instituții publice
protocoale de colaborare prin care, în limitele competențelor legale, acestea iși oferă
sprijin în îndeplinirea activităților sau a misiunilor specifice.
În vederea asigurării unui climat de securitate şi creşterea siguranţei civice,
prevenirea şi combaterea fenomenului contravenţional şi infracţional, precum şi
informarea reciprocă pentru realizarea competenţelor specifice fiecărei structuri,
Poliţia Locală comunică, de îndată, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de
încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, de care a luat cunoştinţa
cu ocazia îndeplinirii misiunilor/activităţilor specifice şi solicită intervenţia structurilor
teritoriale competente ale Poliţiei Române sau ale Jandarmeriei Române pentru orice
alte situaţii ce excedeaza atribuţiilor ce ii revin, potrivit prevederilor legale.
Poliţia Locală execută acţiuni şi misiuni în comun cu Inspectoratul de Poliţie
Judeţean al Judeţului Dolj, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean “Mihai Bravul” Dolj,
Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova, în principal, pentru următoarele situaţii:
-contracararea fenomenului contravenţional şi infracţional;
-asigurarea climatului de linişte socială;
-combaterea manifestărilor de violenţă şi restabilirea ordinii de drept;
Activităţile de menţinere a ordinii publice se realizează cu forţele aflate la
dispoziţia fiecărei structuri şi suportul logistic al acestora.
La baza cooperării între structuri se află legile de organizare şi funcţionare a
acestora, hotărârile şi ordonanţele de guvern, ordinele şi instrucţiunile M.A.I. cât şi
protocoalele încheiate între aceste unităţi.
Cooperarea se realizează permanent pe momente şi situaţii între elementele de
dispozitiv pentru îndeplinirea misiunilor acestora.
Pe timpul asigurării şi restabilirii ordinii publice conducerea acţiunilor tuturor
forţelor participante revine reprezentantului I.J.J. Dolj, iar în acţiunile de menţinere a
ordinii publice, conducerea revine reprezentantului poliţiei.
Colaborarea presupune:
-schimbul operativ de date şi informaţii privind situaţia operativă;
-organizarea şi executarea de razii şi acţiuni, informarea reciprocă cu rezultatul
acestora şi măsurile ce se impun în vederea îmbunătăţirii muncii;
-punerea în aplicare a planurilor de cooperare inclusiv prin asigurarea cu
efective şi din punct de vedere logistic;
-executarea de analize şi controale comune.
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In executarea activităţii specifice, pentru realizarea schimbului de informaţii,
poliţiştii locali vor colabora cu:
-poliţiştii din zonele învecinate pentru a face schimb de informaţii, a cere şi a
acorda sprijin în soluţionarea unor situaţii ivite pe timpul serviciului;
-jandarmii
- lucrătorii IJSU Oltenia
-personalul din sistemele de pază
-alte forţe din sistemul de ordine şi siguranţă publică.
Poliţia Locală a Municipiului Craiova participă la acţiuni şi execută misiuni în
comun cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj, Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean “Mihai Bravul” Dolj, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Fraţii Buzeşti”, în
principal, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor,
demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, manifestărilor cultural-artistice,
sportive, religioase, precum şi a altor activităţi care se desfasoară în spaţiul public şi
care implică aglomerări de persoane.
RECOMANDĂRILE AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE
PUBLICĂ
A.T.O.P. recomandă consiliilor municipale să asigure paza în conformitate cu
prevederile Legii nr. 333/2003, Legii nr. 9/2007 și Legii nr. 40/2010, iar asociaţiilor de
locatari/proprietari, încheierea de contracte cu Poliţia Locală sau societăţi specializate
de pază, pentru asigurarea pazei şi supravegherea pe timp de zi/noapte a zonelor în
care sunt concentrate unităţi comerciale, a parcărilor, etc.
-extinderea folosirii voluntarilor în activitatea curentă a poliţiştilor din
structurile de ordine publică
-realizarea de întâlniri cu asociaţiile de proprietari în vederea adoptării unor
măsuri de autoprotecţie cum ar fi: iluminatul scărilor de la blocuri, instituirea unor
sisteme de siguranţă la intrările în blocuri şi apartamente, modalităţi practice şi
eficiente de legătură cu poliţiştii locali, agenţii de poliţie de proximitate ori cu cea mai
apropiată subunitate de poliţie, etc.
-identificarea liderilor informali şi a celor care au influenţă în cartierele cu
populaţiei majoritar romă, în vederea implicării acestora atât în activităţi preventive,
cât şi de soluţionare, împreună cu autorităţile locale a unor probleme sociale.
-identificarea, monitorizarea şi adoptarea măsurilor corespunzătoare pentru
aplanarea conflictelor aflate în stare incipientă între persoane ori grupuri de persoane
pentru a interveni cu măsuri de prevenire a degenerării acestora în acte de violenţă ori
de tulburare a ordinii publice, precum şi de sancţionare, conform Legii nr. 61/1991.
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CAPITOLUL III
EFECTIVELE AFLATE LA DISPOZIŢIA POLIŢIEI LOCALE A
MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI SUPORTUL LOGISTIC
1). Efectivele existente în cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, ce sunt
angrenate în misiuni de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, sunt în număr de 193
poliţişti locali, din care 186 cu funcţii de execuţie, iar 7 poliţişti locali cu funcţii de
conducere, repartizate după cum urmează:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Servicii de ordine publică
S.O.P. Unirii
S.O.P. Brazdă
S.O.P. Craioviţa
S.O.P. Rovine
S.O.P. Valea Roşie
S.O.P. Romaneşti
S.Transport Valori

Poliţişti localiconducere
1
1
1
1
1
1
1

Poliţişti
locali
32
22
25
23
24
51
9

Total
33
23
26
24
25
52
10

Poliţiştii locali ce desfăşoară activitatea în domeniul ordinii şi liniştii publice,
sunt dotaţi cu: pistoale, muniție, bastoane pentru autoapărare, port baston, cătuşe,
portcătuşe, pulverizator de mână, fluiere, lanterne, telefon mobil, staţie emisierecepţie, documente serviciu, uniformă de serviciu şi echipament de protecţie.
Pentru realizarea activităţilor de patrulare, serviciile de ordine publică sunt
dotate cu 13 autoturisme pentru patrulare/intervenţie, un autoturism Transporter pentru
intervenţie, o autospecială blindată pentru transport valori.
2). Efectivele existente în cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, ce sunt
angrenate în misiuni privind circulaţia şi desfăşoară activitatea în cadrul Serviciului
circulaţie pe drumurile publice, se prezintă, după cum urmează:
Nr. Serviciul Circulaţie pe Poliţişti locali cu funcţii Poliţişti locali cu
de conducere
funcţii de execuţie
crt. drumurile publice
1

-

2

46

Total

48

Poliţiştii locali ce desfăşoară activitatea în domeniul circulaţiei pe drumurile
publice, sunt dotaţi cu: pulverizator de mână, fluiere, lanterne, telefon mobil, staţie
emisie-recepţie, documente serviciu, uniformă de serviciu şi echipament de protecţie
specifice anotimpului.
Pentru realizarea activităţilor de patrulare, Serviciul Circulaţie pe drumurile
publice este dotat cu un număr de 6 autoturisme.
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CAPITOLUL IV
INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU
EXECUTAREA ACTIVITĂŢILOR ŞI CONTROLUL DISPOZITIVELOR
În buletinul postului se consemnează zilnic dispozitivul de menţinere a ordinii şi
siguranţei publice de la fiecare serviciu de ordine publică şi de la serviciul circulaţie pe
drumurile publice, care cuprinde toate efectivele ce acţionează în sectoarele de
siguranţa publică și zonele de patrulare, stabilite pentru menţinerea ordinii şi siguranţei
publice.
Efectivele participante în dispozitivul de menţinere a ordinii şi siguranţei
publice şi în dispozitivul rutier, semnează în registru despre luarea la cunoştinţa a
zonelor de patrulare şi a itinerariilor stabilite, având obligația de a solicita acceptul
șefului de tură/birou/serviciu și de a anunța eventual dispecerul serviciului sau al
instituției despre intenția de a se retrage pentru diverse cazuri temeinic motivate.
Instruirea premergătoare intrării în serviciu a efectivelor din dispozitivul de
menţinere a ordinii publice şi circulaţiei, se realizează la sediile unde îşi desfăşoară
activitatea fiecare serviciu şi are ca scop informarea acestora cu privire la evoluţia
situaţiei operative, aspectele identificate din analiza tactica şi buletinele de
evenimente, informaţiile deţinute, zonele şi itinerariile de patrulare.
Instruirea poliţiştilor locali revine şefului de serviciu/şefilor de birou/șefi tură,
de regulă, la sediul unde îşi desfăşoară activitatea serviciul respectiv, care şi conduce
misiunea, ce excepţia celor care sunt conduse de şeful poliţiei locale sau de adjunctul
acestuia.
În timpul activităţilor de instruire, şefii serviciilor/birourilor sau poliţiştii locali
cu atribuţii de şefi tură), au în vedere următoarele aspecte:
-prezenţa și verificarea stării fizice şi psiho-somatice a agenţilor;
-capacitatea de executare a serviciului;
-verificarea ţinutei şi dotarea poliţiştilor, mijloacele individuale de intervenţie,
stabilirea de măsuri astfel încât fiecare poliţist care intră în serviciu va avea asupra sa
dotarea aferentă şi echipamentul corespunzător;
-prezentarea evenimentelor conform buletinului de evenimente, prezentarea
acţiunilor desfaşurate/în curs de desfăşurare pe raza sectorului de competenţă/urmează
a fi desfăşurate, precum şi rezultatele;
-instruirea cu privire la ordinelor şi dispoziţiilor eşaloanelor superioare sau
şefilor nemijlociţi şi direcţi.
-verificarea modului de cunoaştere al consemnului postului, precum şi a
modului de acţiune în diferite situaţii;
-formarea patrulelor, în funcţie de nevoile identificate din analiza situaţiei
operative şi analiza tactică;
-supraveghează repartizarea, încărcarea şi descărcarea armamentului;
-la intrarea/ieşirea în/din schimb vor fi verificate autoturismele din dotare,
precum şi documentele de exploatare aferente.
Această activitate se realizeaza în timpul programului efectiv, la intrarea în
serviciu, pe parcursul a maximum 15 minute.
Patrulele de ordine publică și echipajele rutiere vor fi redirecționate, în funcție
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de situația operativă existentă la un moment dat, în zonele unde se impune
suplimentarea dispozitivului sau în zonele unde au loc evenimente, care nu au putut fi
avute în vedere la repartizarea efectivă.
Activitatea Poliției Locale a Municipiului Craiova se desfășoară în regim de 24
h/24 h, iar programul de lucru al efectivelor din dispozitivele de ordine si siguranţa
publica şi circulaţie, este de 8 ore/zi, acest program putând fi prelungit cu acceptul
șefului poliției locale, cu ocazia diverselor activități/acțiuni, urmând a fi recuperat în
condițiile legii.
Activităţile si misiunile date în competentă exclusivă Politiei Locale a
Municipiului Craiova, se realizează pe baza Planului de acțiune/Notei de măsuri,
întocmită de şeful serviciului de ordine publică pe raza căruia se desfăşoară
evenimentul, cu aprobarea şefului poliţiei locale.
De asemenea, în cazul acţiunilor/misiunilor organizate în domeniul circulaţiei,
planul de acțiune/nota de măsuri se întocmeşte de către şeful serviciului circulaţie, pe
care o supune aprobării şefului poliţiei locale.
Conducerea revine şefilor de serviciu/birou (după caz şi în funcţie de situaţia
operativă, aceasta revine poliţiştilor locali desemnaţi - şef tură), iar coordonarea
aparține directorului executiv, adjunctului acestuia sau șefilor de serviciu desemnați,
potrivit dispoziției șefului poliției locale, iar controlul dispozitivelor instituite se
realizează de către personalul de conducere al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova,
cu atribuții legale în acest sens.
De asemenea, poliţiştii locali ce îndeplinesc atribuţii de conducere, pe lângă
atribuţiile specifice, vor desfăşura şi următoarele activităţi:
-conduc, îndrumă şi controlează agenţii de siguranţă publică şi pe cei din
serviciul de circulaţie aflaţi în serviciu;
-analizează, sub aspectul eficienţei, rapoartele zilnice de activitate ale poliţiştilor
locali, informând şeful nemijlocit.
Poliţiştii locali cu atributii de conducere a dispozitivelor de ordine si siguranţă
publică şi circulaţie pe drumurile publice, pot fi înlocuiţi periodic, în funcţie de situaţia
operativă, prin decizia şefului poliţiei locale.
Controlul se execută: planificat, anunţat, inopinat, precum şi conform nevoilor
pe care le impune situaţia operativă.
Cu ocazia controlului se vor urmări, printre altele :
- prezenţa poliţiştilor locali în teren în zona de siguranţă unde au fost repartizaţi
conform “Buletinului postului” şi în locul stipulat de varianta de patrulare;
- cunoaşterea şi respectarea consemnului general şi particular;
- modul de îndeplinire al sarcinilor ce le revin şi eficienţa măsurilor luate;
- activităţi desfăţurate şi legalitatea măsurilor luate;
- comportarea faţă de cetăţeni;
- ţinuta, modul de folosire şi întreţinere a mijiloacelor aflate în dotare, inclusiv a
autoturismelor;
- să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice sau stare de somnolență.
In cazul acţiunilor şi misiunilor specifice realizate în comun cu celelalte forţe de
menţinere a ordinii şi liniştii publice, poliţiştii locali şi misiunile pe care le
îndeplinesc, sunt menţionaţi în Planul de acţiune, efectivele poliţiei locale
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desfăşurând activitatea în limita competenţelor stabilite prin actele normative.
Controlul dispozitivului de menţinere a ordinii si siguranţei publice, se
efectuează de către ofiţerii desemnaţi din cadrul fiecărei structuri participante.

CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE
1). Modul de realizare a informărilor reciproce
Cu privire la evoluţia situaţiei operative între Poliţia Locală a Municipiului
Craiova şi celelalte instituţii participante la activităţile de menţinere a climatului de
ordine şi siguranţă publică, se realizări informări reciproce, pentru următoarele
aspecte:
-în vederea cunoaşterii situației operative de către forţele cu atribuții în
menţinerea şi asigurarea ordinii publice, zilnic, se vor transmite reciproc buletinele
informative - la nivelul municipiului Craiova - cu evenimentele din ultimele 24 de ore.
-ori de câte ori situaţia o impune, au loc întâlniri între conducerile structurilor
din planul integrat de ordine publică, care vizează schimbul de date şi informaţii de
interes operativ, iniţierea, organizarea şi desfăşurarea de acţiuni comune, sarcini
specifice menite să conducă la menţinerea ordinii publice şi asigurarea unui climat de
siguranţă civică.
In vederea informărilor reciproce, şefii serviciilor operative din cadrul Poliţiei
Locale a Municipiului Craiova comunică permanent cu şefii secţiilor din cadrul
Poliţiei Municipiului Craiova, iar poliţiştii locali colaborează cu:
-agenţii de siguranţă din zonele învecinate pentru schimb de informaţii si acordă
sprijin pentru luarea măsurilor legale;
-cu agenţii de poliție şi jandarmii realizează un schimb operativ de informaţii
referitoare la: date de interes operativ apărute in zona de responsabilitate, identificarea
persoanelor și obiectelor date in urmărire, apariţia unor persoane necunoscute cu
comportare suspectă, asigurarea integritații bunurilor aparținând proprietăţii
publice/private a municipiului Craiova, a ordinii si liniştii publice.
-cu agenţii de pază de la societățile de pază care au sediul sau actionează pe raza
de competență a fiecărui serviciu de ordine publică.
Informările reciproce şi colaborarea între forţele de menţinere a ordinii publice
se realizează, în principal, pentru următoarele scopuri:
-contracararea fenomenului infracţional și contravenţional;
- asigurarea climatului de linişte socială;
- combaterea manifestărilor de violență și restabilirea ordinii de drept.
2). Periodicitatea evaluării activităţilor desfăşurate
-zilnic, la fiecare schimb de tură, şefii de serviciu/birou/schimb, analizează
activitatea desfăşurată de către poliţiştii locali, întocmindu-se rapoarte cu activităţile
desfăşurate.
-zilnic, şefii de serviciu evaluează activitatea serviciului şi o raportează şefului
poliţiei locale.
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-săptămânal, la nivelul (subunităţilor) serviciilor Poliţiei Locale a Municipiului
Craiova, se analizează activităţile desfăşurate şi se vor stabili măsurile ce se impun
pentru eficientizarea activităţilor desfăşurate.
-ori de câte ori este cazul, se analizează situaţia operativă, eficienţa
dispozitivului de ordine publică şi cel privind circulaţia şi se evaluează situaţia
operativă pentru săptămâna viitoare.
-lunar, la nivelul poliţiei locale, se analizează modul de acţiune şi rezultatele
obţinute şi se stabilesc măsuri concrete (dacă este cazul) pentru eficientizarea
activităţii pe linia ordinii publice şi a circulaţiei, pentru eliminarea eventualelor
disfuncţionalităţi, pe linia cooperării între serviciile instituţiei.
-anual, se întocmeşte Raportul de Evaluare a poliţiştilor locali (funcţionari
publici), potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
şi H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normele privind organizarea si dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici.
-anual, în lunile ianuarie – februarie (pentru anul anterior), se prezintă
Consiliului Local al Municipiului Craiova, în ședință ordinară/extraordinară, raportul
de activitate al tuturor structurilor Poliției Locale a Municipiului Craiova.
3). Index de termeni - conform H..G. nr. 1.040 /13 octombrie 2010 pentru
aprobarea Strategiei naţionale de ordine publica 2010-2013:
1. Ordinea publică - este componenta securității naţionale reprezentată de
starea de legalitate, de echilibru și de pace socială, care permite exercitarea drepturilor
și libertăţilor fundamentale ale omului, precum și funcţionarea structurilor specifice
statului de drept și se caracterizează prin credibilitatea instituţiilor, sănătatea și morala
publică, starea de normalitate în organizarea și desfășurarea vieţii politice, sociale și
economice, în concordanță cu normele juridice, etice, morale, religioase și de altă
natură, general acceptate de societate.
2. Siguranţa publică - reprezintă sentimentul de linişte și încredere pe care îl
conferă serviciul poliţienesc pentru aplicarea măsurilor de menţinere a ordinii și liniştii
publice, a gradului de siguranţă al persoanelor, colectivităţilor si bunurilor, precum și
pentru realizarea parteneriatului societate civilă — poliție, în scopul soluţionării
problemelor comunității, al apărării drepturilor, libertăţilor și intereselor legale ale
cetățenilor.
3. Menţinerea ordinii publice - reprezintă ansamblul măsurilor și activităților
desfășurate cotidian de către poliție pentru protejarea și respectarea drepturilor
fundamentale ale cetățenilor, funcţionarea normală a instituţiilor statului, a normelor
de conduită civică, a regulilor de convieţuire socială, a celorlalte valori supreme,
precum și a avutului public și privat.
4. Asigurarea ordinii publice - cuprinde măsurile ce se întreprind pentru
respectarea legalității, prevenirea și descurajarea unor acţiuni care vizează tulburări
sociale sau manifestări de violență pe timpul adunărilor și manifestaţiilor publice,
activităților culturale și sportive, precum și al altor manifestări similare, cu participare
numeroasă.
5. Restabilirea ordinii publice - reprezintă ansamblul măsurilor legale
întreprinse pentru repunerea acesteia în situația iniţială, atunci când a fost tulburată
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grav, prin mijloace paşnice ori prin folosirea exclusivă a forţei.
6. Sistem de ordine si siguranţa publica - reprezintă totalitatea forţelor învestite
cu atribuții și competențe directe sau indirecte în vederea menţinerii, asigurării și
restabilirii ordinii și liniştii publice.
Reactualizarea Planului de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale a
Municipiului Craiova se realizează anual, sau ori de câte ori survin modificări în
evoluţia situaţiei operative sau cu privire la efectivele de poliţie locală participante la
activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice.
Planul de ordine şi siguranţă publică şi hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Craiova de aprobare a acestuia se înaintează, în copie, Inspectoratului de
Poliţie al Judeţului Dolj, în vederea asigurării unui management integrat al misiunilor
şi acţiunilor desfăşurate în scopul menţinerii ordinii şi siguranţei publice, de către toate
institutiile cu atributii în domeniul de referinţă.

Componența Comisiei Locale de Ordine Publică
Preşedinte:
MIHAIL GENOIU – PT. Primarul Municipiului Craiova
Membrii:
OVIDIU MISCHIANU – PT. Secretarul Municipiului Craiova
MARIUS SORIN TIȚOIU – Împ. Şef Poliţia Municipiului Craiova
OCTAVIAN MATEESCU - Şef Poliţia Locală a Municipiului Craiova
BIANCA MARIA CARMEN PREDESCU - consilier local
MARINEL FLORESCU - consilier local
RADU MARIN TRAIAN - consilier local

Anexele la prezentul plan (părţi integrante):
- tabel cuprinzând persoanele cu funcţii de conducere, cu atribuţii de coordonare
şi control al efectivelor participante la activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei
publice şi activităţile privind circulaţia pe drumurile publice (anexa nr. 1) ;
- harta municipiului Craiova şi elementele de dispozitiv participante la
activităţile de menţinere a ordinii publice şi siguranţei publice (anexa nr. 2);
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Anexa nr. 1
la Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova

TABEL
cuprinzând persoanele cu funcţii de conducere, cu atribuții de
coordonare/conducere/control al efectivelor participante la activităţile de menţinere
a ordinii şi siguranţei publice şi a circulaţiei pe drumurile publice

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nume şi prenume

Funcţii de conducere

Mateescu Octavian
Căpitănescu Emil
Dodocioiu Florinei
Manea Gheorghe
Mihalache Marin
Nicolcea Mircea
Nină Gheorghe
Rusu Viorel
Mocioacă Daniel
Tîrcu Marius

sef - Politia Locală
sef- serviciu O.P. Rovine
sef - serviciu Transport Valori
sef - serviciu O.P. Valea Roșie
sef - serviciu O.P Craiovița
sef - serviciu O.P. Unirii
sef - serviciu O.P. Brazdă
sef serviciu O.P. Romanești
sef - serviciu Circulaţie
sef - birou Circulaţie
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