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Capitolul  I  
 

ANALIZA SITUA łIEI OPERATIVE 
 

 
I.1. Teritoriul 
I.1.1 Aşezarea geografică 

Oraşul Târgovişte - Municipiul de reşedinŃă al judeŃului DâmboviŃa - se află 
situat la o distanŃă de 80 km de Bucureşti, 20 km faŃă de oraşul Pucioasa şi 15 km faŃă 
de municipiul Moreni, aproape de paralela 45 (44058’) latitudine nordică şi a 
meridianului 25 (25028’) longitudine estică într-o depresiune intracolinară, străbătută 
de râurile IalomiŃa şi DâmboviŃa, la limita zonei de contact dintre deal şi câmpie. 
I.1.2. SuprafaŃa şi configuraŃia terenului 
  Oraşul are o suprafaŃă de 4681ha, altitudinea, deasupra nivelului mării, maximă 
este  de 295 m,  minimă  de 263 m şi medie absolută de 280 m. SuprafaŃa intravilanului 
este de 1966 ha, iar din intravilan 100,7 ha reprezintă zona verde. După destinaŃie: 
suprafaŃa agricolă - 2141 ha (arabil - 917 ha, plantaŃii viticole şi pomicole - 20 ha, 
păşuni şi fâneŃe - 204 ha); păduri şi alte terenuri forestiere - 1035 ha; terenuri cu ape şi 
ape cu stuf - 102 ha; căi de comunicaŃie şi căi ferate - 153 ha; terenuri ocupate cu 
construcŃii şi curŃi - 1248 ha; terenuri degradate şi neproductive - 2 ha.  .  
I.1.3 Regimul climateric 
       ExistenŃa climei temperat-continentale în zona de dispunere a oraşului Târgovişte 
se motivează prin faptul că paralela de 45° latitudine nordică reprezintă nu numai 
jumătatea distanŃei dintre Polul Nord şi Ecuator, dar şi dintre culmile CarpaŃilor 
Meridionali şi Câmpia Română, străbătând teritoriul municipiului pe la nord, pe linia 
Şotânga-Doiceşti-Aninoasa.  
       Masele de aer rece, polar, ocolesc arealul târgoviştean datorită prezenŃei dealurilor 
înconjurătoare. Beneficiind de apărarea naturală împotriva vânturilor dominante, 
datorită barajelor oferite de Culmile SubcarpaŃilor, care o împresoară spre nord-vest 
(Masivul Spătărelul - Mitropolia, cu altitudine maximă de 693 m) şi nord-est (Dealul 
Mânăstirii, altitudine maximă de 425 m), Târgoviştea este caracterizată de un 
microclimat specific urban, cu ierni blânde, uneori prea blânde, şi veri aproximativ 
răcoroase, cu o temperatură medie anuală de + 9,9°C (izoterma de + 10°C conturează 
limita nordică a câmpiei şi traversează de la vest la est Câmpia Înaltă a Târgoviştei). 
CirculaŃia aerului fiind slabă, frecvent se produc inversiuni de temperatură. Numărul 
zilelor senine este în medie de 110-120 / an, iar al celor acoperite de 120-140/an. 
Orientarea nord-vest - sud-est a Văii IalomiŃei şi fragmentarea reliefului fac ca, la 
Târgovişte, vânturile din nord-vest să aibă o pondere de 23%, în timp ce vânturile din 
direcŃia nordică să aibă o frecvenŃă  de 37%. Viteza lor medie variază între 1-3 m/s, 
valoarea cea mai mare înregistrându-se în luna aprilie, iar cea mai mică în luna iunie. 
Câmpia Târgoviştei este spaŃiul manifestărilor eoliene moderate. Vânturile cu viteze 
cuprinse între 2-5 m/s au o pondere de 54%, cele tari, cu viteze de peste 10 m/s, sunt 
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rare, iar cele mijlocii, cu viteze între 5-10 m/s, au o pondere de 5,6 % . Vânturile 
violente sunt rare, se resimt în lunile de vară (iulie, august) şi produc pagube livezilor, 
culturilor şi reŃelelor de telefonie şi electricitate.  
       Valorile precipitaŃiilor atmosferice sunt cuprinse între 600-700 mm anual: cele mai 
scăzute se înregistrează în luna martie (36 mm), iar cele mai mari în luna iunie (1000 
mm), respectiv iulie, anul 2005, cu căderi spectaculoase de ape meteorice.  
       În zilele senine, indiferent de anotimp, pitorescul masivului Leaota din Bucegi este 
perfect vizibil, dominând peisajul Târgoviştei. 
       În Târgovişte sunt create condiŃiile de apariŃie a ceŃii, datorită numeroaselor nuclee 
de condensare aflate în suspensie, la o umiditate a aerului mai mică de 100%, numărul 
zilelor cu ceaŃă "de advecŃie" fiind aproape dublu faŃă de regiunile învecinate (50-55 
zile). Se remarcă o frecvenŃă mai mare a ceŃii în lunile octombrie-februarie. Platforma 
industrială a oraşului, care emană în atmosferă pulberi sau noxe poluante, determină o 
vizibilitate mai redusă, favorizând apariŃia ceŃurilor de radiaŃii în dimineŃile cu cer 
senin, nebulozitatea crescând artificial din cauza poluării cu cel puŃin 1/10 faŃă de 
zonele învecinate. 
       Numărul zilelor cu polei este în medie de 4-5 zile, excepŃia producându-se în anul 
1963, când au existat 12 zile cu acest fenomen climatic.  
       Iarna, pe timp ceŃos şi vântos (sub 5 m/s), apare chiciura în cazul advecŃiei aerului 
umed şi în condiŃiile răcirilor radiative nocturne, în medie 2-3 zile, dar în anii 
1942,1954 şi 1963, numărul zilelor cu chiciură a ajuns la 20.  
 Brumele de toamnă, dar mai ales cele de primăvară, apar pe fondul temperaturilor 
negative, a umezelii relative apropiată de saturaŃie, a micşorării turbulente a aerului, dar 
şi a altor cauze fizico-geografice locale şi provoacă importante pagube culturilor 
legumicole şi livezilor de pomi fructiferi, dar fără a afecta circuitul biologic al culturilor 
agricole. Cele mai timpurii brume se încadrează în a doua decadă a lunii aprilie, 
intervalul fiind de 140-150 zile până la cele de toamnă. 
În zona Târgovişte se înregistrează 3 luni reci şi umede (I,II şi XII) şi 4 luni aride (III, 
VIII, X şi XI), celelalte fiind moderate.  
       În concluzie, potenŃialul climatic la Târgoviştei, în ansamblu, este moderat, fără 
contraste termice pronunŃate, cu fenomene climatice - ceaŃă, brumă, oraje - mai puŃin 
intense şi frecvente, durata de strălucire a soarelui fiind satisfăcătoare, iar vitezele 
reduse ale vântului caracterizându-se prin predominarea calmului atmosferic.  
 

I.1.4 ReŃele hidrografice 
 

       Municipiul Târgovişte este străbătut de râul IalomiŃa  de la nord-vest spre  sud-est, 
pe o distanŃă de 18 km, râul delimitând vatra oraşului spre est. Încă de la intrarea sa în 
oraş, râul curge pe sub terasa înaltă şi râpoasă a malului drept, supusă eroziunii laterale, 
dar după 500 m, albia minoră se abate spre est. Prima terasă a fost amenajată din 
vechime pentru irigat şi pentru culturile de legume, lărgindu-se treptat, spre sud, până la 
600-700 m. Terasa de pe malul stâng se înclină uşor până la piciorul Dealului, având o 
lărgime de cca. 2 km.  
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       Valea alohtonă a IalomiŃei şi câteva pâraie cu văi autohtone au panta de scurgere 
sub 3% faŃă de nivelul general al câmpiei, adâncimea variind între 1-10 m, debitele 
fiind influenŃate de caracteristicile climatice.  
       În zona Târgovişte, lunca IalomiŃei are o dezvoltare asimetrică, cu acumulări 
intense, grinduri şi ostroave, tendinŃe de meandre şi de aluvionare periferică.  
       Depozitele teraselor, în majoritate, provin din remanierea pietrişurilor de Gândeşti. 
Zona terasei inferioare a IalomiŃei (care cuprinde toată suprafaŃa construită a 
Târgoviştei şi zona înconjurătoare folosită pentru agricultură) este dezvoltată atât pe 
malul drept, cât şi pe malul stâng, dezvoltarea maximă având-o pe malul drept, peste 3 
km lăŃime, înclinarea redusă (1-2%), versantul bine conturat spre lunca râului şi înălŃat 
cu aproximativ 15 m faŃă de albia majoră.  
       Terasa de interfluviu de sub Dealul Teiş apare bine conturată şi se continuă până la 
sud de Târgovişte-Priseaca-Dragomireşti, cu o înălŃime de 25-30 m, favorabilă evoluŃiei 
aşezărilor.  
       Debitul mediu al râului este de 9-13 m3/s. FluctuaŃiile sezoniere au loc în lunile 
aprilie-mai, de la 12 la 15 m3/s (debit maxim), la 3-4 m3/s (debit minim).  
       Regularizarea albiei şi devierea apelor pe Iazul Morilor şi pe canalul deversor 
IalomiŃa-Ilfov, au impus amenajarea a două baraje de retenŃie, unul în aval de Podul 
Teiş, şi altul în aval de Podul Valea Voievozilor, protejând cele două poduri şi atenuând 
eroziunea în adâncime a albiei.  
       Pe la piciorul terasei înalte de pe malul drept al IalomiŃei, pe o lungime de 4 km., 
curge Iazul Morilor- lucrare hidrotehnică importantă pentru agricultură. 
       Câmpia Înaltă a Târgoviştei, înclinată pe direcŃia nord-vest (350m altitudine la 
Şotânga) şi sud-est (150 m altitudine la Bilciureşti), se îngustează pe interfluviu la 
numai 7-8 km lăŃime şi este drenată de o reŃea deasă de pâraie: Ilfovul (izvorând din 
Dealul Teişului), Baranga, Crevedia, RacoviŃa, Mierea. 
        Pârâul Milioara este canalizat pe ŞanŃul CetăŃii din secolul al XVII-lea, şi, apoi, 
deviat spre râul Ilfov, iar Pârâul Târgoviştioara a fost abătut pe fundătura UliŃei 
Braşovului, la nord de Curtea Domnească, după ce a curs, până în secolul al XVI-lea, 
pe la vest de prima curte voievodală. Aceste două pâraie aproape că nu se mai cunosc, 
pentru că singura lor sursă de alimentare o constituie apele meteorice.  
       În nord-vestul Târgoviştei este situat lacul Priseaca, pe drumul judeŃean 
Târgovişte-Voineşti-Câmpulung.  
 

I.1.5 Căi de comunicaŃie rutiere şi feroviare 
   Aşezat la o veche răscruce de drumuri comerciale ( Buzău, Brăila, Giurgiu, 
Braşov, Câmpulung) oraşul este nod feroviar secundar  şi rutier, putând fi uşor abordat 
din mai multe direcŃii. 
Gara Târgovişte asigură legătură feroviară secundară cu oraşele : Bucureşti şi Piteşti 
prin intermediul gării Titu, Ploieşti şi PietroşiŃa- acesta din urmă fiind şi capăt de traseu 
feroviar- de aici legătura cu oraşul Sinaia se realizează rutier. Oraşul este deservit se 
următoarele gări şi de halte : gările  Târgovişte şi Târgovişte Nord, halta Teiş, şi 
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punctele de oprire de la Romlux şi Valea Voievozilor. Gara este deschisă atât traficului 
de călători  cu sistem de vânzare/rezervare electronică de legitimaŃii de călătorie, cât şi 
traficului de marfă.  Feroviar mai sunt deservite, prin linii industriale, marii operatori 
economici ai oraşului — Mechel, OŃelinox, UPET, Erdemir, Romlux, Rondocarton şi 
unităŃile militare din zona Teiş. 
  Municipiul Târgovişte este situat în vecinătatea capitalei României, la o distanŃă 
de 80 km de aeroporturile Henri Coandă- Otopeni (OTP) şi Bucureşti Băneasa – Aurel 
Vlaicu- ( BBU) .  
Căi rutiere judeŃene şi naŃionale care străbat oraşul: 

- DN 71 Tărtășești - Târgoviște – Pucioasa – Sinaia 
- DN 72 Găești – Târgoviște – Ploiești; 
- DN72A Târgoviște – Câmpulung 
- DJ 711 Târgoviște — Bujoreanca 
- DJ 712 Târgoviște — șotânga — Vulcana-Pandele — Brănești — Pucioasa 
- DJ 718A Târgoviște — Mănăstirea Dealu 
- DJ 719 Târgoviște — Valea Voievozilor 
- DJ 721 Târgoviște —  Colanu — Văcărești — Perșinari — Gura șutii —

 Produlești — Costești Deal 
  În interiorul oraşului, transportul public este asigurat de S.C. A.I.T.T. SRL. şi 
cuprinde trasee de autobuze  şi de maxi - taxi. Oraşul  mai este deservit şi de companii 
şi întreprinzători, de drept privat, care desfăşoară activităŃi de taxi.  
 Prin intermediul operatorilor de drept privat, din şi spre Târgovişte sunt deschise 
trasee de legătură cu toate localităŃile judeŃului şi intrajudeŃene către Bucureşti, Braşov, 
Botoşani, Câmpulung Muşcel, Ploieşti, Piteşti, Câmpina ş.a. 
Oraşe apropiate 

- București, la 80 km sud-est; 
- Pitești, la 70 km vest; 
- Ploiești, la 50 km est; 
- Pucioasa, la 20 km nord; 
- Găești, la 30 km sud-vest; 
- Moreni, la 20 km nord-est; 
- Titu, la 30 km sud; 
- Fieni, la 27 km nord; 

     -    Răcari, la 42 km sud-est. 
I.1.6 Zone de agrement 
  Baza de Agrement Crizantema, ştrandul Tineretului, ştrandul Daso Cado Land, 
Bazin Sportiv de Înot (acoperit), parcurile Chindia, Mitropoliei, Mihai Bravu, 
Bulevardul Carol.  
I.1.7 Obiective turistice şi unităŃi de învăŃământ 
Muzee 

- Complexul Muzeal ”Curtea Domnească”; 
- Muzeul de istorie; 
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- Muzeul Tiparului; 
- Muzeul Scriitorilor Târgovișteni; 
- Casa Atelier ”George Petrașcu” 
- Muzeul de Artă; 
- Casa Atelier ”Vasile Blendea”; 
- Muzeul Regional de Istorie (Galeriile Stelea); 
- Muzeul Polișiei Române. 

Biserici și mânăstiri 
- Complexul Monumental ”Stelea”; 
- Complexul monumental Metropolitan; 
- Biserica Albă; 
- Biserica Sf. Nicolae Simuleasa; 
- Biserica Stolnicului; 
- Biserica Sf. Nicolae Andronești; 
- Biserica Sfinșii Voievozi; 
- Biserica Sf. Gheorghe; 
- Biserica Creșulescu; 
- Biserica Sfinșii Împărași; 
- Biserica Buzinca; 
- Biserica Lemnului; 
- Biserica Sf. Ioan Botezătorul; 
- Biserica Târgului; 
- Biserica Sf. Nicolae Geartoglu; 
- Biserica Sfinșii Atanasie și Chiril; 
- Biserica Oborul Vechi; 
- Complexul Monumental Dealu.  

Oraşe înfrăŃite 

•  Kazanlak - Bulgaria 
• Târgoviște -Bulgaria 
•  Trakai - Lituania 
•  Orvault - Franșa 
•  Corbetta - Italia 
•  Santarém - Portugalia 
•  Vellinge - Suedia 
•  Miami – Statele Unite ale Americii 
•  New York– Statele Unite ale Americii 
•  Castellón de la Plana - Spania 

 

UnităŃi de învăŃământ 
  Municipiul Târgovişte are următoarea structură a unităŃilor de învăŃământ: o 
universitate, 9 licee, 4 colegii naŃionale, un seminar teologic,10 şcoli gimnaziale, 16 
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grădiniŃe,   1 club sportiv școlar, Inspectoratul Şcolar JudeŃean, o Casă a Corpului 
Didactic, un Centru JudeŃean de Resurse şi AsistenŃă EducaŃională și Palatul Copiilor.  
 

I.2. PopulaŃia 
I.2.1. Numărul populaŃiei structura acesteia, date demografice 
       Conform rezultatelor provizorii ale Recensământului Populașiei și Locuinșelor 
din 2011, populaŃia oraşului a cunoscut o scădere. 
 Din anul 1990 numărul de locuitori a evoluat astfel: 100.900 (1990), 97.900 (1992), 
99.336 (1995), 99.486 (1997), 99.900 (2001), 89.930 (2002), 73964 (2011). 
      Structura etnică a populatei se împarte astfel (recensământ din 2011):  

• Români.........................70.389 (95,16%)  
• Romi..........................2645 (3,57%)  
• Bulgari..........................671 (0,91%)  
• Maghiari........................69 (0,09%)  
• Alte naŃionalităŃi.............165 (0,22%)  

       PopulaŃia după religii  (conform recensământului din 2002); rezultatele 
preliminarii pe anul 2011 vor fi diseminate la sfârşitul lunii mai a.c.   

• Ortodoxă...............................86.681 (96,38%)  
• Evanghelică.............................974 (1,08%)  
• Romano-catolică.......................529 (0,58%)  
• Penticostală.............................491 (0,54%)  
• Adventistă de ziua a Şaptea.......460 (0,51%)  
• Creştină după Evanghelie..........450 (0,50%)  
• Alte religii.................................345 (0,41%)   . 

I.2.2 OcupaŃiile de bază desfăşurate de populaŃia municipiului sunt regăsite în sfera  
producŃiei industriale şi prelucrătoare (metalurgie şi ramuri conexe, materiale de 
construcŃii), agricultură, comerŃ, servicii, transport, cercetare dezvoltare industrie auto. 
Dată fiind dispunerea aproximativ centrală faŃă de Piteşti, Ploieşti şi Bucureşti   ( rază 
de 50-80Km) corelată cu existenŃa căilor rutiere şi operatorilor de transport, întâlnim şi 
un număr mare de persoane care îşi desfăşoară activitatea profesională în localităŃile 
menŃionate. 
  AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă DâmboviŃa înregistra în 
baza de date, la sfârşitul lunii aprilie 2011, un număr de 13.877 şomeri, din care 5861 
sunt femei. În numărul total sunt cuprinşi şomerii care beneficiază de indemnizaŃie - 
4676, precum şi şomeri neindemnizaŃi – 9201. 
 

I.3. Evenimente social-economice, politice sau religioase 
  Pe parcursul unui an în municipiul Târgovişte sunt organizate o serie de 
evenimente care definesc identitatea urbei cum ar fi: 

- 01-07 ianuarie slujbe religioase la lăcaşurile de cult; 
- 24 ianuarie sărbătorirea Unirii Principatelor Române; 
- 24 februarie- Dragobetele; 
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- Târgul de Primăvară 01-10.03; 
- 8   martie - Ziua femeii; 
- aprilie-mai - sărbătorile Pascale; 
- 1 Mai - ziua internaŃională a muncii; 
- 24 mai- 06 iunie manifestări cultural artistice în diferite locaŃii cu 

ocaziile ”Ziua Copilului”, ”Ziua Europei”, Festivalul Păpuşilor Vii”; 
- 15-22 iunie ”Festivalul Cultura Urbană” –se desfăşoară în Centrul 

Vechi al municipiului Târgovişte 
- 26 iunie Ziua Drapelului”; 
- 05-09 septembrie ”Zilele CetăŃii Târgovişte”; 
- 01 decembrie ”Ziua NaŃională a României” 
- decembrie- ianuarie Sărbătorile de Iarnă; 
- piese de teatru organizate în aer liber de către teatrul Tony Bulandra 
în diverse locaŃii şi perioade; 
- întreceri sportive organizate pe stadionul Eugen Popescu, Sala 

Polivalentă, săli de sport din cadrul unor instituŃii; 
- promovarea unor produse tradiŃionale cu ocazia  unor târguri specifice; 
- festivalul Timişoreana- se desfăşoară în PiaŃa Tricolorului 
- ziua Romilor-se desfăşoară în Parcul Chindia 
- Sărbătoarea religioasă “ÎnălŃarea “ 
- Ziua Drapelului-se desfășoară în PiaŃa Tricolorului (26.06.) 
- Festivalul « Crizantema de Aur » - se desfăşoară în incinta Casei 

Sindicatelor; 
- Festivalul « TudoriŃa « - se desfăşoară în cartierul Matei Voievod   
- Adunări publice, marşuri, pichetări şi acŃiuni de protest. 

I.4. Starea infracŃională şi contravenŃională 
I.4.1. Ordine și liniște publică 

1. EVOLUșIA GENERALĂ A SITUAșIEI OPERATIVE 
 

În anul 2013 în zona siguranșei cetășeanului, s-a constatat o scădere a riscului 
infracșional la diferite niveluri.  

Rata criminalitășii înregistrează următorii indicatori:  
- infracșiuni sesizate: scădem de la 2968 în anul 2012 la 2877 în anul 2013(- 91) 
- infracșiuni pentru care s-a început urmărirea penală scădem de la 1376 în anul 

2012 la 1215 în anul 2013 (-161).  
- cauze solușionate de la 551 în anul 2012 scădem la 378 (-173) în anul 2013. 
 

2. EVOLUșIA SITUAșIEI OPERATIVE PE LINIA FAPTELOR CU AUTORI 
NECUNOSCUșI 

În perioada analizată, numărul faptelor penale cu AN a înregistrat un trend 
ascendent respectiv de la 5189 la 0l.0l.2013 la 5360 la 3l.12.2013 (+171). În anul 2013 
au fost solușionate un număr de 885 dosare penale cu A.N., (+ 89). Astfel, la Polișia 
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Municipiului Târgoviște dacă la începutul anului 2013 se aflau în evidenŃă 5189 
dosare penale cu A.N., în cursul perioadei au fost înregistrate 1013(-90) fapte penale de 
acest gen, au fost primite 66 dosare, predate 23 şi rezolvate 885 (+ 89) dosare penale cu 
AN, din care 352 prin identificarea autorilor (procentul fiind de 39,77%) şi au rămas în 
lucru 5360 fapte penale cu AN, ceea ce reprezintă o creștere cu 171 fapte.  

 

3. EVOLUșIA SITUAșIEI OPERAIVE STRADALE 
 

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, infracŃiunile comise în stradă în 
mediul urban înregistrează un trend descendent de la 366 câte s-au înregistrat în anul 
2012, la 270 (-96) În anul 2013. Dintre acestea, 227 sunt infracŃiuni de furt, fașă de 
322 în 2012 (-95) din care:  

- din societăŃi comerciale = 6 (-2);  
- din buzunare = 13 (+3);  
- din autovehicule = 107 (-56);  
- de componente auto = 52 (-47). 
Pentru contracararea eficientă a infracŃionalităŃii stradale s-au întreprins 

următoarele măsuri:  
- concentrarea efectivelor de ordine publică pentru a acŃiona în partea a doua a zilei 

şi pe timpul nopŃii, când se produceau cele mai multe fapte de natură infracŃională 
şi de tulburare a ordinii şi siguranŃei publice;  

- reducerea timpului de reacŃie şi creşterea gradului de solicitudine faŃă de cetăŃenii 
care reclamă, pentru a le crea convingerea de bunele intenŃii ale PoliŃiei în 
depunerea tuturor eforturilor pentru rezolvarea cazurilor cu operativitate. Această 
problemă a fost permanent în atenŃia echipei manageriale, care a reuşit în mare 
măsură să conştientizeze poliŃiştii să acŃioneze cu responsabilitate şi de îndată la 
solicitarea cetăŃenilor;  

-   suplimentarea dispozitivului de siguranŃă publică cu forŃe de la alte formaŃiuni, în 
special de la posturile de politie coordonate dar și de la Biroul InvestigaŃii 
Criminale, precum şi cu ofiŃeri şi subofiŃeri din cadrul I.J.J. DâmboviŃa şi 
polișiști locali, în zonele de risc identificate şi la orele când se comit astfel de 
fapte. În anul 2013, în baza protocolului de colaborare încheiat cu Polișia Locală 
a Municipiului Târgoviște, cu sprijinul ATOP Dâmbovișa, dispozitivul de 
siguranșă publică pe raza municipiului Târgoviște are în componenșă și 
polișiști locali, în medie 10 lucrători/24 ore. 

 

4. EVOLUșIA SITUAșIEI OPERATIVE PE LINIA INFRACșIUNILOR 
COMISE CU VIOLENșĂ 

 

În anul 2013 se înregistrează un trend descendent al infracŃiunilor contra vieŃii, 
integrităŃii corporale şi sănătăŃii persoanelor, astfel:  
- infracșiuni contra persoanei scădem de la 687 în anul 2012 la 678 în anul 2013 (-9)  
- infracșiuni contra libertășii persoanei creştem de la 187 în anul 2012 la 195 in anul 
2013 (+8)  
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- infracșiuni privitoare la viașa sexuală scădem de la 21 în anul 2012 la 12 în anul 
2013 (-9);  
- au fost sesizate 15 tâlhării (-17) fata de 32 in 2012;  
- au fost sesizate 12 infracŃiuni referitoare la viaŃa sexuală (-9) fata de 21 în 2012 
- a fost sesizată 1 infracșiune de ultraj contra polișistului (-3) și 7 de ultraj contra 
bunelor moravuri (+3) în anul 2013 faŃă de 4 în anul 2012.  
Nu s-au înregistrat infracșiuni de omor sau tentative de omor și am înregistrat o 
pruncucidere. 
Reducerea numărului infracŃiunilor grave comise cu violenŃă, cu impact deosebit asupra 
opiniei publice, a constituit un reper de referinŃă al domeniului investigaŃiilor criminale, 
direcŃionarea activităŃilor pe acest palier de acŃiune, susŃinute de intervenŃii rapide la 
locul faptei şi fermitate în aplicarea măsurilor procedurale și legale, fiind determinante 
în îndeplinirea obiectivelor stabilite:  

- asigurarea protecŃiei şi siguranŃei vieŃii, integrităŃii şi patrimoniului cetăŃenilor;  
- reducerea ratei criminalităŃii de natură judiciară acordându-se o atenŃie sporită 

faptelor comise cu violenŃă şi celor îndreptate împotriva patrimoniului persoanei 
precum şi creşterea numărului de cauze penale soluŃionate, rămase iniŃial cu autori 
necunoscuŃi, concomitent cu îmbunătăŃirea procentului de identificare a autorilor;  

- eficientizarea activităŃilor de prinde re a persoanelor urmărite în temeiul legii 
prin implicarea tuturor structurilor cu atribuŃiuni pe această linie, în vederea reducerii 
numărului celor care se sustrag executării pedepsei sau urmăririi penale;  

- creşterea încrederii populaŃiei în instituŃia PoliŃiei.  
Nu au fost înregistrate, în anul 2013, infracŃiuni cu violenŃă de genul reglărilor de 

conturi între grupuri de infractori, încăierări în stradă, fiind însă sesizate un nr. de 7 
infracŃiuni de ultraj contra bunelor moravuri, pentru care s-au dispus măsurile legale. 

 

5. CAUZELE ŞI CONDIłIILE GENERATOARE ŞI FAVORIZATOARE 
 

Referindu-ne la cauzele şi condiŃiile generatoare şi favorizatoare, putem aprecia 
următoarele:  

- atitudinea provocatoare a victimelor ;  
- atitudinea de indiferenŃă a cetăŃenilor care rămân pasivi chiar şi atunci când în 
imediata lor apropiere se comit astfel de fapte;  
- ignoranŃa patronilor în a-și asigura paza şi mijloacele tehnice de alarmare a 
societăŃilor, bunurilor şi valorilor;  
- agresivitatea crescută a autorilor infracŃiunilor;  
- lipsa sistemelor performante de alarmare, grilajelor, clopotelor și a sistemelor 
suplimentare de asigurare;  
- amplasarea magazinelor şi chioşcurilor în locurile izolate; 
- abandonul şcolar, lipsa de ocupaŃie, anturajele infracŃionale, coroborate cu 
situaŃia economic o-socială şi mediul familiei. 
- existenta multor persoane doritoare de chilipiruri şi câştiguri uşoare ce facilitează 
vânzare a bunurilor provenite din infracŃiuni;  
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- neacoperirea corespunzătoare cu elemente de dispozitiv din cadrul structurilor 
abilitate;  
- existenta unor planuri proprii de pază, necorespunzătoare la unele societăŃi 
comerciale şi încadrarea ca paznici a unor persoane ce nu corespund cerinŃelor şi 
normelor legale;  
-  neaplicarea cu fermitate a legii fata de categorii de persoane responsabile sa ia 
toate masurile de paza, protecŃie şi securitate a bunurilor şi valorilor proprii; 
- starea  sociala precară a unor persoane, lipsa mijloacelor de subzistenta 
coroborate cu lipsa de pregătire.  

Din analiza situaŃiei operative şi a cazurilor soluŃionate în anii anteriori a rezultat 
ca infractorii ce comit infracŃiuni de furt din auto, deşi acest gen de fapte a scăzut 
simŃitor faŃă de anii anteriori, sunt de regula organizaŃi în grupuri, fiecare membru 
având sarcini prestabilite - asigurarea pazei, deschiderea sistemelor de asigurare, 
pătrunderea în interiorul habitaclului şi sustragerea de bunuri sau a auto vehiculelor , 
valorificarea bunurilor sustrase sau a auto vehiculelor .  

S-a stabilit că autorii acestor furturi acŃionează după o verificare prealabila a 
autoturismelor vizate, urmărindu-se existenŃa sau nu a sistemelor de alarmare 
electronice, uzura excesiva a sistemelor de asigurare, bunurile de valoare lăsate in 
interior.  

Furturile din auto reprezintă în marea lor majoritate sustrageri de repere (oglinzi 
retrovizoare, genŃi, bagaje lăsate în habitaclu la vedere, roŃi de rezervă, accesorii, 
casetofoane auto, LCD-uri, etc.), cu valoare redusă, săvârşite pe fondul impedimentelor 
privind raportul: nivel parc auto - distribuirea efectivelor.  

 
Principalele cauze care au influenŃat şi favorizat comiterea acestor genuri de 

infracŃiuni sunt:  
- atitudinea indiferentă a cetăŃenilor, martori sau chiar victime ale acestui gen 

de infracŃiuni, care de cele mai multe ori îngreunează cercetările, pentru probarea 
activităŃilor infracŃionale ale făptuitorilor;  

- victimele infracŃiunilor de înşelăciune sunt de regulă persoane credule şi 
amatoare de chilipiruri;  

- victimele infracŃiunilor de furt manifesta neglijenta fata de bunurile 
personale în diferite situaŃii;  

- victimele sunt de regulă persoane lipsite de apărare ceea ce presupune 
vizarea acestora de către autori;  

- existenŃa unor persoane cu astfel de preocupări infracŃionale care urmăresc 
realizarea unor venituri din comiterea acestui gen de fapte.  

Analiza efectuată cu privire la dinamica și evolușia situașiei operative, a 
cauzelor și condișiilor generatoare și favorizatoare comiterii de infracșiuni, scoate 
în evidenșă tendinșele fluctuante de la o perioada la alta, complexitatea fenomenului 
infracșional, cât și mutașii privind genurile de infracșiuni, modurile de operare, 
structura și vârsta participanșilor, acșiunile în grup organizat, specializarea și 
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ierarhizarea infractorilor, care, în mare majoritate a cazurilor studiază victimele înainte 
de comiterea faptei.  
  Efectivele din mediul urban ale PoliŃiei Municipiului Târgovişte au aplicat în anul 
2013 un număr de 17.328 (-6.945) sancŃiuni contravenŃionale, din care: 
                - la OUG 195/2002= 12.065 ;  

 - la Legea nr. 61/1991= 3861; 
 - la Legea nr. 12/1990= 182; 
 - la Legea nr. 333/2003= 40; 
 - la regimul evidenŃei populaŃiei= 301; 
 - la alte acte normative = 879. 

      I.4.3. Efectivele PoliŃiei Locale Târgovişte  
A. Polișiștii locali din cadrul serviciului ordine publică au aplicat, un număr de 1944 
sancŃiuni contravenŃionale pentru încălcarea prevederilor legale, în creștere cu 30,55%, 
iar ca sume acordate contravenienșilor în creștere cu 36,68%. 
        În perioada supusă analizei au fost acordate 1944 de sancșiuni din care 1384 
amenzi cu o valoare de  404.435 Lei  și 560 avertismente, situașia sancșiunilor pe 
acte normative prezentându-se astfel: 
   - 1262 sancșiuni din care 937 amenzi cu o valoare de 336.690 Lei și 325 

avertismente pentru încălcarea  Legii nr. 61/1991; 
   -  276 sancșiuni din care 132 amenzi cu o valoare de 38.600 Lei și 144 avertismente 

pentru încălcarea H.C.L.64/2002; 
    - 295 sancșiuni din care 262 amenzi cu o valoare de 21.775 Lei și 33 avertismente 

pentru încălcarea H.C.L.251/2004; 
    -    21 sancșiuni din care 2 amenzi cu o valoare de 1.000 Lei și 19 avertismente 

pentru încălcarea Legii 12/1990; 
    -   15 sancșiuni din care 10 amenzi cu o valoare de 950 Lei și 5 avertismente pentru 

încălcarea H.C.L. 407/2006; 
    -   10 avertismente pentru încălcarea H.G. 661/2001; 
    -   41 sancșiuni din care 32 amenzi cu o valoare de 1.770 Lei și 9 avertismente 

pentru încălcarea O.U.G. 97/2005; 
    -     1 amendă cu o valoare de 50 Lei pentru încălcarea H.C.L. 50/2003; 
    -     1 avertisment pentru încălcarea H.C.L. 521/2008; 
    -   13 sancșiuni din care una amendă cu o valoare de 2000 Lei și 12 avertismente; 
    -     7 amenzi cu o valoare de 1600 Lei  pentru încălcarea H.C.L. 156/ 2011; 
    -     1 avertisment pentru încălcarea Legii 54/2012; 
    -     1 avertisment pentru încălcarea H.C.L. 351/2010. 
B. Polișiștii locali din cadrul Biroului Circulașie au aplicat 4392 sancșiuni (cu cca. 
59% mai multe sancșiuni fașă de 2012), din care 1202 amenzi însumând 247.497 lei 
și 3190 avertismente după cum urmează: 
-OPRIRE INTERZISĂ – 2138  sancșiuni din care  464 in valoare de 73420  lei și 
1674  avertismente; 
- ACCES INTERZIS – 1664 sancșiuni din care 571 în valoare de 87662 lei și 1093 
avertismente; 
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- STAșIONARE INTERZISĂ – 114  sancșiuni din care 16 în valoare de 5080 lei și 
98  avertismente; 
- PIETONI – 222  sancșiuni din care 35  în valoare de 5480 lei și 187 avertismente; 
- MOPEDE – 20 sancșiuni din care 6 în valoare de 1290 și 14 avertismente; 
- BICICLIșTI – 3 avertismente; 
- CARUșE – 31 sancșiuni din care 24 în valoare de 6405 lei și 7 avertismente; 
- H.C.L. 64  – 4 sancșiuni  din care 1 în valoare de 160 lei si 3 avertismente; 
- H.C.L. 409/2008-305/2013-33/2013 – 194 sancșiuni din care 85 în valoare de 68000 
lei și 109 avertismente; 
-H.C.L. 62/2013 -1 avertisment; 
-LEGEA 448/2006- 1 avertisment.    

Polișiștii locali din cadrul Biroului Circulașie pe Drumurile Publice au 
asigurat locul faptei au dirijat și fluidizat traficului rutier cu ocazia mai multor 
accidente soldate atât cu pagube materiale cât și cu victime. 
      Infracșiuni constatate și predate Biroului Rutier din cadrul Polișiei Municipiului 
Târgoviște: 

- în ziua de 21.01.2013,  polișiștii locali din cadrul Biroului Circulașie au oprit un 
participant la trafic care conducea un moped neînregistrat în circulașie; 

Accidente rutiere : 
- în ziua de 24.01.2013 au participat la dirijarea traficului rutier pe str. Boerescu 

Zaharia unde a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești; 
- în ziua de 29.03.2013 între orele au participat la dirijarea traficului rutier pe str. 

Calea Domnească cu ocazia producerii unui accident de circulașie unde au fost 
implicate 3 autoturisme; 

- în ziua de 16.04.2013 între orele au participat la dirijarea traficului rutier pe B-dul 
Mircea cel Bătrân unde a avut loc un accident rutier soldat cu victima si fuga de la fata 
locului; 

- în ziua de 27.05.2013 între orele 17:40 – 18:00 au participat la dirijarea traficului 
rutier pe B-dul Independentei unde a avut loc un accident rutier soldat cu pagube 
materiale, respectiv 4 autoturisme; 

- în ziua de 28.05.2013 între orele 16:30 – 17:00  au participat la dirijarea traficului 
rutier pe str. Calea Domnească  intersecșie cu str. 9 MAI unde a avut loc un accident 
rutier in care au fost implicate 3 autoturisme; 

- în ziua de 15.11.2013 între orele 16:18 – 17:00 au participat la dirijarea traficului 
rutier pe Calea București unde a avut loc un accident rutier soldat cu victime 
omenești; 

- în ziua de 14.12.2013 între orele 10:50 – 11:00 au participat la dirijarea traficului 
rutier pe B-dul Unirii unde a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale; 
   Având în vedere că începând cu luna mai a anului 2012, activitatea de ridicări auto 
stașionate neregulamentar, nu a mai funcșionat,  numărul  conducătorilor 
autoturismelor care au încălcat condișiile privind oprirea și stașionarea a fost într-o 
continuă creștere. 
Autovehiculele care prezintă indicii că se încadrează în prevederile Legii 421/2002 sunt 
monitorizate permanent de către lucrătorii Biroului Transport ai Primăriei Târgoviște 
împreună cu Polișia Locală.  
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Capitolul  II  
DISPOZITIVUL DE ORDINE ŞI SIGURANłĂ PUBLICĂ, MISIUNILE ŞI 

ZONELE DE RESPONSABILITATE  
 

ATRIBUłIUNILE SPECIFICE POLIłIEI LOCALE 
 

    În domeniul ordinii şi lini ştii publice, poliŃia locală îndeplineşte următoarele 
atribu Ńii: 
 a) menŃine ordinea şi lini ştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine 
şi siguranŃă publică al municipiului Târgovişte, aprobat în condiŃiile legii; 
 b) menŃine ordinea publică în imediata apropiere a unităŃilor de învăŃământ publice, a 
unităŃilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al 
municipiului Târgovişte, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieŃe, cimitire, 
precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea 
Primăriei municipiului Târgovişte sau a altor instituŃii/servicii publice de interes local, 
stabilite prin planul de ordine şi siguranŃă publică; 
 c) participă, împreună cu autorităŃile competente prevăzute de lege, potrivit 
competenŃelor,  la activităŃi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate 
de calamităŃi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor 
provocate de astfel de evenimente; 
 d) acŃionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiŃi de supravegherea şi 
ocrotirea părinŃilor sau a reprezentanŃilor legali, a persoanelor fără adăpost şi 
procedează la încredinŃarea acestora serviciului public de asistenŃă socială în vederea 
soluŃionării problemelor acestora, în condiŃiile legii; 
 e) constată contravenŃii şi aplică sancŃiuni, potrivit competenŃei, pentru nerespectarea 
legislaŃiei privind regimul de deŃinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind 
programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecŃia animalelor şi 
sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenŃa 
acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat  în capturarea şi transportul 
acestora la adăpost; 
 f) asigură protecŃia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din 
instituŃiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acŃiuni 
specifice; 
 g) participă, împreună cu alte autorităŃi competente, la asigurarea ordinii şi lini ştii 
publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraŃiilor, procesiunilor, acŃiunilor de 
pichetare, acŃiunilor comerciale promoŃionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, 
religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităŃi care se 
desfăşoară în spaŃiul public şi care implică aglomerări de persoane; 
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 h) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Primăriei municipiului 
Târgovişte şi/sau în administrarea autorităŃilor administraŃiei publice locale sau a altor 
servicii/instituŃii publice de interes local, stabilite de Consiliul Local al Municipiului 
Târgovişte; 
 i) constată contravenŃii şi aplică sancŃiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 
convieŃuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităŃilor 
administraŃiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de 
competenŃă; 
 j) execută, în condiŃiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire 
penală şi instanŃele de judecată care arondează municipiul Târgovişte, pentru 
persoanele care locuiesc pe raza de competenŃă; 
 k) participă, alături de PoliŃia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forŃe ce 
compun sistemul integrat de ordine şi siguranŃă publică, pentru prevenirea şi 
combaterea infracŃionalităŃii stradale; 
 l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la 
mobilizare şi/sau de clarificare a situaŃiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării 
NaŃionale; 
 m) asigură măsuri de protecŃie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite; 
 n) acordă, pe teritoriul unităŃilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin 
imediat structurilor competente cu atribuŃii în domeniul menŃinerii, asigurării şi 
restabilirii ordinii publice. 
 

În domeniul circulatiei pe drumurile publice, polit ia  locală are următoarele 
atributii:   
a) asigură fluenta circulatiei pe drumurile publice din raza teritorială de competentă, 
având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de 
autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atributiilor conferite de Legea 155/2010 în 
domeniul circulatiei pe drumurile publice;  
b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră si sesizează nereguli 
constatate privind functionarea semafoarelor, starea indicatoarelor si a marcajelor 
rutiere si acordă asistentă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;  
c) participă la actiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor 
fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie 
torentială, grindină, polei si alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;  
d) participă, împreună cu unitătile/structurile teritoriale ale Politiei Române, la 
asigurarea măsurilor de circulatie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marsuri, 
demonstratii, procesiuni, actiuni de pichetare, actiuni comerciale promotionale, 
manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum 
si de alte activităti care se desfăsoară pe drumul public si implică aglomerări de 
persoane; 
e) sprijină unitătile/structurile teritoriale ale Politiei Române în asigurarea măsurilor de 
circulatie în cazul transporturilor speciale si al celor agabaritice pe raza teritorială de 
competentă;  
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f) acordă sprijin unitătilor/structurilor teritoriale ale Politiei Române în luarea măsurilor 
pentru asigurarea fluentei si sigurantei traficului;  
g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente si ia 
primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor si a 
făptuitorilor si, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate 
sanitară;  
h) constată contraventii si aplică sanctiuni pentru încălcarea normelor legale privind 
oprirea, stationarea, parcarea autovehiculelor si accesul interzis, având dreptul de a 
dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor stationate neregulamentar;  
i) constată contraventii si aplică sanctiuni pentru încălcarea normelor legale privind 
masa maximă admisă si accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a 
efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule; 
j) constată contraventii si aplică sanctiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către 
pietoni, biciclisti, conducători de mopede si vehicule cu tractiune animală;  
k) constată contraventii si aplică sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor legale 
referitoare la circulatia în zona pietonală, în zona rezidentială, în parcuri si zone de 
agrement, precum si pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin 
semnul international pentru persoanele cu Dizabilităti; 
l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 
abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al 
unitătilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale; 
m) cooperează cu unitătile/structurile teritoriale ale Politiei Române pentru identificarea 
detinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a stationării 
neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public. 
 

DISPOZITIVUL DE ORDINE PUBLIC Ă PRINCIPII GENERALE:  
 Dispozitivul de ordine publică al Politiei Locale Târgoviste se compune din 
politisti locali din cadrul serviciului ordine publică si politisti locali din cadrul biroului 
circulatie pe drumurile publice.  
 În raport de perioadele de timp pentru care se stabilesc, patrulele si posturile 
pot fi temporare sau permanente. 
Posturile şi patrulele temporare sau permanente, sunt organizate pe unul, două sau pe 
trei schimburi, cu un program de 8 ore respectiv 12 ore. 
- Patrulele si posturile temporare, se organizează pe un timp limitat, în vederea 
îndeplinirii unor misiuni punctuale; 
- Patrulele si posturile permanente se organizează pentru toată aria de competentă 
teritorială, acolo unde ordinea publică şi situaŃia operativă impun prezenŃa continuă a 
poliŃiştilor locali, în vederea prevenirii, descoperirii si sanctionării  fapte antisociale. 
 

          ORGANIZAREA ZILNIC Ă  A DISPOZITIVULUI DE ORDINE ŞI 
LINI ŞTE PUBLICĂ:- Se consemnează în documentul numit ”BULETINUL 
POSTURILOR ŞI AL PATRULELOR”. Acesta se întocmeşte zilnic de seful 
serviciului ordine publică respectiv seful biroului circulatie pe drumurile publice si se 
aprobă de către directorul executiv al Politiei Locale Târgoviste. 
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 La repartiŃia poliŃiştilor locali în patrule pe activităti si locatii se au în vedere 
următoarele : 
- pregătirea, experienŃa şi calităŃile fizice ale agenŃilor; 
- zonele şi locurile favorabile săvârşirii infracŃiunilor şi  contravenŃiilor; 
- obiectivele insuficient păzite sau necorespunzător (parcări, parcuri şi zone de 
agrement etc.); 
- situaŃia operativă în aria de competentă; 
Buletinul Posturilor şi Patrulelor cuprinde : 
   - denumirea postului, a zonei şi /sau a itinerariului de patrulare; 
   - perioada de executare a  serviciului ; 
   - funcŃia/numele şi prenumele poliŃistului local care execută serviciul în dispozitivul 
de ordine şi lini şte publică ; 
  - functiunile în cadrul echipajului si dispozitivului; 
  - semnătura agenŃilor angrenaŃi în dispozitivul de ordine (intrare/ieşire din program ) 
 - tema de instruire şi alte date de interes operativ, ce se prelucrează cu întreg 
efectivul/schimbul care intră în serviciu. 
 

II.1. DELIMITAREA SECTOARELOR DE SIGURANT Ă 
SECTORUL nr. 1  

 

Zona: str. Stelea – JustiŃiei – Gimnaziului – Cpt. Andreescu - Calea Domnească – G-ral 
Matei Vlădescu – IndependenŃei – IC Brătianu – Lt. Stancu Ion – B-dul Mircea cel 
Bătrân – Col. Dumitru BăltăreŃu – IC Brătianu Cuprinde cartierele: micro 8, micro 9. 

Obiective: Penny Market XXL, Praktiker, Kaufland, Metex S.A., PiaŃa “1 Mai”, 
Şcoala “I. Al. Brătescu – Voineşti”, Şcoala “Mihai Viteazul”, Grupul Scolar “Ion 
Ciorănescu”, SCIL, Judecătoria, Complex “Caraiman”, BCR, BRD, Raiffeisen Bank, 
Carpatica, Banca “Transilvania”, ING, CEC, Colegiul NaŃional “IenăchiŃă Văcărescu”, 
Colegiul NaŃional Economic “Ion Ghica”, GrădiniŃa nr. 1, SCLEP, PNL, Partida 
Rromilor, Universitatea “Valahia” – Facultatea de ŞtiinŃe Economice, UPET, Grupul 
Şcolar “Voievodul Mircea” Târgovişte, Casa de OaspeŃi a Consiliului JudeŃean, Trustul 
Artpress,  Minisat TV, Radio Minisat.  

 

SECTORUL nr. 2  
 

Zona: str. Magrini – Aleea Sinaia – Mihai Bravu – C-tin Brâncoveanu – Calea C-
lung – T. Vladimirescu – Col. BăltăreŃu – b-dul Mircea cel Bătrân – Calea Domnească 
– Stelea – JustiŃiei.  

Obiective: Consiliul JudeŃean, Prefectura DâmboviŃa, Complex “Mondial”, 
Mitropolia, Hotel “Valahia”, Hotel “DâmboviŃa”, Primăria Târgovişte, Casa 
Sindicatelor, Poşta, Romtelecom, Biblioteca JudeŃeană, Biserica Stelea, Banca 
Transilvania, OTP Bank, Volskbank, BRD, BCR, Banca Carpatica, Piraeus Bank, 
UniCredit-Tiriac, Aliantz-łiriac, PSD, PNł-cd, ASIROM, Camera de ComerŃ şi 
Industrie, ITM, ACR, CMJ, Grupul Şcolar de Transporturi Auto, Şcoala “Vasile 
Cârlova”, Colegiul NaŃional “C-tin Carabella”, Şcoala de Muzică şi Artă “Bălaşa 
Doamna”, Şcoala Populară de Artă, Liceul “Petru Cercel”, Grupul Şcolar “Spiru 
Haret”, Şcoala Specială, Palatul elevilor, Universitatea “Spiru Haret”, Parcul Chindia”, 
Parchetul, Stadionul Municipal, PECO “MOL”, Casa Armatei; DirecŃia JudeŃeană de 
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AsistenŃă şi ProtecŃia Copilului DâmboviŃa, Autoritatea de Sănătate Publică, DirecŃia 
Muncii şi ProtecŃiei Sociale, Cantina de Ajutor Social. Cuprinde cartierele: zona 
centrală, Milioara şi micro 5.  

 

SECTORUL nr. 3 
 Zona: Petru Cercel – Şoseaua Găeşti – str. Gării – Unirii – Şoseaua Găeşti - b-dul IC 
Brătianu – b-dul Regele Carol I – Mr. Alexandrescu – b-dul IC Brătianu – str. 
Catedralei. 

Obiective:  Gara  Târgovişte Sud, Inspectoratul Şcolar JudeŃean DâmboviŃa, 
Inspectoratul de PoliŃie al JudeŃului DâmboviŃa, Ocolul Silvic Târgovişte, Inspectoratul 
JudeŃean de Jandarmi, Teatrul “Tony Bulandra”, Complex “PavCom”, StaŃia PECO 
Agip, SC Mechel, RAGC, Şcoala Coresi, Grupul Şcolar Nicoae Mihăescu, PoliŃia 
Municipiului Târgovişte, Catedrala Eroilor, Inspectoratul pentru SituaŃii de UrgenŃă 
DâmboviŃa. Cuprinde cartierele: micro 12, CFR şi Aleea Trandafirilor. 
 

SECTORUL nr. 4  
 

Zona: Mihai Bravu – Aleea Sinaia – B-dul Eroilor – Intrarea Teiş – C-tin Brâncoveanu. 
Obiective: PiaŃa “BărăŃiei”, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice DâmboviŃa, 

PiaŃa “Bucegi”, DirecŃia de FinanŃe Publice DâmboviŃa, Casa Corpului Didactic, Halta 
Teiş, Dedeman, Stadionul “Petrolul”, Arhiepiscopia Târgoviştei, Complex “Diana”, 
Şcoala “Radu cel Mare”, CEC, Showroom Volkswagen, Raiffeisen Bank, Autogara, SC 
Regata SRL, Penny Market, Şcoala “Matei Basarab”, GrădiniŃa Catolică, Autogara 
Mondotrans, BRD, Raiffeisen Bank, Penny Market XXL, Practic.  
           Cuprinde: Cartierele Halta Teiş, Cartierul Priseaca şi Romlux, micro 1, 2, 3 şi 4. 
 

SECTRORUL nr. 5  
 

Zona: Calea Câmpulung – Cartier Priseaca – Cartier Romlux – Laminorului – Şoseaua 
Găeşti – Vama Târgovişte – T. Vladimirescu – Calea Câmpulung. 

Obiective: Spitalul JudeŃean, Policlinica Târgovişte, Şcoala nr. 11, Şcoala nr. 6, 
Colegiul Teologic “Ioan Gură de Aur”, Liceul “C-tin Brâncoveanu”, Liceul “IH 
Rădulescu”, Universitatea Valahia – Facultatea de Inginerie, Universitatea Valahia – 
Facultatea de Drept, Magazinul PLUS, ETHOS, Sala Sporturilor, RAR, ATI, Transport 
Public SA, , BCR., Romlux, Cromsteel, Fabrica de oxigen, Erdemir, OŃelinox, Start 
SA, Vama Târgovişte, Banca Transilvania, FundaŃia pentru Tineret DâmboviŃa, Clubul 
StudenŃilor, Tipografia DâmboviŃa, DISTRIGAZ, Casieria Electrica    
          Cuprinde: micro 6, Zona Industrială Sud. 

 

SECTORUL nr. 6  
 

 Zona: Calea IalomiŃei – Calea Bucureşti – Radu de la AfumaŃi – IC Brătianu – 
Petru Cercel - Calea Bucureşti – DJ 711 – Cartier “Sagricom” – Cartier “Prepeleac” – 
Cartier “Matei Voievod”. 

Obiective: Tribunalul DâmboviŃa, Şcoala “Smaranda Gheorghiu”, PiaŃa “Vlad 
șepeș”, Casa Soarelui, S.C.Minimax Discount S.R.L., Şcoala nr. 3, Şcoala nr. 9, 
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Grădinișa nr. 15, Colegiul National “Constantin Cantacuzino”, ReprezentanŃa Peugeot, 
reprezentanŃa Volkswagen, S.C. Biandra S.R.L., SC Stad SA, StaŃia PECO Rompetrol, 
StaŃia PECO OMV, Baza de Agrement “Crizantema”, Oborul Săptămânal Târgovişte, 
PoliŃia Locală Târgovişte, BRD, Raiffeisen Bank.  
            Cuprinde: micro 11, Cartierele Matei Voievod şi Prepeleac. 
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D E N U M I R E A 
ECHIPAJULUI ,  

PATRULEI, 
POSTULUI  

Necesar 
PoliŃişti locali 

Schimburi 
 

Program de lucru 
PoliŃişti  
locali 

pe schimb 
Detalii 

1 2 3 4 5 6 

Luni – 
Duminică 

24 H / 24 H OFIłER DE SERVICIU 
 

3 p.l. 

3 schim-
buri cu 

durata de 8 
h fiecare 

 

07.00-15.00 
15.00-23.00 
23.00-07.00 

 

1 

 
Se asigură cu politistii locali care gestionează activitătile 

dispozitivului si sunt parte integrantă a acestuia 
 

Luni – 
Duminică 

24 H / 24 H 

 
DISPECERAT 

POLIłIA   LOCALĂ 
 

 
 

2 p.l. 

2 schim-
buri cu 

durata de 
12h fiecare 

 
07.00-19.00 
19.00-07.00 

 
1 p.l. 

 

 
- 

Luni – 
Duminică 

24 H / 24 H ECHIPAJUL  AUTO  NR. 1 
 
 

 
 

6 p.l. 
3 schim-
buri cu 

durata de 8h 
fiecare 

 

07.00-15.00 
15.00-23.00 
23.00-07.00 

 

 
2 p.l. / 
echipaj 

 
 
- 

Luni – 
Duminică 

24 H / 24 H ECHIPAJ  AUTO  NR. 2 
 

 
 

6 p.l. 
 
 
 
 

3 schim-
buri cu 

durata de 8h 
fiecare 

 

07.00-15.00 
15.00-23.00 

     23.00-07.00 

2 p.l. / 
echipaj 

 

La cererea institutiilor Primăriei Târgoviste execută 
transportul de valori monetare pe bază de protocol 
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1 
 

2 3 4 5 6 

PATRULA   DE ORDINE 
PUBLICĂ 

PIAłA 1 MAI 
4 p.l. 

2 schimburi 
cu durata de 

8h  

Luni – 
Duminică 

07.00-15.00 
15.00-23.00 

 
2 p.l. / 
patrulă 

 

AcŃionează între orele 07.00 -19.00 
si în  zona parcărilor auto  supermarket-uri 

Praktiker, XXL si  Kaufland, precum si în  zona ŞanŃul 
CetăŃii  

PATRULA DE  ORDINE 
PUBLICĂ 

PARCUL CHINDIA 
 

4 p.l. 
2 schimburi 
cu durata de 

8h 

Luni – 
Duminică 

07.00-15.00 
15.00-23.00 

2 p.l. / 
patrulă 

AcŃionează între orele 07.00-19.00 în Parcul Chindia; 
după ora 19.00 i se repartizează alte zone de patrulare 

 

PATRULA  DE ORDINE 
PUBLICĂ 

UNITĂșI DE  
INVĂłĂMÂNT 

2 p.l. 

 
2 schimburi 
cu durata de 

8h 

 
Luni – Vineri 
07.00-15.00 
14.00-22.00 

2 p.l. / 
patrulă 

AcŃionează în  zonele  din imediata apropiere a unitășilor  
învășământ situate: pe b-dul Unirii-07.00-11.00, str. 
Moldovei 11.00-19.00;  după ora 19.00 i se repartizează 
alte zone de patrulare 

 

PATRULA  DE ORDINE 
PUBLICĂ 

UNITĂșI DE  
INVĂłĂMÂNT 

2 p.l. 

 
2 schimburi 
cu durata de 

8h 

Luni – Vineri 
07.00-15.00 
14.00-22.00 

2 p.l. / 
patrulă 

AcŃionează în  zonele  din imediata apropiere a unitătilor  
învătământ situate: str. Pârvan Popescu;  după ora 19.00 i 
se repartizează alte zone de patrulare  

PATRULA  DE ORDINE 
PUBLICĂ 

UNITĂșI DE  
INVĂłĂMÂNT 

2 p.l. 

 
2 schimburi 
cu durata de 

8h 

Luni – Vineri 
07.00-15.00 
14.00-22.00 

2 p.l. / 
patrulă 

AcŃionează în  zonele  din imediata apropiere a unitătilor  
învătământ situate: str. Mihai Eminescu, Valul Cetătii, 
Scoala Specială nr.2; după ora 19.00 i se repartizează alte 
zone de patrulare  

POST FIX– CORP ‘’A’’ 
PRIMĂRIA TGV. 

 
1 p.l. 

 
1 sch./ 8h  

 

Luni – Vineri 
08.00 – 16.00 

1 p.l. 
 
- 

ACCES ŞI FLUIDIZARE 
TRAFIC 

PARCARE  PRIMARIA 

 
1 guard 

 
1 sch./ 8h  

 

Luni – Vineri 
08.00 – 16.00 

1 guard - 

ECHIPAJ AUTO 
CIRCULAșIE PE 

DRUMURILE PUBLICE 

 
 

12 p.l. 

 
 

2 sau 3 
schimburi cu 
durata de 8 h 

 
Luni – 

Duminică 
07.00-15.00 
15.00-23.00 
23.00-07.00 

2 p.l./ 
echipaj 

Actionează în toată aria de competentă teritorială cu accent 
deosebit în zona unitătilor de învătământ: Scoala nr.2, în 

intervalele orare 07.30-08.15 si 12.00-13.00 respectiv Liceele 
nr.3 si 4 în intervalul orar 18.00-18.30. De regulă la schimbul 
III, în functie de numărul politistilor locali din cadrul biroului 

circulatie, vor fi formate echipaje mixte. (o.p + circulatie) 



Politia Locală Târgoviste 

Pagină 22 din 46 

UTILIZAREA POLI łIŞTILOR LOCALI ÎN ECHIPAJE MIXTE, CU PERSONALUL POLI łIEI MUNICIPIULUI, 
DIN CADRUL DISPOZITIVULUI  INTEGRAT DE ORDINE PUBLI CĂ  

 
ECHIPE MIXTE 

 

NECESAR 
POLIșIșTI 

LOCALI 

SCHIMBURI 
EXECUșIE 

MISIUNI 
PROGRAM DE LUCRU 

POLIłIŞTI  LOCALI 
ÎN 24 ORE 

 
OBS. 

1 2 3 4 5 6 
 

PATRULE  MIXTE 
ORDINE  PUBLICĂ 

15-18  

 
3   

Schimburi 
cu durata de   

8 ore 

06.00-14.00 
14.00-22.00 
22.00-06.00 

 
 

10-11 

 
 

Echipaje mixte de Circulașie 
pe Drumurile Publice 

2 

 
Schimb cu 
durata de  

8 ore 
06.00-14.00 
14.00-22.00 

 
 
2 

Repartizarea  pe  zone si 
activităti specifice precum si 

modul de folosire 
se realizează/stabileste de către 

Politia Municipiului 
Târgovişte. 
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II.2. MISIUNILE SPECIFICE PENTRU MEN łINEREA ORDINII ŞI LINI ŞTII 
PUBLICE 

 

II.2.1.Organizarea  Serviciului de Ordine si Liniste Publică : 
 
 Serviciul ordine şi lini şte publică, din cadrul PoliŃiei Locale Târgovişte, 
reprezintă serviciul specializat în menŃinerea siguranŃei publice în municipiu. Este 
componenta organizaŃională de bază a poliŃiei locale ce cuprinde resurse umane şi 
materiale, disponibile permanent pentru îndeplinirea misiunilor de bază în strictă 
concordantă cu Constitutia României, Legea nr. 155/2010 şi H.G. nr. 1332 din 2010 cu 
privire la Regulamentul cadru de organizare şi funcŃionare al PoliŃiei Locale şi H.C.L. 
nr. 30 din 31.01.2011.  
 Serviciul este subordonat nemijlocit Directorului Executiv şi colaborează cu 
toate serviciile şi compartimentele din cadrul instituŃiei, cu elementele structurale din 
cadrul Primăriei Târgovişte si prin protocoale cu unităŃile M.A.I, din zona de 
competenŃă. Serviciul Ordine si Liniste Publică îsi exercită atributiunile legale în aria 
teritorială de competentă teritorială- municipiul Târgoviste, iar atunci când este necesar 
pentru îndeplinirea obiectivelor colaborează direct şi oportun si cu alte instituŃii de drept 
public sau privat în limita competentelor legale. 
 ModalităŃi concrete de mentinere a ordinii si linistii publice sunt: patrularea 
în complex cu supravegherea/ observarea, controlul, interceptarea şi verificarea, în 
regim de permanentă, indiferent de timp si conditiile meteo, desfăsurarea de acŃiuni 
planificate,  gestiunea faptelor de natură contravenŃională atât cele constatate cât şi cele 
sesizate precum si gestiunea initială a infractiunilor flagrante, respectând principiul de 
bază al interventiei ”cel mai apropiat politist de locul faptei intervine”. Politistii locali 
ce compun patrulele si echipajele sunt echipati permanent cu tinuta de serviciu conform 
anotimpului si au asupra lor dotările corespunzătoare. 
 

II.2.2. Organizarea Biroului Circulatie pe Drumuril e Publice 
 Biroul Circulatie pe Drumurile Publice, din cadrul PoliŃiei Locale 
Târgovişte, reprezintă componenta organizaŃională de bază a poliŃiei locale ce cuprinde 
resurse umane şi materiale, disponibile permanent pentru îndeplinirea misiunilor de 
bază în strictă concordantă cu Constitutia României, Legea nr. 155/2010 şi H.G. nr. 
1332 din 2010 cu privire la Regulamentul cadru de organizare şi funcŃionare al PoliŃiei 
Locale, H.C.L. nr. 30 din 31.01.2011 si O.U.G 195/2002 privind circulatia pe drumurile 
publice.  
 Serviciul este subordonat nemijlocit Directorului Executiv şi colaborează cu 
toate serviciile şi compartimentele din cadrul instituŃiei, cu elementele structurale din 
cadrul Primăriei Târgovişte si prin protocoale cu unităŃile M.A.I, din zona de 
competenŃă. Biroul Circulatie pe Drumurile Publice îsi exercită atributiunile legale în 
aria teritorială de competentă - municipiul Târgoviste, iar atunci când este necesar 
pentru îndeplinirea obiectivelor colaborează direct şi oportun si cu alte instituŃii de drept 
public sau privat în limita competentelor legale. 
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ModalităŃi concrete de îndeplinire a atributiunilor sunt: supravegherea, fluidizarea, 
dirijarea în regim de permanentă, indiferent de timp si conditiile meteo, desfăsurarea de 
acŃiuni planificate, gestiunea faptelor de natură contravenŃională atât cele constatate cât 
şi cele sesizate precum si gestiunea initială a infractiunilor flagrante, respectând 
principiul de bază al interventiei ”cel mai apropiat politist de locul faptei intervine”. 
Politistii locali ce compun patrulele si echipajele sunt echipati permanent cu tinuta de 
serviciu conform anotimpului si au asupra lor dotările corespunzătoare. 
II.2.3.Organizare a patrulării  
Principii: 

a) patrulele acŃionează în zone cu situaŃie operativă complexă, unde se 
concentrează un număr mare de persoane, în imediata apropiere a unităŃilor sau zonelor 
comerciale a instituŃiilor publice si sau private, în parcări, gări, autogări,  cartiere, 
precum si în imediata apropiere a unităŃilor de învătământ, ;   

b)  echipajele desfăşoară activităŃi specifice pe raza sectorului de siguranŃă 
publică acoperind în special locurile unde frecvent se înregistrează fapte ce aduc 
atingere sigurantei cetătenilor - în fiecare sector de siguranŃă publică se asigură, de 
regulă, o patrulă auto; 

c) echipajele de circulatie pe drumurile publice actionează în raza de competentă 
teritorială urmărind desfăsurarea traficului rutier si modul cum participantii la trafic 
respectă  prevederile legale în acest sens.  
 De folosirea efectivelor din cadrul serviciului ordine si liniste publică si circulatie 
pe drumurile publice în teren, răspunde şeful serviciului respectiv seful biroului, 
activitatea asigurându-se, pe cât posibil, în scopul permanentizării acestora în sectorul 
(zona) de responsabilitate. 

Permanentizarea are rolul de a asigura poliŃistului cunoaşterea sub toate 
aspectele a populaŃiei şi teritoriului în vederea prevenirii şi descoperirii operative a 
faptelor de natură contraventională si sau penală.  
La ieşirea din serviciu, poliŃiştii din patrulele/ echipaje întocmesc rapoarte cu activităŃile 
desfăşurate.  
 Rapoartele sunt analizate, zilnic, de către şefii ierarhici, iar datele consemnate 
vor fi utilizate pentru: întocmirea notelor zilnice - cu principalele activităti, sintezei 
săptămânale, bilanturilor precum si pentru evaluarea activităŃii politistilor locali, 
adaptarea dispozitivului, organizarea activităŃilor viitoare în raport de problematica 
operativă. 
        ImportanŃa desfăşurării activităŃilor de menŃinere  a ordini şi lini ştii publice si 
circulatiei pe drumurile publice în aria de competentă - municipiului Târgovişte, constă 
în aceea că, prin prezenŃa permanentă, activă şi oportună în teren, a poliŃiştilor locali, se 
poate interveni operativ pentru prevenirea încălcării legilor şi luarea unor măsuri 
imediate  împotriva persoanelor care prin manifestările lor atentează la siguranŃa şi 
ordinea publică, la avutul public sau privat ori lezează drepturile cetăŃenilor ori încalcă 
legislatia rutieră. 
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          PoliŃistii locali aflati în serviciu se subordonează nemijlocit ofiterului de serviciu 
şi direct Sefului Serviciului Ordine Publică, Sefului Biroului Circulatie pe Drumurile 
Publice şi Directorului Executiv. OfiŃerul de serviciu are au dreptul să dea ordine şi în 
strictă concordanŃă cu situaŃia operativă, strict pentru îndeplinirea exclusivă a sarcinilor 
de serviciu, având obligaŃia să-i instruiască temeinic, asupra modului de executare a 
acestora. 
 

II.2.4. OFITERUL DE  SERVICIU : 
Atributiuni  
         - este numit din  rândul politistilor locali, din cadrul serviciului ordine publică- 
selectionati special pentru a îndeplini aceste atributiuni, execută serviciul în schimburi 
cu durata de 8 ore astfel 07.00-15.00, 15.00-23.00, 23.00-07.00 si este parte integrantă a 
dispozitivului de ordine publică; 
 - se subordonează nemijlocit sefului serviciului ordine publică, sefului biroului 
circulatie pe drumurile publice si directorului executiv; 
        -  ridică de la Dispecer Buletinul Posturilor si al Patrulelor pentru ziua în curs si se 
informează despre ordinele în curs de executare si cele specifice intervalului orar în care 
îsi desfăsoară serviciul precum si despre situatia operativă de la ofiterul care iese din 
serviciu, ocazie cu care,   încheie proces verbal de predare primire- în registrul special 
constituit; 
          -   îsi însuseste situatia efectivelor din dispozitiv si cunoaste în orice moment 
pozitia fiecărei patrule; 
          - efectuează instruirea polișiștilor locali din cadrul serviciului ordine publică la 
intrarea în schimburi conform Buletinului Posturilor și al Patrulelor; 

- gestionează situașia operativă din aria teritorială de responsabilitate și 
coordonează întreg dispozitivului de ordine publică, pe probleme care apar inopinat; 

- verifică, la intrarea/ieșirea în/din serviciu polișiștii locali urmărind în special: 
prezenșa, șinuta și materialele din dotarea acestora, raportarea problemelor de 
urmărit- inclusiv  documentele aferente și observă starea psihomorală a personalului- 
ulterior raportează aceste aspecte ierarhic până la șeful serviciului ordine publică;  

- intervine în toate situașiile legale în care i se solicită prezenșa sau din proprie 
inișiativă sprijinind polișiștii locali aflași în dispozitiv; 

- intervine și rezolvă cu celeritate toate cererile legale ale cetășenilor; 
- păstrează permanent legătura cu toate elementele dispozitivului pentru a asigura 

în orice moment un grad ridicat de operativitate și intervenșie;  
          - decide pe baza datelor și informașiilor primite modalitășile de acșiune, în 
strictă conformitate cu legea: concentrarea, dispersarea forșelor și mijloacelor inclusiv 
cooperarea cu toate forșele de ordine publică și institușii; 
          - în raport de analiza situașiei poate propune suplimentarea forșelor în 
dispozitiv; 
          - în orice situașie are în vedere economia de forșe și mijloace; 
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          - ridică în vederea predării rapoartele de activitate, procesele verbale de 
contravenșii și alte documente  întocmite de  polișiștii locali care ies din serviciu și 
le predă compartimentului proceduri în vederea analizei; 
           - la ieșirea din serviciu întocmește sinteza activitășilor desfășurate în 
dispozitivul de ordine publică, pe timpul serviciului său și o predă Dispecerului de 
Serviciu. 

 
II.2.5.DISPECERUL 

Atribu șiuni 
- este numit din rândul polișiștilor locali din cadrul serviciului ordine publică, 
selecșionași în acest scop, se subordonează nemijlocit șefului Serviciului Ordine 
Publică, șefului Biroului Circulașie și Directorului Executiv; 
- execută serviciul în ture de 12 ore astfel: 07.00-19.00, 19.00-07.00; 
- dispecerul care intră în serviciu ia în primire, de la dispecerul care iese din serviciu, pe 
bază de proces verbal: armamentul, documentele clasificate și neclasificate, tehnica din 
dotarea Dispeceratului și materialele conform registrelor, preia situașia operativă 
monitorizează activitășile în derulare și urmărește ordinele în curs executare; 
- distribuie armamentul și munișia numai polișiștilor locali anume destinași și 
numai pe baza celor două tichete înlocuitoare, a buletinului și ordinului de serviciu- 
lipsa unuia din documentele enumerate nu face posibilă distribuirea armamentului - 
raportează șefului Serviciului Ordine Publică despre aceasta; 
- ia în primire armamentul polișiștilor locali care ies din serviciu și predă acestora 
tichetele înlocuitoare pentru armament și munișii – raportează șefului Serviciului 
Ordine Publică despre aceasta; 
- coordonează activitatea polișiștilor locali din dispozitiv, menșinând permanent 
legătura cu ofișerul de serviciu; 
- verifică în bazele de date a Ministerului AdministraŃiei şi Internelor persoanele și 
vehiculele solicitate justificat de polișiștii locali din dispozitiv, completând registrul 
constituit în acest sens respectând procedura și protocolul de acces la baza de date; 
- monitorizează permanent, 40 de unităși de învășământ (Colegii Nașionale, Licee, 
Grupuri școlare, școli, Grădinișe) din punct de vedere al efracșiilor;  
- preia direct semnalele de la sistemele conectate, alertează pentru intervenșie la 
obiectivul/ele în cauză, echipajele și patrulele respectând  principiul ”cel mai apropiat 
polișist intervine”, astfel încât să fie respectaŃi timpii maximali,  stabiliŃi de cadrul legal 
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecŃia persoanelor - conform H.G.   
nr. 301 din 11 aprilie 2012 ”….fără a depăşi 15 minute….”;  
- menșine actualizată lista și șine legătura cu responsabilii din fiecare unitate de 
învășământ care  pot fi chemași la obiectiv, în caz de necesitate, în afara programului 
normal de lucru; 
- primește solicitări legitime și strict ierarhic le aduce la cunoștinșa: ofișerului de 
serviciu, șefului de serviciu, șefului de birou, directorului executiv adjunct și 
directorului executiv, execută dispozișiile șefului sesizat și coordonează alături de 
ofișerul de serviciu echipajele și patrulele în teren- după caz retransmite informașia 
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institușiilor abilitate; 
- pentru alertele de efracșie la institușiile monitorizate electronic, solicită prezenșa 
personalului responsabil care a fost comunicat de fiecare institușie în parte;   
- la orice sesizare/ solicitare primită telefonic reșine, notează și raportează ofișerului 
de  serviciu  următoarele date despre persoana respectivă: 

o numele și prenumele; 
o funcșia și institușia; 
o domiciliul persoanei numai când sesizarea se realizează în nume personal; 
o solicitarea sau sesizarea în sine; 
o motivul pentru care sesizează sau solicită; 
o numărul de telefon al persoanei și sau institușiei; 

-  dacă are suspiciuni sau indicii care sugerează că solicitarea este falsă sau este o farsă, 
solicită persoanei detalii suplimentare inclusiv despre postul telefonic de unde se 
realizează apelul, închide telefonul, sună la numărul de telefon primit și verifică 
informașia- dacă se confirmă se anunșă șefii ierarhici și execută dispozișiile 
acestora și notează în registrul special destinat, dacă nu se confirmă informașia 
 anunșă șefii ierarhici și notează în registrul special destinat; 
- la ordinul directorului executiv pune în aplicare planul de aducere al personalului în 
institușie la locul și ora ordonate de directorul executiv; 
-  asigură accesul, în institușie, numai persoanelor autorizate, preia și direcșionează 
pe cei care solicită accesul la diferite compartimente numai însoșiși de un reprezentant 
al compartimentului; 
- nu permite accesul și reșine, telefoanele mobile și orice alte mijloace de 
comunicare/ înregistrare, tuturor vizitatorilor care solicită accesul justificat, în 
institușie, indiferent de identitatea persoanei/lor; 
- la sosirea în institușie a directorului executiv sau a înlocuitorului legal al acestuia 
(atunci când este valabilă această situașie)  prezintă raportul; 
- nu divulgă niciun fel de informașii  despre: natura activitășilor desfășurate, în 
desfășurare ori viitoare, logistica, mentenanșa mijloacelor din dotare, organizarea 
institușiei, starea de sănătate, nivelul de pregătire, starea moralului personalului 
Polișiei Locale; 
- retransmite sau direcșionează apelurile prin care se solicită acșiuni care exced 
competenșei legale a Polișiei Locale; 
- se interzice dispecerilor să transmită datele de autentificare altor persoane ori să 
utilizeze alte date de autentificare decât cele alocate; 
- consultă bazele de date numai prin intermediul aplicașiilor informatice puse la 
dispozișie de M.A.I. și respectă strict procedura întocmită în acest sens; 
- pe timpul cât accesează bazele de date nu permite accesul în institușie a persoanelor 
străine; 
- sesizează de îndată unitatea de polișie competentă teritorial în cazul identificării unor 
persoane sau autovehicule urmărite; 
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- nu conectează la stașiile de lucru special destinate accesării bazelor de date 
echipamentele prin care se asigură accesul la bazele de date la alte reșele; 
- completează registrele conșinând cererile de interogare și motivașiile acestora și le 
pune la dispozișia autoritășilor competente în domeniu- numai la solicitarea legitimă a 
acestora; 
- asigură confidenșialitatea și securitatea prelucrărilor de date; 
- nu dezvăluie către terși datele obșinute din accesarea bazelor de date; 
- comunică cu celeritate, polișistului care a solicitat identificarea persoanei sau 
autovehiculului, rezultatele verificărilor efectuate în bazele de date;   
- ia măsurile legale ce se impun atunci când  constată că informașiile din bazele de date 
au fost utilizate cu încălcarea prevederilor legale; 
- respectă drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecșia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulașie a acestor date, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- informează imediat și direct  șefii ierarhici atunci când, cu privire la datele cu 
caracter personal furnizate de Ministerul Administrașiei și Internelor, apare una din 
următoarele situașii: 
- există o solicitare de dezvăluire a datelor cu caracter personal, adresată de o autoritate 
publică; 
- s-a produs o dezvăluire accidentală sau neautorizată a datelor cu caracter personal 
prelucrate; 
- s-a produs un incident tehnic de securitate care este de natură să conducă la 
dezvăluirea de date cu caracter personal; 
- există o solicitare primită direct de la persoanele vizate referitoare la datele cu caracter 
personal prelucrate. 
- dispecerul care iese din serviciu la ora 07.00, zilnic, întocmește sinteza activitășilor 
desfășurate de polișiștii locali din dispozitivul de ordine publică în ultimele 24 de 
ore. 

 

II.2.6. ECHIPAJUL  
Atribu șiuni 
               Orice eveniment semnalat în sectorul de siguranŃă publică, indiferent prin ce 
modalitate este sesizat polișistul local, este gestionat de echipajul de ordine publică 
și/sau circulașie, iar după efectuarea primelor verificări raportează de îndată ofiŃerului 
de serviciu şi șefilor ierarhici despre evenimentul produs, împrejurările, cauzele şi 
condiŃiile producerii şi ce măsuri au fost  luate în fiecare caz în parte.  
                 OfiŃerul de serviciu, preia fişa de eveniment întocmită de agentul constatator, 
modelul pus la dispoziŃie prin Dispecerat, urmând să o atașeze la sinteza zilnică. 
  

Polișistul local conducător auto  
- este posesor de permis de conducător auto cel pușin categoria B și dobândește 
dreptul de a conduce autovehiculele institușiei în baza Deciziei  Directorului Executiv; 
Atribu șii: 
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- la intrarea/ ieșirea în din serviciu ia în primire/ predă autovehiculul pe bază de proces 
verbal; 
- conduce autovehiculele institușiei pe drumurile publice în aria teritorială de 
competenșă cu respectarea strictă a regulilor de ciculașie; 
- menŃine permanent legătura, prin staŃie emisie – recepŃie, cu ofiŃerul de serviciu şi 
polișiștii locali din zonele/ sectoarele de responsabilitate, asigurând o intervenŃie 
rapidă şi eficientă la evenimente; 
- acordă sprijin celorlalși polișiști locali în executarea sarcinilor de serviciu din 
sector, şi va părăsi itinerariul de patrulare numai la ordin; 
- utilizează autovehiculul numai pentru executarea sarcinilor de serviciu din sector, 
supravegherea persoanelor suspecte şi alte activităŃi impuse de situaŃia operativă 
împreună cu polișiștii locali; 
- șine legătura cu echipajele de circulaŃie pe drumurile publice, în vederea realizării 
unor activităŃi comune privind respectarea normelor de circulașie rutieră; 
- în situașia în care polișiștii locali nu mai au dreptul să conducă autovehiculele pe 
drumurile publice sunt obligași să anunșe de îndată conducătorul institușiei; 
- pe timpul executării unor activităși ce presupun depășirea ariei de competenșă 
teritorială conduce autovehiculul încredinșat pe traseele stabilite respectând regulile de 
circulașie rutieră în conformitate cu categoria de drum pe care execută deplasarea. 

ECHIPAJUL DIN SECTORUL nr. 1 
- Execută serviciul în sectorul nr. 1 pe itinerariul: Calea Domnească, str. Radu de la 
AfumaŃi, str. G-ral I.E Florescu, str. I.C Brătianu, str. Col. Dumitru BăltăreŃu, B-dul 
Regele Carol I, B-dul Mircea cel Bătrân. 

ECHIPAJUL DIN SECTORUL nr. 2 
 - Execută serviciul în sectorul nr. 2 pe itinerariul: Calea Domnească, B-dul Mircea cel 
Bătrân, str. Col. Dumitru BăltăreŃu, str. Constantin Brâncoveanu. 

ECHIPAJUL DIN SECTORUL nr. 3 
- Execută serviciul în sectorul nr. 3 pe itinerariul : Halta Teiş, Valul CetăŃii, str. 
Tudorică Popescu, Calea Domnească, Calea Bucureşti, Calea IalomiŃei, str. Cărămidari, 
Aleea Mânăstirea Dealu, Aleea Sinaia.    

ECHIPAJUL DIN SECTORUL nr. 4 
-  Execută serviciul în sectorul nr. 4 pe itinerariul: Calea Domnească, str. Constantin 
Brâncoveanu, Calea Câmpulung, DN 72A, Cartier Priseaca, str. Bucegi, Valul CetăŃii, 
str. Tudorică Popescu. 

ECHIPAJUL DIN SECTORUL nr. 5 
– Execută serviciul în sectorul nr. 5 pe itinerariul: str. Tudorică Popescu, str. Col. 
Dumitru BăltăreŃu, şoseaua Găeşti, str. Constructorilor, str. Laminorului, Calea 
Câmpulung. 

ECHIPAJUL DIN SECTORUL nr. 6 
– Execută serviciul în sectorul nr. 6 pe itinerariul: Calea IalomiŃei, Calea Bucureşti, 
Cartier Matei Voievod, cartier Prepeleac, str. Petru Cercel, str. Luceafărului, B-dul I.C. 
Brătianu, str. Radu de la AfumaŃi.  
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NOTA: În funcșie de evolușia situașiei operative un echipaj poate acoperi unul sau 
mai multe sectoare de siguranŃa publică, repartizarea acestora făcându-se prin buletinul 
posturilor, ca rezultat al analizei situașiei operative. 
Notă : unul din echipajele auto-  execută paza, protecŃia şi transportul  valorilor 
monetare de la sediile de colectare la trezoreria statului, la  solicitările direcșiilor din 
cadrul Primăriei Târgovişte – acșionează conform atribușiilor prevăzute  în consemnul 
particular și prevederile planului de pază și  securitate al T.V.M., în anumite intervale 
orare și  pe anumite trasee. 

 

II.2.7. PATRULA   
Atribu șiuni 
 AcŃionează pedestru într-o zonă pe un itinerariu de patrulare de 3-5 km- 
itinerariul de patrulare va fi parcurs de cel puŃin două ori pe schimb. 
 În timpul serviciului, poliŃiştii locali au dreptul la 10 minute repaus, după 
fiecare oră de activitate, iar când temperatura coboară sub -15 grade iarna sau 
depășește 30 grade, la umbră, vara, pauza se efectuează la fiecare jumătate de oră. 
PoliŃiştii locali din compunerea patrulei se deplasează pe itinerariile stabilite împreună, 
realizând supravegherea completă a itinerariului și se sprijină reciproc; 
- acșionează permanent pentru prevenirea furturilor din instituŃiile publice și private şi 
zonele apropiate acestora, prevenind tâlhăriile, scandalurile şi a alte manifestări prin 
care se încalcă normele de convieŃuire socială, ordinea publică ori se aduce atingere 
drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor, vieŃii şi integrităŃii corporale a persoanei, avutului 
public şi privat, luând măsuri, conform competentelor legale; 
   -  acŃionează pentru combaterea comerŃului stradal-neautorizat şi participă la acŃiuni 
organizate în acest scop; 
   - intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de 
urgenșă « 112 », pe principiul „cel mai apropiat poliŃist de locul evenimentului 
intervine” în funcŃie de  specificul atribuŃiilor de serviciu şi în limita competenŃei 
teritoriale; 
- acșionează pentru combaterea faptelor: de cerşetorie, vagabondaj, prostituŃie, ce au 
legătură cu traficul de persoane; 
- menŃine permanent legătura cu patrulele polișiei locale/ patrulele de poliŃie şi 
jandarmerie, pentru a realiza o cooperare eficientă ori de câte ori situașia impune; 
- intervine pentru asigurarea fluenŃei circulaŃiei, pe itinerariul de patrulare, atunci când 
situaŃia impune; 
-acordă sprijin, potrivit competenŃelor legale, autorităŃilor administraŃiei publice locale, 
în vederea desfăşurării activităŃilor acestora - la solicitare; 
- acŃionează  alături de  PoliŃie, Jandarmerie, I.S.U şi alte institușii cu atribușiuni în 
salvarea, evacuarea persoanelor ori bunurilor afectate de incendii, dezastre, calamităŃi, 
precum pentru înlăturarea urmărilor provocate de astfel de evenimente; 
- aplică sancŃiuni contravenŃionale în conformitate cu prevederile  legale;  
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- asigură măsuri de ordine publică cu ocazia adunărilor publice, desfăşurării 
manifestărilor cultural artistice si sportive; 
- intervine în scopul rezolvării eficiente a sesizărilor/reclamaŃiilor cetăŃenilor, în limita 
competenŃelor legale; 
- în cazul constatării  unei infracșiuni flagrante identifică martorii, întocmește procesul 
verbal de constatare a infracșiunii flagrante și măsuri de conducere și predare a 
făptuitorului/făptuitorilor la sediul PoliŃiei Municipiului  Târgovişte; 
- la constatarea unei  infracŃiuni,  ia măsuri în vederea conservării locului faptei, asigură 
paza bunurilor, identifică potenŃialii martori, anunŃă organele de poliŃie sau, după caz, îi 
reŃin şi predă poliŃiei; 
- intervine pentru menșinerea salubrităŃii în  municipiu Târgovişte, luând măsuri de 
sancŃionare contravenŃională a celor ce încalcă legea; 
- comunică oportun cu Ofișerul de serviciu și Dispecerul de serviciu- precizează 
acestora, în aceeași ordine, ori de câte ori intervine pentru rezolvarea unor sesizări sau 
își schimbă pozișia justificat în scopul îndeplinirii atribușiunilor de serviciu ori 
pauză; 
- pe timpul deplasării, supraveghează permanent aria din imediata sa apropiere și 
intervine oportun pentru luarea măsurilor legale ori de câte ori constată aspecte de 
încălcare a legilor; 
- membrii patrulei  Ńin legătura cu ceilalși polișiști locali din dispozitivul de ordine 
publică în serviciu, prin staŃia radio sau telefonul de serviciu din dotare, cu scopul de a 
realiza o cooperare eficientă în orice împrejurare care necesită acest lucru;  
- întocmește fișă de evidenșă pentru persoanele care apeleză la mila publică, a 
persoanelor fără adăpost și elevilor care comit acte grave de indisciplină, absentează 
nemotivat de la cursuri, încalcă legea sau frecventează medii vicioase; 
- execută şi alte misiuni - conform competenșelor legale, ordonate de către conducerea 
PoliŃiei Locale Târgovişte. 
 

II.2.8. PATRULELE DIN P A R C U R I  
Atribu șiuni: 
- asigură ordinea și liniștea publică în parcuri, prevenind tâlhăriile, scandalurile şi a 
alte manifestări prin care se încalcă normele de convieŃuire socială, ordinea publică ori 
se aduce atingere drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor, vieŃii şi integrităŃii corporale a 
persoanei, avutului public şi privat, luând măsuri, conform competentelor legale; 
- previne și combate încălcarea normelor legale privind curășenia stradală, comerŃul 
stradal  neautorizat,  atât în parcuri cât și în zonele apropiate acestora; 
- asigură măsuri de ordine publică cu ocazia desfăşurării manifestărilor cultural artistice 
și sportive; 
-acordă sprijin, potrivit competenŃelor legale, autorităŃilor administraŃiei publice locale, 
în vederea desfăşurării activităŃilor acestora - la solicitare; 
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- în cazul constatării  unei infracșiuni flagrante identifică martorii, întocmește procesul 
verbal de constatare a infracșiunii flagrante și măsuri de conducere și predare a 
făptuitorului/făptuitorilor la sediul PoliŃiei Municipiului  Târgovişte; 
- la constatarea unei  infracŃiuni,  ia măsuri în vederea conservării locului faptei, asigură 
paza bunurilor, identifică potenŃialii martori, anunŃă organele de poliŃie sau, după caz, îi 
reŃin şi predă poliŃiei; 
- intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de 
Urgenșă  « 112 », pe principiul ‘’cel mai apropiat polișist de locul evenimentului 
intervine’’ în funcșie de  specificul atribușiilor de serviciu stabilite prin lege și în 
limita competenșei teritoriale ; 
- constată contravenŃii și aplică sancŃiuni pentru încălcarea prevederilor legale 
referitoare la  tulburarea ordinii și liniștii publice, curășenia stradală, comerŃ stradal 
neautorizat, protecŃia mediului înconjurător, circulaŃia mijloacelor hipo;  
- intervine  şi acșionează la  solicitarea justificată a cetăŃenilor, care reclamă probleme 
ce pot fi rezolvate conform competenșelor legale ale poliŃiei locale ; 
- previne distrugerea amenajărilor existente în parcuri, furtul sau degradarea 
mobilierului, a altor amenajări precum și a arborilor ornamentali; 
-actionează permanent pentru prevenirea furturilor din zonele apropiate instituŃiilor 
publice sau private; 
- acŃionează  pentru combaterea cerșetoriei, vagabondajului, prostitușiei, traficului de 
persoane; 
- menŃine permanent legătura cu patrulele de polișie locală/ polișie și jandarmi în 
vederea unei cooperări eficiente ori de câte ori este nevoie; 
- intervine pentru asigurarea fluenŃei circulașiei, pe itinerariul de patrulare, atunci când 
situașia impune; 
- supraveghează salubritatea în zona de responsabilitate, luând măsuri de sancșionare 
contravenșională persoanelor că încalcă legea ; 
- supraveghează parcările auto primite în consemn, cu maximă vigilenŃă şi discreŃie 
pentru a preîntâmpina furturile auto; 
- întocmește fișă de evidenșă pentru persoanele care apeleză la mila publică, a 
persoanelor fără adăpost și elevilor care comit acte grave de indisciplină, absentează 
nemotivat de la cursuri, încalcă legea sau frecventează medii vicioase; 
- execută şi alte misiuni - conform competenșelor legale, ordonate de către conducerea 
PoliŃiei Locale Târgovişte. 
 

II.2.9. PATRULELE DIN PIE șELE  AGROALIMENTARE  
 

Atribu șiuni: 
- asigură ordinea și liniștea publică în pieșele agroalimentare, târgurile și oboarele 
organizate pe  raza Municipiului Târgovişte, prevenind tâlhăriile, scandalurile şi a alte 
manifestări prin care se încalcă normele de convieŃuire socială, ordinea publică ori se 
aduce atingere drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor, vieŃii şi integrităŃii corporale a 
persoanei, avutului public şi privat, luând măsuri, conform competenșelor legale;  
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- acordă sprijin, potrivit competenŃelor legale, autorităŃilor administraŃiei publice locale, 
în vederea desfăşurării activităŃilor acestora - la solicitare; 
- constată contravenŃii și aplică sancŃiuni, conform competenșelor legale; 
- intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de 
urgentă« 112 », pe principiul ‘’cel mai apropiat polișist de locul evenimentului 
intervine’’ în funcșie de  specificul atribușiilor de serviciu stabilite prin lege si în 
limita competentei teritoriale ; 
- previne vânzarea ambulantă a oricăror mărfuri în alte locuri decât cele autorizate; 
- previne și sancșionează efectuarea comerșului cu bunuri a căror provenienșă nu 
poate fi dovedită; 
- aplică  măsurile legale împotriva persoanelor care ocupă abuziv spașiile comerciale 
sau ocupă locuri pentru a vinde produse în afara sectoarelor stabilite ; 
- sancșionează consumul de băuturi alcoolice în zona de responsabilitate,  aruncarea 
gunoaielor la întâmplare, precum și deteriorarea amenajărilor existente în pieŃe ; 
- în cazul constatării  unei infracșiuni flagrante identifică martorii, întocmește procesul 
verbal de constatare a infracșiunii flagrante și măsuri de conducere și predare a 
făptuitorului/făptuitorilor la sediul PoliŃiei Municipiului  Târgovişte; 
- la constatarea unei  infracŃiuni,  ia măsuri în vederea conservării locului faptei, asigură 
paza bunurilor, identifică potenŃialii martori, anunŃă organele de poliŃie sau, după caz, îi 
reŃin şi predă poliŃiei; 
- identifică și ia măsurile legale de sancșionare contravenșională a persoanelor care 
refuză plata spașiului ocupat; 
- interzice depozitarea în incinta pieșelor, a bunurilor materiale sau ridicarea 
amenajărilor neautorizate pentru promovarea produselor  sau vânzare; 
- întocmește fișă de evidenșă pentru persoanele care apeleză la mila publică, a 
persoanelor fără adăpost și elevilor care comit acte grave de indisciplină, absentează 
nemotivat de la cursuri, încalcă legea sau frecventează medii vicioase; 
- execută şi alte misiuni - conform competenșelor legale, ordonate de către conducerea 
PoliŃiei Locale Târgovişte. 
 

II.2.10. POST FIX PRIMARIA TÂRGOVI ŞTE  CORPUL A 
 

- menșine  ordinea şi lini ştea publică în incinta Primăriei, monitorizează accesul 
persoanelor manifestând receptivitate la solicitările cetăŃenilor; 
- cunoaște  situașia operativă existenŃa în cadrul Primăriei Târgovişte, principalele 
activităŃi şi acŃiuni ce se desfăşoară în cadrul instituŃiei şi execută dispozișiile transmise 
de  conducerea Primăriei Târgovişte; 
 - supraveghează ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă să se deplaseze 
numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces; 
- monitorizează staŃionarea în incinta birourilor, a vizitatorilor, numai atât  cât este 
necesar și pentru rezolvarea problemelor pentru care au solicitat accesul ; 
- supraveghează toată zona din consemn şi intervine oportun pentru luarea măsurilor 
legale în caz de producere a unor   agresiuni, scandaluri  sau alte manifestări prin care se 
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tulbură ordinea şi liniștea publică sau se lezează demnitatea funcŃionarilor aflaŃi în 
incinta primăriei; 
- nu permite accesul în Primărie, a persoanelor aflate sub influenŃa băuturilor alcoolice, 
a celor care nu au o  Ńinută decentă, care au asupra lor diverse  bagaje voluminoase,  
precum şi a  celor care se dedau la comiterea unor fapte sau acŃiuni care  perturbă buna 
desfăşurare a activităŃilor din instituŃie; 
- asigură ordinea şi lini ştea publică pe timpul  audienșelor organizate sau când se 
primesc delegașii sau  oficialităși în sediul Primăriei  Târgovişte; 
- constată contravenŃii şi aplică sancŃiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 
ordinea şi lini ştea publică în incinta Primăriei; 
- Ńine permanent legătura cu dispeceratul PoliŃiei Locale, cu poliŃiştii locali din 
dispozitivul de ordine publică, prin  stașie radio, telefonul de serviciu; 
- Ńine  legătura cu patrulele de polișie şi jandarmerie; 
- participă, la activităŃi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de 
calamităŃi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor 
provocate de astfel de evenimente; 
- participă la asigurarea ordinii şi lini ştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, 
demonstraŃiilor, procesiunilor, acŃiunilor de pichetare, acŃiunilor comerciale 
promoŃionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative; 
- execută şi alte misiuni - conform competenșelor legale, ordonate de către conducerea 
PoliŃiei Locale Târgovişte. 
 

II.2.11. POST FIX PARCARE AUTO –PRIMARIA TÂRGOVI ŞTE 
 

   Atribușiuni: 
- fluidizează traficul auto şi pietonal în zona parcării Primăriei Târgovişte ; 
- asigură ordinea şi liniștea publică în zona imediat apropiată Primăriei Târgovişte ; 
 - intervine la solicitările Dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de 
urgenŃă « 112 », pe principiul ‘’cel mai apropiat poliŃist de locul evenimentului 
intervine’’ în funcŃie de  specificul atribuŃiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita 
competenŃei teritoriale ; 
- cooperează permanent și direct cu poliŃistul local care asigură postul de control acces 
din Primăria Târgovişte; 
- execută şi alte misiuni - conform competenșelor legale, ordonate de către conducerea 
PoliŃiei Locale Târgovişte. 

 

II.2.12.  PATRULELE DIN IMEDIATA APROPIERE A UNIT ĂłILOR DE 
ÎNVĂłĂMÂNT  

 

În conformitate cu ”Protocolul de Colaborare Privind Îmbunătășirea Climatului 
de Siguranșă Publică în Zona Unitășilor de Învășământ Preuniversitar din Municipiul 
Târgoviște în anul școlar 2013-2014 Polișiei Locale Târgoviște i-au fost repartizate 
următoarele unităși de învășământ: Grupul școlar de Transporturi Auto, Colegiul 
Nașional ”Constantin Carabella”, Liceul de Arte ”Bălașa Doamna” Liceul ”Petru 
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Cercel” situate pe strada Pârvan Popescu, Liceul ”Spiru Haret”, situat pe strada Mihai 
Eminescu, Liceul ”Ion Heliade Rădulescu”, Colegiul Nașional Teologic ”Ioan Gură de 
Aur”, Grupul școlar ”Constantin Brâncoveanu”, Facultatea de Inginerie a 
”Universitășii Valahia” situate pe bulevardul Unirii, școala Generală cu Clasele I-VIII 
”Paul Bănică”, școala Generală ”Tudor Vladimirescu”, Grădinișa nr. 13 și Grădinișa 
nr. 19- situate pe strada Moldovei, școala nr. 2- Calea Domnească. De asemenea 
Polișia Locală Târgoviște are încheiate, cu 40 unităși de învășământ preuniversitar, 
protocoale de colaborare privind monitorizarea antiefracșie prin sisteme electronice la 
distanșă și intervenșie în afara orelor de program. 

 

Atribu șiuni: 
- asigură ordinea şi liniștea publică în zonele imediat apropiate instituŃiilor de 
învăŃământ prin patrulare şi supraveghere permanentă prevenind tâlhăriile, scandalurile 
şi a alte manifestări prin care se încalcă normele de convieŃuire socială, ordinea publică 
ori se aduce atingere drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor, vieŃii şi integrităŃii corporale a 
persoanei, avutului public şi privat, luând măsuri, conform competentelor legale;  
- patrulează la vedere şi acșionează în zona apropiată a unităŃii de învăŃământ; 
- supraveghează unitășile de învășământ, în apropiere cărora patrulează și intervine  
în incintele acestora ori de  câte ori constată aspecte de tulburare a ordinii și liniștii 
publice; 
- în timpul orelor de curs identifică elevii care nu sunt la ore și îi prezintă profesorilor 
de   serviciu sau conducătorilor institușiilor în cauză;  
- zilnic profesorii de serviciu sunt contactași și anunșași despre prezenșa patrulelor 
în zona  unitășilor școlare;  
- intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin serviciul de 
urgenŃă « 112 », pe principiul „cel mai apropiat poliŃist de locul evenimentului 
intervine”  în funcŃie de specificul atribuŃiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita 
competenŃei teritoriale ; 
- supraveghează locurile favorabile săvârşirii unor acte de violenŃă, îndreptate împotriva 
elevilor, cadrelor didactice sau personalului unităŃilor de învăŃământ precum şi locurile 
izolate din jurul unităŃii de învăŃământ unde elevii sau trecătorii, pot deveni victime; 
- urmăreşte permanent ca în zona unităŃii școlare să nu se consume sau comercializeze 
băuturi alcoolice, tutun sau publicaŃii cu caracter pornografic, iar acolo unde constată 
încălcări ale legii intervine; 
- identifică metodele folosite de către delincvenŃi pentru agresarea elevilor, identifică 
elevii atraşi în grupuri infracŃionale, a persoanelor care încearcă să atragă elevii pentru 
prostituŃie, consum de droguri sau produse/ plante cu efecte psihotrope; 
- în cazul constatării  unei infracșiuni flagrante identifică martorii, întocmește procesul 
verbal de constatare a infracșiunii flagrante și măsuri de conducere și predare a 
făptuitorului/făptuitorilor la sediul PoliŃiei Municipiului  Târgovişte; 
- la constatarea unei  infracŃiuni,  ia măsuri în vederea conservării locului faptei, asigură 
paza bunurilor, identifică potenŃialii martori, anunŃă organele de poliŃie sau, după caz, îi 
reŃin şi predă poliŃiei; 
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- monitorizează elevii care au comportament suspect în apropierea unităŃilor şcolare; 
- Ńine legătura cu poliŃistul de proximitate responsabil de obiectiv; 
- pentru rezolvarea unor situaŃii create în incinta unităŃii de învăŃământ sau zona 
adiacentă acesteia şi atunci când este depășit, solicită sprijinul echipajului mobil de 
intervenŃie al PoliŃiei Locale Târgovişte, în mod direct sau prin dispecerat; 
- Ńine legătura permanent cu ofiŃerul de serviciu şi dispeceratul; 
- are un comportament demn, civilizat, manifestă profesionalism în orice situaŃie; 
- informează ierarhic despre orice eveniment sau situaŃia apărută pe timpul executării 
serviciului, precum şi despre observaŃiile primite cu privire la modul de executare a 
serviciului; 
-verifică şi solușionează sesizările şi reclamaŃiile legitime primite din partea 
cetăŃenilor; 
-participă la executarea măsurilor stabilite în situaŃii de urgentă ; 
- la terminarea programului, întocmeşte raport de activitate, în care consemnează toate 
activităŃile desfăşurate pe timpul serviciului; 
- întocmește fișă de evidenșă pentru persoanele care apelează la mila publică, a 
persoanelor fără adăpost și elevilor care comit acte grave de indisciplină, absentează 
nemotivat de la cursuri, încalcă legea sau frecventează medii vicioase; 
- execută şi alte misiuni - conform competenșelor legale, ordonate de către conducerea 
PoliŃiei Locale Târgovişte. 
 

II.2.13. Activit ășile desfășurate de polișiștii locali din cadrul biroului circula șie 
pe drumurile publice 

SUPRAVEGHEREA TRAFICULUI RUTIER 
 Îndrumarea, supravegherea și controlul respectării normelor de circulaŃie pe 
drumurile publice se fac de către polișiștii locali cu atribușii în domeniul circulașiei  
și au obligaŃia să ia masurile legale în cazul în care constată încălcări ale acestora. 
 CirculaŃia pe drumurile publice din zona de competenșă unde s-au stabilit 
restricŃii se face cu respectarea reglementarilor instituite pentru acele zone. 
 Prin legi speciale anumite componente ale circulaŃiei rutiere pot fi controlate si de 
alte autorităŃi: Autoritatea Rutieră Română, Registrul Auto Roman (in colaborare cu 
polișia rutieră), S.R.I si M.Ap.N. în ceea ce priveşte vehiculele proprii și Polișia 
Locală în ceea ce priveşte constatarea și aplicarea sancŃiunilor pentru încălcarea 
normelor legale privind oprirea, staŃionarea, parcarea autovehiculelor si accesul interzis, 
masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a 
efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule, pietoni, biciclişti, 
conducători de mopede și vehicule cu tracŃiune animală. 
 
DIRIJAREA TRAFICULUI RUTIER; 
 CirculaŃia pe drumurile publice se desfăşoară in conformitate cu regulile de 
circulaŃie și cu respectarea semnificaŃiei semnalizării rutiere realizate prin mijloacele 
de semnalizare, semnalele și indicaŃiile poliŃistului rutier sau poliŃistului local cu 
atribușii în domeniul circulașiei pe drumurile publice care dirijează circulaŃia, 
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semnalele speciale de avertizare luminoase sau sonore, de semnalizare temporară și 
semnalele conducătorilor de vehicule. 
 ParticipanŃii la trafic sunt obligaŃi să respecte semnalele poliŃiştilor locali, 
poliŃiştilor de frontieră, ale îndrumătorilor de circulaŃie ai Ministerului Apărării 
NaŃionale, ale organelor fiscale din cadrul AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală 
aflaŃi în îndeplinirea atribuŃiilor de serviciu, ale agenŃilor căilor ferate, ale persoanelor 
desemnate pentru dirijarea circulaŃiei pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de 
reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor şcolare de circulaŃie care acŃionează în 
imediata apropiere a unităŃilor de învăŃământ, precum şi ale nevăzătorilor, potrivit 
prevederilor din regulament. 
 
CONTROLUL TRAFICULUI RUTIER 
  În timpul efectuării controlului circulaŃiei poliŃistul local cu atribușii în domeniul 
circulașiei pe drumurile publice trebuie să respecte următoarele reguli: 
- să aleagă un loc adecvat astfel încât sa permită oprirea acestora pe cât posibil în afara 
părŃii carosabile, în parcări ori alte spașii în care nu este stânjenită circulaŃia. Pe timpul 
nopŃii aceste locuri trebuiesc să fie de regulă, iluminate, evitându-se pe cât posibil, 
oprirea în locuri unde aceasta manevră este interzisă prin lege; 
- să efectueze semnalul de oprire regulamentar cu braŃul pe timp de zi, iar pe timp de 
noapte, cu bastonul iluminat sau reflectorizant, iar în lipsa acestuia prin balansarea în 
plan vertical a unui dispozitiv cu lumină de culoare roşie. În ambele situaŃii poate folosi 
și fluierul din dotare; 
- să se posteze în banda de circulaŃie a vehiculului ce urmează a fi oprit, fără a depăşi 
însă axul longitudinal al drumului, iar noaptea cât mai aproape de acostamentul 
acestuia, în momentul executării semnalului de oprire. Aceste poziŃii îi vor asigura 
protecŃia și vor permite conducătorului auto să observe din timp semnalul și să 
oprească în condiŃii de siguranŃă. 
 

II.3. ACTIVIT ĂłI ŞI MISIUNI EXECUTATE ÎN COMUN CU POLI șIA 
MUNICIPIULUI TÂRGOVI șTE 

 

Atributii generale stabilite prin protocoalele 
-    comunică în scris, PoliŃiei Municipiului Târgovişte elevii, din unităŃile de învăŃământ 
gestionate, faŃă de care s-a impus luarea unor măsuri legale; 
- comunică ofiŃerului de serviciu de la PoliŃia Municipiului Târgovişte toate situaŃiile de 
tulburare a ordinii şi lini ştii publice şi a actelor ce afectează siguranŃa cetăŃenilor de care 
iau cunoştinŃă lucrătorii PoliŃiei Locale Târgovişte în timpul serviciului şi în afara orelor 
de program; 
- asigură prezenŃa activă a patrulelor auto şi pedestre de poliŃişti locali în zona unităŃilor 
de învăŃământ precizate în protocol; 
- efectuarea unor controale la societăŃile comerciale din zona unitășilor de învăŃământ 
în vederea depistării si sancŃionării acelora care comercializează produse din alcool, 
tutun si plante etnobotanice elevilor minori; 
 - în cazul în care din motive tehnice accesul la baza de date nu este posibil sau 
dispecerul polișiei locale nu este autorizat să acceseze baza de date verificările 
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persoanelor și autovehiculelor se vor efectua cu ajutorul PoliŃiei Municipiului 
Târgovişte. 
 Solicitările vor fi efectuate prin reŃeaua de telefonie Inter C, prin intermediul 
dispeceratului, în condișiile legii şi ale Protocolului nr.59/22.11.2010 încheiat între 
I.G.P.R. şi D.E.P.A.B.D.; 
    -   execută mandatele de aducere privind persoanele care au domiciliul (locuiesc) în 
aceeaşi localitate în care îşi are sediul instituŃia emitentă a mandatului de aducere; 
    - în cazul infracŃiunilor flagrante, personalul poliŃiei locale imobilizează făptuitorul, 
ia măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat 
organele competente şi predă făptuitorul, pe bază de proces-verbal, în vederea 
continuării cercetărilor. 
    -    în cazul executării în comun cu Politia Municipiului Târgovişte a unor misiuni în 
domeniul menŃinerii sau asigurării ordinii publice, efectivele poliŃiei locale acŃionează 
sub coordonarea directă a PoliŃiei Municipiului Târgovişte; 
     -  asigură efectivele stabilite din cadrul structurii, din domeniul ordinii si liniştii 
publice pentru constituirea dispozitivului de ordine şi siguranŃă publică pe raza 
municipiului Târgovişte în sistem integrat cu PoliŃia Municipiului Târgovişte şi 
Inspectoratul JudeŃean de Jandarmi . 
 

PATRULELE/ECHIPAJE MIXTE DE ORDINE PUBLIC Ă 
Atribu șiuni :  
- acșionează permanent pentru prevenirea furturilor din instituŃiile publice şi zonele 
apropiate acestora, prevenind tâlhăriile, scandalurile şi a alte manifestări prin care se 
încalcă normele de convieŃuire socială, ordinea publică ori se aduce atingere drepturilor 
şi libertăŃilor cetăŃenilor, vieŃii şi integrităŃii corporale a persoanei, avutului public şi 
privat, luând măsuri, conform competentelor legale; 
   -  acŃionează pentru combaterea comerŃului stradal - neautorizat şi participă la acŃiuni 
organizate în acest scop; 
   - intervine la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de 
urgenșă « 112 », pe principiul „cel mai apropiat poliŃist de locul evenimentului 
intervine” în funcŃie de  specificul atribuŃiilor de serviciu şi în limita competenŃei 
teritoriale; 
- acșionează pentru combaterea faptelor de cerşetorie, vagabondaj, prostituŃie, 
traficului persoane; 
- menŃine permanent legătura cu patrulele polișiei locale/ patrulele de poliŃie şi 
jandarmerie, pentru a realiza o cooperare eficientă ori de câte ori situașia impune ; 
- intervine pentru asigurarea fluenŃei circulaŃiei, pe itinerariul de patrulare, atunci când 
situaŃia impune; 
- acordă sprijin, potrivit competenŃelor legale, autorităŃilor administraŃiei publice locale, 
în vederea desfăşurării activităŃilor acestora - la solicitare; 
- acŃionează  alături de  PoliŃie, Jandarmerie, I.S.U şi alte institușii cu atribușiuni în 
salvarea, evacuarea persoanelor ori bunurilor afectate de incendii, explozii, avarii, 
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accidente, epidemii, calamităŃi, precum şi de înlăturare a urmărilor provocate de astfel 
de evenimente; 
- aplică sancŃiuni contravenŃionale în conformitate cu prevederile  legale;  
- asigură măsuri de ordine publică cu ocazia adunărilor publice, desfăşurării 
manifestărilor cultural artistice și sportive; 
- intervine în scopul rezolvării eficiente a sesizărilor/reclamaŃiilor cetăŃenilor, în limita 
competenŃelor legale; 
- în cazul constatării  unei infracșiuni flagrante identifică martorii, întocmește procesul 
verbal de constatare a infracșiunii flagrante și măsuri de conducere și predare a 
făptuitorului/făptuitorilor la sediul PoliŃiei Municipiului  Târgovişte; 
- la constatarea unei  infracŃiuni,  ia măsuri în vederea conservării locului faptei, asigură 
paza bunurilor, identifică potenŃialii martori, anunŃă organele de poliŃie sau, după caz, îi 
reŃin şi predă poliŃiei; 
- intervine pentru menșinerea salubrităŃii în  municipiu Târgovişte, luând măsuri de 
sancŃionare contravenŃională a celor ce încalcă legea; 
- comunică oportun cu Ofișerul de serviciu și șeful de tură - precizează acestora, în 
aceeași ordine, ori de câte ori intervine pentru rezolvarea unor sesizări sau își schimbă 
pozișia justificat în scopul îndeplinirii atribușiunilor de serviciu ori pauză; 
- pe timpul deplasării, supraveghează permanent aria din imediata sa apropiere și 
intervine oportun pentru luarea măsurilor legale ori de câte ori constată aspecte de 
încălcare a legilor; 
- membrii patrulei  Ńin legătura cu și cu polișiști locali din dispozitivul de ordine 
publică al Polișiei Locale, prin staŃia radio sau telefonul de serviciu din dotare, cu 
scopul de a realiza o cooperare eficientă în orice împrejurare care necesită acest lucru;  
întocmește fișă de evidenșă pentru persoanele care apelează la mila publică, a 
persoanelor fără adăpost și elevilor care comit acte grave de indisciplină, absentează 
nemotivat de la cursuri, încalcă legea sau frecventează medii vicioase; 
- execută şi alte misiuni - conform competenșelor legale, ordonate de către conducerea 
PoliŃiei Municipiului Târgovişte. 
 

ECHIPAJE MIXTE DE RUTIER Ă șI CIRCULA șIE 
Atribu șiuni :  
 - se subordonează șefului biroului rutier din cadrul Polișiei Municipiului Târgoviște; 
- acșionează numai în aria de competenșă teritorială; 
- respectă prevederile art.7 din Legea 155/ 2010.  

 

II.4. ACTIVIT ĂșI CU CARACTER TEMPORAR 
 

 În conformitate cu prevederile legale Polișia Locală desfășoară și 
activităși  cu caracter temporar în baza protocoalelor, notelor de dispozitiv și 
buletinului posturilor și al patrulelor astfel:  
-  execută, în condiŃiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire 
penală şi instanŃele de judecată, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenŃă; 
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- participă, alături de PoliŃia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forŃe ce compun 
sistemul integrat de ordine şi siguranŃă publică, pentru prevenirea şi combaterea 
infracŃionalităŃii stradale; 
- cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la 
mobilizare şi/sau de clarificare a situaŃiei militare a rezerviştilor din M.Ap.N.; 
- asigură măsuri de ordine publică la executările silite și protecŃia executorilor 
judecătoreşti; 
- acordă, pe teritoriul unităŃilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat 
structurilor competente cu atribuŃii în domeniul menŃinerii, asigurării şi restabilirii 
ordinii publice. 
- asigură măsuri de ordine publică atunci când personalul din aparatul de specialitate al 
primarului, din instituŃiile sau serviciile publice de interes local, efectuează controale ori 
acŃiuni specifice precum și protecșia acestuia; 
- participă, împreună cu alte autorităŃi competente, la asigurarea ordinii şi lini ştii publice 
cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraŃiilor, procesiunilor, acŃiunilor de 
pichetare, acŃiunilor comerciale promoŃionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, 
religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităŃi care se 
desfăşoară în spaŃiul public şi care implică aglomerări de persoane. 
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Capitolul III  
 

EFECTIVELE AFLATE LA DISPOZI łIE ŞI SUPORTUL LOGISTIC 
 III.1. Efectivele: 
III.1.1. Ordine si liniste publică 
 - 1 şef de serviciu ordine publică; 
 - 63 poliŃişti locali din care: 
  *12-14 poliŃişti locali execută misiuni specifice în 3 schimburi                                           
a 8 ore în colaborare cu PoliŃia Municipiului Târgovişte;  
                   *49-51 poliŃişti locali execută activităși specifice în dispozitivul                                        
de ordine publică al PoliŃiei Locale. 
III.1.2. Circulatie pe drumurile publice: 
- 1 șef birou circulașie pe drumurile publice; 
- 13 polișiști locali; 
Zilnic în funcșie de planificare vor fi repartizași 1 – 2 polișiști locali care vor 
desfășura activitatea împreună cu agenșii biroului rutier din cadrul Polișiei 
Municipiului Târgoviște. 
Notă: Din totalul planificat în dispozitivul PoliŃiei Locale 9-18 poliŃişti locali nu sunt 
cuprinşi în misiuni deoarece execută pregătire în centrele M.A.I. şi 4-8 se află lunar în 
concedii de odihnă sau situaŃii neplanificate. 
 

                  III.2. Suportul logistic: 
DOTĂRI AUTO :  
III.2.1.  Serviciul  ordine publică, din cadrul PoliŃiei Locale, este dotat cu 6 
autovehicule, din care : 
        - 3 Auto Marca Logan cu 7 locuri; 
        - 1 Auto marca Logan  cu 5 locuri;  
        - 1 Auto Microbuz Renault  cu 9 locuri; 
        - 1 Auto Renault Master cu 7 locuri. 
MIJLOACE DE AUTOAPĂRARE, MIJLOACE DE COMUNICAłII șI ALTE 
MATERIALE : 
        -  armament  cu munișie neletală; 
        -  stașii radio emisie recepșie ( auto-fixe și  portabile); 
        -  bastoane cauciuc tip B1; 

- telefoane mobil pe efectiv; 
- cătuşe metalice, spray-uri iritant lacrimogene; 
- rola banda delimitare zonă; 
- garduri de protecșie; 
- lanterne; 
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- proiectoare; 
- carnet procese-verbale contravenŃie; 
- documente tipizate. 

       
 
    Echipament specific de intervenŃie: 

- cască protecŃie antivandal; 
- costum antimanifestare (platoşă, cotiere, genunchiere, apărătoare tibie şi   

          antebraŃ); 
- bastoane electroşoc; 
- baston pentru autoapărare; 

        - mânuşi de protecŃie cu inserŃie de plumb ; 
        - veste multifuncŃionale; 
        - bluzon și pantalon de culoare neagră. 
 
III.2.2.  Biroul circulașie pe drumurile publice, din cadrul PoliŃiei Locale, este dotat cu 
2 autovehicule marca Logan  cu 5 locuri.  
MIJLOACE DE COMUNICAłII șI ALTE MATERIALE : 
        -  stașii radio emisie recepșie ( auto-fixe și  portabile); 

- telefoane mobil pe efectiv,  cameră video; 
- spray-uri iritant lacrimogene; 
- rola banda delimitare zonă; 
- carnet procese-verbale contravenŃie; 
- documente tipizate; 
- echipament pentru protecșia muncii (caschetă albă, vestă ham sau geacă 
 reflectorizantă, baston reflectorizant, fluier)  . 
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Capitolul  IV  
 

INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA  
ACTIVIT ĂłILOR ŞI CONTROLUL DISPOZITIVELOR  

 
IV.1 Instruirea personalului 

 În conformitate cu prevederile H.G. 1332/2010 (Regulamentul Cadru de 
organizare si funcŃionare a PoliŃiei Locale ), seful serviciului ordine publică si seful 
biroului circulatie asigură cunoasterea si aplicarea întocmai, de către personalul din 
subordine, a prevederilor legale ce reglementează, mentinerea ordinii si a linistii 
publice, regulile de convietuire socială si integritatea corporală a persoanelor. 
 Zilnic ofiŃerul de serviciu efectuează pregătirea poliŃiştilor locali din cadrul 
dispozitivului propriu,  pe schimburi, înaintea intrării în serviciu, timp de maxim 5 
minute astfel: 
- verifică prezenŃa, constată dacă politistii sunt în deplinătatea capacităŃilor fizice şi 
psihice pentru executarea serviciului, Ńinuta şi materialele din dotare ; 
- prezentă situaŃia operativă din ultimele 24 ore, evenimentele importante care au avut 
loc şi acŃiunilor în curs de desfăşurare pe raza localităŃii, precum şi a forŃelor cu care 
colaborează; 
- precizează fiecărui politist local, care intră în serviciu, modalitatea de desfăsurare a 
activitătii, intervalul orar, locul/ zona, aria de patrulare precum si elemente de 
cooperare; 
- prelucrează aspecte, de interes operativ, rezultate din activitatea desfăşurată de 
poliŃiştii locali în ziua precedentă; 
- reguli şi norme de conduită în diferite situaŃii; 
- misiunea destinată şi dispozitivul adoptat; 
- obiectivele de îndeplinit; 
- alte activităŃi de ordin organizatoric. 
 În baza planurilor de pregătire zilnică analizate si aprobate de seful 
serviciului ordine publică, persoana special destinată, execută instruirea personalului 
care intră în serviciu. Tematica cuprinde elemente de pregătire generală si specifică. 
 În baza  planurilor lunare de pregătire analizate si aprobate de seful 
serviciului ordine publică, persoana special destinată, execută pregătirea întregului 
personal în zilele stabilite timp de două ore. 
 În vederea operationalizării Politiei Locale Târgoviste, în termen  de 5 ani 
de la înfiintarea a structurii -  perioadă valabilă pentru personalul preluat din vechea 
institutie - Politia Comunitară si în termen de 1 an pentru personalul angajat după 
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înfiintarea institutiei, politistii locali cu atributii în domeniul ordinii si linistii publice 
precum si politistii din cadrul biroului circulatie pe drumurile publice parcurg 
obligatoriu programe de formare initială structurate pe module, prin cursuri la zi cu 
durata de 3 luni în institutii ale M.A.I. 
Personalul cu functii publice de conducere parcurg în mod obligatoriu si un modul de 
management, cu durata de minimum 30 de ore.  
 Finalizarea programelor de formare initială se face prin examen de 
absolvire, conform planurilor de învătământ. 
 Cu ocazia planificării, organizării si desfăsurării unor actiuni punctuale 
conduse si executate de Politia Locală Târgoviste, se întocmeste notă de dispozitiv, iar 
instruirea personalului si controlul activitătii se realizează de către seful structurii care 
organizează activitatea. 
 Cu ocazia planificării, organizării si desfăsurării unor actiuni în sistem 
integrat conduse si executate de Politia Municipiului Târgoviste sau Inspectoratul de 
Jandarmi Judetean Dâmbovita, se întocmeste notă de dispozitiv, iar instruirea 
personalului si controlul activitătii se realizează de către comandantul actiunii. 
  

IV.2. Controlul 
 

  Personalul cu drept de control din cadrul PoliŃiei Locale: 
1) Directorul Executiv  - controlează întreaga activitate a întregului personal al PoliŃiei 
Locale ; 
2) Directorul Executiv Adjunct controlează întreaga activitate a personalului 
compartimentelor din subordine; 
3) Şeful Serviciului de Ordine Publică-controlează întreaga activitate a personalului 
Serviciului de Ordine si Liniste Publică; 
4) Seful Biroului Circulatie pe Drumurile Publice - controlează întreaga activitate a 
personalului din cadrul biroului circulatie; 
5) OfiŃerul de serviciu controlează activitatea personalului din cadrul dispozitivului de 
Ordine Publică în serviciu; 
 În afara limitelor de competenŃă, personalul cu atribuŃii de control poate 
executa control în toate celelalte structuri organizatorice pe bază de împuternicire emisă 
de către Directorul Executiv al PoliŃiei Locale Târgovişte. 
Obiective de control:  
- prezenŃa în zona de competenŃă, cunoaşterea şi respectarea consemnelor şi a 

misiunii, modul de îndeplinire a obligaŃiilor ce le revin şi eficienŃa măsurilor luate, 
comportamentul faŃă de cetăŃeni, Ńinuta, modul de folosire şi întreŃinere a mijloacelor 
din dotare. Controalele asupra activităŃilor patrulelor mixte vor fi planificate de comun 
acord şi în cooperare cu reprezentaŃii poli Ńiei municipiului Târgovişte şi vor fi executate 
pe schimburi, pe bază de grafic. 
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Capitolul V  
 

DispoziŃii finale 
 

 Informările şi cooperarea între structurile cu atribuŃii în menŃinerea ordinii şi 
liniştii publice sunt permanente şi  se realizează în ambele direcŃii indiferent de 
instituŃiile ce compun dispozitivul. Oportunitatea şi necesitatea informărilor în timp real 
sau reflectat permanent în capacitatea ridicată şi timpul scurt de reacŃie al structurilor ce 
compun dispozitivul integrat. În toate împrejurările, schimbul permanent de informaŃii a 
contribuit nemijlocit şi la eficienŃa acŃiunilor măsurată prin atingerea obiectivelor atât 
instituŃionale cât şi profesionale .  
 

V.1. Realizarea informărilor  
 Informările reciproce cu privire la evoluŃia situaŃiei operative între 
structurile de poliŃie locală şi poliŃia municipiului se realizează după următorul algoritm:   
        - săptămânal la sediul poliŃiei municipiului de regulă în ultima zi lucrătoare a 
săptămânii; 
        - ori de câte ori este necesară rezolvarea unor situaŃii sau realizarea dispozitivului 
comun; 
        - ori de câte ori este necesară concentrarea sau mutarea eforturilor umane şi 
materiale pe zone de competenŃă; 

 

V.2. Evaluarea activităŃilor desfăşurate se realizează: 
 
- imediat ce acŃiunea se încheie pentru a exploata rezultatele şi informaŃiile reiesite; 
- săptămânal în cadrul bilanŃului la nivelul serviciului de ordine şi lini şte publică; 
- săptămânal în cadrul bilanŃului la nivelul Primăriei Târgovişte; 
- lunar la nivelul I.J. de PoliŃie DâmboviŃa evaluarea stării infracŃionale;  
- trimestrial cu ocazia informării Comisiei Locale de Ordine şi SiguranŃă Publică; 
- anual cu ocazia prezentării bilanŃului privind activitatea instituŃiei.  
 

V.3.Tabel cu persoanele cu funcŃii de conducere şi  atribu Ńii de coordonare şi 
control. 
 

NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCłIA 
DINU Gheorghe Director Executiv 
MICULESCU Bogdan Director Executiv Adjunct 
NIłĂ Ioan Gabriel Şef Serviciu Ordine si Liniste Publică 
DUMITRESCU Robert Sef Birou Circulatie pe Drumurile Publice 
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V.4. Anexe 
   
- „Protocol de colaborare privind activităŃile desfăşurate în comun de PoliŃia 
Municipiului Târgovişte si PoliŃia Locală pe linia menŃinerii ordinii şi lini ştii publice si 
asigurării fluentei si sigurantei rutiere în perioada 2013-2014;  
- „Protocol de colaborare privind îmbunătăŃirea climatului de siguranŃă publică în zona 
unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din Municipiul Târgovişte în anul 2013-2014” cu 
Inspectoratul JudeŃean de Jandarmi şi Inspectoratul de PoliŃie al JudeŃului DâmboviŃa; 
- Harta cu delimitările zonei de competenŃă si sectoarele de siguranŃă precum şi 
dispunerea unităŃilor de învăŃământ repartizate pentru monitorizare. 
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