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ANEXĂ 

cu modificările propuse 

la procedura operațională privind activitatea de patrulare 
  

La punctul 5.2, subpunctul 5.2.2 : 

- Prevederea referitoare la stabilirea intervalului orar la care agenții de O.P. vor intra în 

serviciu, contravine prevederilor art.3 alin. 2 din  OMAI 577/2008, privind formele de 

organizare a programului de lucru, și anume, consultarea organizației sindicale 

reprezentative în vederea organizării unei alte forme de program de lucru decât cel 

normal, respectiv mențiunilor din fișa postului care ar trebui modificate de fiecare dată 

intervalul de timp privind orele de intrare/ iesire din serviciu.  

 

La punctul 5.2, subpunctul 5.2.3 : 

- Se impune a se menționa obligația sefului B.O.P. de a întocmi graficul lunar cu 

planificarea polițiștilor, cel putin pentru o perioada de 30 zile în avans pentru a respecta 

dreptul politistilor de a dispune de timpul lor liber si de a respecta principiul concilierii 

vietii profesionale cu cea personală.  

- Totodată se impune includerea unor prevederi referitoare la consultarea prealabilă, în scris, 

a polițiștilor cu privire la optiunile acestora referitoare la zilele sau schimburile în care 

acestia doresc sa fie planificati.  

- Mai mult, solicităm completarea acestui punct prin stabilirea unui termen de 48 ore în care 

agentului să i se aducă la cunostință despre orice modificare a graficului lunar cu 

planificarea turelor de serviciu. 

 

La punctul 5.2, subpunctul 5.2.4: 

- Solicităm modificarea termenului cu privire la constituirea patrulelor de sigurantă publică 

de la o zi la 48 ore, pentru a exista timpul fizic necesar ca politistul sa ia la cunostintă. 
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-  Tot în acest sens, solicităm ca în situatia exceptională în care se dispune refacerea 

componentei modului de constituire a patrulelor existente, acestea să se realizeze prin 

informarea prealabilă a polițiștilor cu cel putin 24 ore inainte.  

- De asemenea se impune eliminarea sintagmei ”alte forțe de ordine” cu referire la poliția 

locală, intru-cât contravine subpunctului 5.1.2., unde se mentionează că pot fi solicitate 

forte suplimentare pentru completarea dispozitivului de mentinere a dispozitivului de 

ordine si siguranta publică doar din partea Jandarmeriei Române. 

 

La punctul 5.2, subpunctul 5.2.5: 

- Solicităm eliminarea celei de-a doua teze referitoare la posibilitatea existenței situației în 

care patrula poate avea în componență un polițist local deoarece încalcă prevederile art. 

10 alin. 3 și 101 alin. 5 din Ordinul MAI 60/2010, care nu prevede o asemenea posibilitate. 

 

La punctul 5.2, subpunctul 5.2.8: 

- Apreciem că se impune nuanțarea modului de constituire a patrulelor mixte deoarece, din 

practica ultimilor ani, s-a constatat lipsa totala de sprijin din partea jandarmilor care 

compuneau patrula mixta, formata din polițist și jandarm. În acest sens, solicităm 

reformulare, și menționarea faptul că forțele suplimentare constituite din jandarmi să fie 

planificate în principal în patrule individuale și doar în situația în care numărul de 

jandarmi este impar, aceștia să fie repartizați în cadrul unei alte patrule. 

 

La punctul 5.3, subpunctul 5.3.5, lit. c: 

- Considerăm oportună introducerea posibilității ca șeful de schimb (persoana care 

efectuează instruirea) să poată efectua modificări în componența patrulelor constituite, în 

cazul constatării unor deficiențe. 

 

La punctul 5.3, subpunctul 5.3.7, lit. b: 

- Solicităm completarea punctului cu textul: ”...de către personal specializat, nominalizat 

prin dispoziție de zi pe unitate. Testarea se va face la unitățile/subunitățile de poliție 

arondate D.G.P.M.B, pentru toți lucrători aflați în serviciu.” 

 

La punctul 5.3, subpunctul 5.3.8, alin. 4: 

- Se va elimina expresia ”prin sondaj”, urmând a se proceda la verificarea tuturor 

autospecialelor ce urmează să intre în serviciul de patrulare. 

- De asemenea se va elimina posibilitatea verificării modului de întocmire a foilor de 

parcurs, acesta fiind strict o răspundere individuală a lucrătorilor care sunt și conducători 

ai autospecialelor. 



- Solicităm introducerea unui aliniat nou, prin care în urma efectuării activităților prevăzute 

la subpunctul 5.3.8, alin. 4, persoanele responsabile să poată lua măsuri, în funcție de 

situațiile constatate, menționând aceste aspecte în nota sinteză pe care o întocmesc. 

 

La punctul 5.4, subpunctul 5.4.1, lit. f: 

- Solicităm introducerea textului : ”... sau alte zone de interes operativ, aflate în zona de 

competență”. Prin acesta se dă posibilitatea agentilor de poliție aflati în patrulă să poată 

analiza obiectiv necesitatea prezenței lor, în timpul activității de patrulare, într-o anumită 

zonă, unde situația operativă o impune . 

 

La punctul 5.4, subpunctul 5.4.3, lit. b: 

- Se va elimina în totalitate această literă, deoarece întreținerea tehnică a autovehiculului 

din dotare se face de către personal specializat în acest sens (nu li se poate solicita 

agentilor de poliție să aibă cunosținte de mecanică sau electrică) și există deja prevederea 

de la punctul 5.3.8. alin. 4 prin care au obligația verificării stării tehnico-estetice a 

autospecialei. 

 

La punctul 5.5, subpunctul 5.5.2: 

- Solicităm introducerea alin. 1, unde să fie prevăzut faptul că la controalele efectuate de 

către cei nominalizați, să poată participa acolo unde este cazul, și reprezentanți ai 

organizației sindicale, care au obligația de a desemna în prealabil persoana care va 

participa la aceste activități, după ce conducerii organizației sindicale i-a fost transmis 

planul de control ce urmează a fi efectuat. Astfel se elimină posibilitatea unor eventuale 

abuzuri, constatări unor deficiențe din mai multe perspective, cât și eficientizarea 

activității de control. 

 

La punctul 5.5, subpunctul 5.5.7: 

- Se va elimina posibilitatea consemnării controalelor în agenda de serviciu a polițistului, 

existând posibilitatea cuantificării/exemplificarii acestei activităti în raportul de activitate 

cât și în nota sinteză. 

 

La punctul 5.8, subpunctul 5.8.1:  

- Apreciem că se impune eliminarea acestui subpunct, deoarece este în contradicție cu 

subpunctul 5.4.3. lit. h, din cadrul Capitolului PATRULAREA și în același timp restrânge 

posibilitatea celui aflat în situația luării unei decizii operative, de moment, să stea să 

aștepte eventuale aprobări. 

 



La punctul 5.8, subpunctul 5.8.2:  

- Solicităm încadrarea acestui subpunct, într-o bază legală (în acest moment nu există 

prevederi în acest sens, în acte superioare din punct de vedere juridic), care să aibă 

acoperire și prin aceasta să evităm eventuale abuzuri. 

 

La punctul 5.8, subpunctul 5.8.9: 

- Vă solicităm să aveți în vedere introducerea/ completarea textului, prin faptul că este 

nevoie să existe logistica necesară igienizării/ menținerii autospecialelor, cât și punerea la 

dispozitie de materiale necsare efectuarii acestei operatiuni, de către personal specializat. 
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