
 

 

 

 

Anexa la Concepția privind managementul structurilor de 

ordine publică din cadrul Poliție Române 

 
 

EVIDENŢE ŞI DOCUMENTE NECESARE ÎNDEPLINIRII 

ATRIBUŢIILOR DE SERVICIU 

 
 

I. În domeniul menţinerii ordinii şi siguranţei publice 
 

1.  La nivelul biroului sau formaţiunii de ordine publică: 

a) registrul dispozitivului de siguranță publică şi patrulare; 

b) harta cu delimitarea zonelor de siguranţă publică; 

c) registrul de instruire a agenţilor de siguranţă publică; 

d) registrul de control al dispozitivului de siguranţă publică; 

e) evidența lucrărilor penale; 

f) registru fișe de intervenție la eveniment; 

g) registru de evidență a ordinelor de protecție; 

h) registru de evidență a ordinelor de protecție provizorii; 
 

2. La nivelul compartimentului poliţiei de proximitate: 

a) evidența locurilor şi zonelor cu risc criminogen; 

b) evidenţa cerşetorilor, vagabonzilor, persoanelor cu comportament violent pe fondul 

consumului excesiv de alcool sau a tulburărilor psihice grave; 

c) evidenţa minorilor lipsiţi de supraveghere; 

d) evidenţa grupurilor de tineri cu preocupări antisociale; 

e) evidenţa asociaţiilor de proprietari/locatari;  

f) evidenţa unităţilor de învăţământ;  

g) evidenţa centrelor şi adăposturilor pentru bătrâni, minori, victime ale violenţei în 

familie; 

h) evidenţa persoanelor cu risc ridicat de victimizare; 

i) evidenţa stărilor conflictuale de orice gen; 

j) evidenţa deţinătorilor de câini periculoşi sau agresivi. 
 

3.  La nivelul secţiei de poliţie rurală:  

a) registrul dispozitivului de siguranță publică şi patrulare; 

b) harta cu delimitarea zonelor de siguranţă publică; 

c) registrul de instruire a agenţilor de siguranţă publică; 

d) registrul de control al dispozitivului de siguranţă publică; 

e) registrul unic de control; 

f) resgitru rapoarte de activitate; 

g) registre intrare-ieşire corespondenţă ordinară şi clasificată; 

h) evidenţa dosarelor penale; 

i) registrul evidenţă contravenţii; 

j) registrul de audienţe; 

k) registrul de petiţii; 

l) registru fișe de intervenție la eveniment; 

m) registru de evidență a ordinelor de protecție; 

n) registru de evidență a ordinelor de protecție provizorii; 

o) registre privind munca informativă, conform reglementărilor în vigoare; 

p) registrul persoanelor conduse la sediu; 

q) mapa cu pregătirea profesională; 



 

 

 

r) evidenţe ori mape specifice, considerate necesare pentru cunoaşterea eficientă a 

elementelor situaţiei operative, în funcţie de problematica existentă pe raza de 

responsabilitate. 
 

4. La nivelul poliţiei comunale/postul de poliţie comunal:  

a) registre intrare-ieşire corespondenţă ordinară şi clasificată; 

b) evidenţa dosarelor penale; 

c) registrul evidenţă contravenţii; 

d) registrul de audienţe;  

e) registrul de petiţii; 

f) registru de evidență a ordinelor de protecție; 

g) registru de evidență a ordinelor de protecție provizorii; 

h) registre privind munca informativă, conform reglementărilor în vigoare; 

i) registrul pentru evidenţierea dovezilor şi autorizaţiilor de reparaţii auto; 

j) registrul de evidenţă a cetăţenilor incorporabili şi rezerviştilor; 

k) registrul persoanelor conduse la sediu; 

l) registrul pentru evidenţa evenimentelor rutiere soldate numai cu pagube materiale; 

m) mapa cu planificarea activităţilor lunare şi evaluarea acestora. 

 

II. În domeniul sistemelor de securitate 
 

1. La nivelul Direcţiei de Ordine Publică 

a) registrul naţional al societăţilor licenţiate pentru activităţi de pază şi protecţie, precum şi 

în proiectarea, instalarea şi întreţinerea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei; 

b) evidenţa dispeceratelor de monitorizare avizate; 

c) evidenţa atestatelor eliberate şi a celor retrase; 

d) evidenţa măsurilor de suspendare şi anulare a licenţelor.  
 

2. La nivelul serviciilor de ordine publică 

a) obiective asigurate cu pază înarmată; 

b) evidenţa planurilor de pază a unităţilor şi a transporturilor de valori; 

c) personalul tehnic; 

d) personalul de pază atestat şi atestatele retrase; 

e) societăţile licenţiate cu sediul social în judeţ şi punctele de lucru; 

f) dispecerate de monitorizare avizate; 

g) proiecte ale sistemelor de alarmare avizate; 

h) sancţiuni contravenţionale aplicate care atrag suspendarea societăţilor licenţiate.  
 

3.  La nivelul compartimentului sisteme de securitate şi secţiei de poliţie rurală:   

a) obiectivele care nu au implementate măsuri de securitate fizică;   

b) evidenţa planurilor de pază avizate; 

c) casierii colectoare şi alte spaţii de depozitare a valorilor monetare; 

d) casele de schimb valutar şi amanet, magazinele de bijuterii; 

e) agenţiile loto-prono şi pariuri sportive; 

f) centrele comerciale; 

g) unităţile poştale; 

h) staţii şi/sau depozite petroliere. 
 

NOTĂ:  
1. Evidenţele care se pot constitui în baze de date, pot fi realizate şi în format electronic, cu respectarea prevederilor legale 

în domeniu. 

2. La nivelul tuturor structurilor de ordine publică se pot constitui şi alte evidenţe ori mape specifice, considerate necesare 

pentru desfăşurarea optimă a activităţilor de serviciu. 


