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Anexa nr. 1 la 

Concepția privind managementul structurilor de ordine publică 

din cadrul Poliției Române 
  

 

 

                                                                                       A P R O B 

            șef subunitate 

 

        

ORGANIZAREA 
dispozitivului de menținere a ordinii și siguranței publice 

pentru data de _____________ 
 

EFECTIVE ÎN 

SERVICIU 

Efectiv 

prevăzut 

Efectiv 

încadrat 

În serviciu Răspândiri 

(numerice) Sch. I Sch. II Sch. III TOTAL 

Ofițeri coordonatori        

Agenți șef schimb / 

coordonatori 
       

Agenți de siguranță 

publică 
       

TOTAL POLIȚIȘTI DE 

ORDINE PUBLICĂ 
       

Polițiști din cadrul altor 

structuri: 
       

Jandarmi, din care:        

în patrule mixte        

în patrule independente        

Polițiști de frontieră,  

din care: 
       

în patrule mixte        

în patrule independente        

Alte efective, din care:        

poliție locală        

studenți și elevi        

R  O  M  Â  N  I  A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE 

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

sau 

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN _____________ 

                                                          
Subunitatea __________________________________ 

(Nivelul de secretizare stabilit conform art. 

35 alin. (2) din Concepție) 

 

Nr. ___________ din _____________ 
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TOTAL EFECTIVE ÎN 

SERVICIU 
       

Patrule auto        

Patrule pedestre        

Câini de serviciu        

Patrule cu câini de 

serviciu 
       

 

 

I. RĂSPÂNDIRI (nominal) 

 

a) Concedii de odihnă: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

b) Concedii medicale:   

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

c) Concedii studii: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

d) Liber: ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

e) Cursuri: _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

f) Delegări / detașări: ________________________________________________________________ 

(structura și motivul) _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

g) Alte motive: __________________________________________________________ 

(cu specificarea motivului) ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

h) Autovehicule nefolosite: ________________________________________________ 

(motivul indisponibilității - tehnic, din dispoziție, alte motive etc) _________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

i) Câini de serviciu nefolosiți: ______________________________________________ 

(motivul) ________________________________________________________________ 
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II. REPARTIZAREA ÎN TEREN 
 

  Grad, nume şi prenume 
în serviciu (intervalul orar) 

Semnătura 
Sch. 1 Sch. 2 Sch. 3 

Zona de 

siguranță 

publică nr. 

___________ 

 

 

Autospecială 

alocată  

  

MAI _______ 
 

     

     

     

     

Itinerar de patrulare și intervale orare: 

 

Puncte / Zone de staționare și intervale orare: 

 

 

Alte activități / obiective de interes: 
 

 

Zona de 

siguranță 

publică nr. 

___________ 

 

 

Autospecială 

alocată  

  

MAI _______ 
 

     

     

     

     

Itinerar de patrulare și intervale orare: 

 

Puncte / Zone de staționare și intervale orare: 

 

 

Alte activități / obiective de interes: 

 

Zona de 

siguranță 

publică nr. 

___________ 

 

 

Autospecială 

alocată  

 

 MAI_______ 
 

     

     

     

     

Itinerar de patrulare și intervale orare: 

 

Puncte / Zone de staționare și intervale orare: 

 

 

Alte activități / obiective de interes: 
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III. ZONE ACOPERITE CU ALTE FORŢE 
(polițiști din cadrul altor structuri, patrule de jandarmi / poliție de frontieră / poliție locală) 

 

 Grad, nume şi prenume 
în serviciu (intervalul orar) 

Semnătura 
Sch. 1 Sch. 2 Sch. 3 

Zona de 

siguranță 

publică nr. 

___________ 

 

 

Autospecială 

alocată  
 

nr. ________ 

 

     

     

     

Itinerar de patrulare: 

 

Puncte / Zone de staționare și intervale orare: 

 

Alte activități / obiective de interes: 

 

Zona de 

siguranță 

publică  
 

nr. _______ 

 

 

 

Autospecială 

alocată  
 

nr. ________ 

     

     

     

Itinerar de patrulare: 

 

Puncte / Zone de staționare și intervale orare: 

 

 

Alte activități / obiective de interes: 

 

 

IV. POLIŢIŞTII DESEMNAŢI SĂ COORDONEZE ACTIVITATEA 
 

 Grad, nume şi prenume 
în serviciu (intervalul orar) 

Semnătura 
Sch. 1 Sch. 2 Sch. 3 

Autospecială 

alocată  

nr. ________ 

     

     

Autospecială 

alocată  

nr. ________ 

     

     

Atribuții principale: desfășoară activități de instruire, sprijin și îndrumare, precum și evaluarea activităților și 

rezultatelor obținute. 
 

Atribuții punctuale: ______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 

 

ÎNTOCMIT 

(polițist desemnat de șeful subunității conform prevederilor în vigoare privind organizarea şi executarea 

activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice) 

 

NOTĂ: numărul rubricilor/filelor va fi adaptat situației operative, prin raportare la resursele avute la dispoziție, în principal 

resursa umană. 


