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Anexa nr. 2 la 

Concepția privind managementul structurilor de ordine publică 

din cadrul Poliției Române 
 

 

 

EVIDENŢE ŞI DOCUMENTE NECESARE ÎNDEPLINIRII 

ATRIBUŢIILOR DE SERVICIU 

 

 

I. În domeniul siguranței publice 

 

A.  La nivelul structurilor de siguranță publică și patrulare/patrulare și intervenție la 

evenimente: 

1.   registrul dispozitivului de menținere a ordinii și siguranței publice, conform anexei nr. 

1 la Concepție; 

2.   registrul de instruire a agenţilor de siguranţă publică; 

3.   registrul fișelor de intervenție la eveniment; 

4.  registrul rapoartelor de activitate; 

5.   evidențe privind dispozitivele de menținere a ordinii și siguranței publice:   

 a)  mapă cu dispoziția de stabilire a zonei/zonelor de siguranță publică; 

 b) mapă cu analizele tactice și evaluările situației operative utilizate pentru planificarea 

și organizarea dispozitivelor de menținere a ordinii și siguranței publice; 

c) mapă cu graficele lunare privind planificarea serviciilor polițiștilor din dispozitivele 

de menținere a ordinii și siguranței publice; 

 d) mapă cu graficele lunare privind planificarea polițiștilor desemnați să realizeze 

instruirea premergătoare intrării în serviciu; 

 e) mapă cu graficele lunare privind planificarea polițiștilor desemnați să realizeze 

controlul dispozitivelor de menținere a ordinii și siguranței publice; 

 f) mapă cu rapoartele privind rezultatele monitorizărilor și controalelor efectuate la 

dispozitivelele de menținere a ordinii și siguranței publice; 

 g) mapă cu rapoartele de activitate ale efectivelor care au acționat în dispozitivele de 

menținere a ordinii și siguranței publice. 

  

B. La nivelul structurilor de proximitate din cadrul birourilor sau compartimentelor 

de ordine publică: 

1.  evidenţe de interes polițienesc :  

 a) situația locurilor şi zonelor cu risc criminogen, materializată în harta criminogenă; 

   b) mapă cu situația și documentele privind persoanele fără adăpost; 

 c)  mapă cu situația și documentele privind minorii lipsiţi de supraveghere; 

 d)  mapă cu situația și documentele privind asociaţiile de proprietari/locatari; 

 e) mapă cu situația cărților de imobil; 

 f)  mapă cu situația și documentele privind unităţile de învăţământ;  
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 g)  mapă cu situația și documentele privind centrele şi adăposturile pentru bătrâni, 

minori sau victime ale violenţei domestice; 

 h) mapă cu situația și documentele privind persoanele cu risc ridicat de victimizare; 

 i) mapă cu situația și documentele privind stările conflictuale care pot degenera în acte 

de violență; 

 j) mapă cu situația și documentele privind deţinătorii de câini periculoşi sau agresivi; 

 k) mapă cu documentele și activitățile din domeniul circumscris problematicii 

refugiaților și migrației ilegale. 

 

C.  La nivelul secţiei de poliţie rurală:  

 Pe lângă documentele și evidențele prevăzute la subcapitolul A., specifice activității 

dispozitivelor de menținere a ordinii și siguranței publice, se înființează și gestionează 

următoarele: 

 1. registrul unic de control; 

 2.  registrul de evidenţă a proceselor-verbale de contravenţie; 

 3. mapă cu documentele și activitățile din domeniul circumscris problematicii 

refugiaților și migrației ilegale. 

 4.  situația locurilor şi zonelor cu risc criminogen, materializată în harta criminogenă; 

 

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

 1.  registrul de evidenţă a proceselor-verbale de contravenţie; 

 2.  registrul pentru evidenţierea dovezilor şi autorizaţiilor de reparaţii auto; 

 3. registrul pentru evidenţa evenimentelor rutiere soldate numai cu pagube materiale; 

 4. evidenţe de interes polițienesc:  

  a) situația locurilor şi zonelor cu risc criminogen, materializată în harta criminogenă; 

  b)  mapă cu situația și documentele privind minorii lipsiţi de supraveghere; 

  c)  mapă cu situația și documentele privind unităţile de învăţământ;  

  d)  mapă cu situația și documentele privind centrele şi adăposturile pentru bătrâni, 

minori sau victime ale violenţei domestice; 

  e) mapă cu situația și documentele privind persoanele cu risc ridicat de victimizare; 

  f) mapă cu situația și documentele privind stările conflictuale care pot degenera în 

acte de violență; 

  g) mapă cu situația și documentele privind deţinătorii de câini periculoşi sau 

agresivi. 

 

II. În domeniul sistemelor de securitate 

 

A. La nivelul Direcţiei de Ordine Publică 

 1. registrul naţional al societăţilor licenţiate pentru desfășurarea activităţilor de pază şi 

protecţie, precum şi proiectarea, instalarea şi întreţinerea sistemelor de alarmare împotriva 

efracţiei; 

 2. evidenţa dispeceratelor de monitorizare avizate; 

 3. registrul național al evaluatorilor de risc la securitate fizică; 
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B. La nivelul serviciilor de ordine publică 

 1. obiective asigurate cu pază înarmată; 

 2. evidenţa planurilor de pază a unităţilor şi a transporturilor de valori; 

 3. muzee şi orice alte aşezăminte de cultură şi artă care deţin bunuri de patrimoniu; 

 4. obiective care fac parte din infrastructurile critice; 

 5. personalul avizat pentru serviciul înarmat şi a celui tehnic; 

 6. personalul de pază atestat şi atestatele retrase; 

 7. societăţile sau P.F.A./Î.I. licenţiate cu sediul social în judeţ şi punctele de lucru; 

 8. dispecerate de monitorizare avizate; 

 9. proiecte ale sistemelor de alarmare avizate; 

 10. unităţi financiar-bancare şi centrelor de procesare; 

 11. sancţiuni contravenţionale aplicate care atrag suspendarea societăţilor licenţiate.  

 

C.  La nivelul compartimentului sisteme de securitate şi secţiei de poliţie rurală:    
 1. evidenţa planurilor de pază avizate; 

 2. casierii colectoare şi alte spaţii de depozitare a valorilor monetare; 

 3. casele de schimb valutar şi amanet, magazinele de bijuterii; 

 4. agenţiile loto-prono şi pariuri sportive; 

 5. centrele comerciale; 

 6. unităţile poştale; 

 7. muzee şi orice alte aşezăminte de cultură şi artă care nu deţin bunuri de patrimoniu;  

 8. staţii şi/sau depozite petroliere. 

 

NOTĂ:  
1. Evidențele și documentele prevăzute în prezenta anexă nu sunt cu caracter limitativ, la 

nivelul subunităților sau structurilor teritoriale putând fi înființate și gestionate și altele, ca 

urmare a unor obligații instituite de prevederile unor acte normative sau norme ale 

instituției. 

 

2. Evidenţele care se pot constitui în baze de date, pot fi realizate şi în format electronic, 

cu respectarea prevederilor legale în domeniu. 

 

 


