DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE
A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Siguranţă şi încredere

PRINCIPALELE REPERE CARE AU CARACTERIZAT ACTIVITATEA
DIRECŢIEI GENERALE DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

 Dezvoltarea socio-economică a Capitalei, care în ultimii doi ani a
condus la extinderea ori apariţia unor noi cartiere şi obiective economice
şi implicit la creşterea ariei de competenţă teritorială;

 Populaţia oficială înregistrată în municipiul Bucureşti, este de
1.943.981, dar evaluările recente estimează această cifră la peste 3
milioane de cetăţeni care trăiesc, locuiesc, muncesc, tranzitează sau se
află în capitală ca turişti;
 Numărul autovehiculelor înmatriculate este de 1.200.000, iar al
conducătorilor auto este de 743.696
 Numărul semnificativ al măsurilor de ordine cu ocazia unor
manifestări publice a crescut cu 15% faţă de anul precedent;

PRINCIPALELE REPERE CARE AU CARACTERIZAT ACTIVITATEA
DIRECŢIEI GENERALE DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 Poliţia Capitalei dispune de 12% din totalul poliţiştilor încadraţi la nivel
naţional, are în zona de competenţă 15% din populaţia ţării şi gestionează
20% din volumul criminalităţii înregistrate la nivel naţional;
 Poliţiştii bucureşteni instrumentează 28,27% din totalul lucrărilor şi
cauzelor penale cu A.N. existente la nivel naţional şi rezolvă 18,06% din
total;
 Poliţia Capitalei a constatat 41,57% din totalul infracţiunilor şi a cercetat
51,58% din totalul persoanelor în domeniul traficului şi consumului de
droguri la nivel naţional;

 Poliţia Capitalei înregistrează 38,7% din criminalitatea stradală sesizată
la nivel naţional şi soluţionează 27,5%;
 Se confruntă cu 46,2% din totalul furturilor de auto înregistrate la nivelul
ţării, soluţionând 53,6%;
 Peste 50% din grupările infracţionale destrămate la nivel naţional au fost
documentate de către Poliţia Capitalei.

În condiţiile unei situaţii complexe şi dinamice,
care caracterizează de altfel orice capitală europeană,
atât din punct de vedere al criminalităţii cât şi al
resurselor alocate, măsurile manageriale s-au
concentrat pe asigurarea unui cadru organizatoric
adecvat precum şi pe implementarea unor concepte
moderne de acţiune respectiv conducerea activităţii
poliţiei în baza informaţiilor şi adoptarea unei atitudini
proactive în combaterea criminalităţii.
Aceste măsuri au avut ca efect creşterea calităţii
serviciului poliţienesc, a eficienţei acestuia şi
asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică
pentru comunitate.

DINAMICA INFRACŢIONALITĂŢII SESIZATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Evoluţia criminalităţii nu a cunoscut mutaţii semnificative în
2008, comparativ cu anii anteriori, în condiţiile în care competenţele
poliţiei au crescut ca urmare a modificărilor legislative intervenite în anul
2006.
Se poate constata faptul că atât infracţionalitatea economică
cât şi cea judiciară au avut o evoluţie relativ constantă în ultimii 5 ani, în
timp ce infracţiunile de altă natură au crescut îndeosebi prin trecerea în
competenţa poliţiei a unor infracţiuni aflate anterior în responsabilitatea
instanţelor de judecată.

CRIMINALITATEA JUDICIARĂ
- reprezintă 58% din totalul infracţiunilor sesizate

MASURI DISPUSE:
• Concentrarea activităţilor pe infracţiunile grave, cu mod de operare, care reprezintă
16,8% din totalul infracţiunilor judiciare sesizate;
• Monitorizarea - documentarea activităţii infracţionale a grupurilor de infractori;
• Asigurarea capacităţii operative în vederea combaterii eficiente a infracţiunilor de
mică criminalitate, care reprezintă ponderea în cadrul infracţiunilor judiciare;
• Dezvoltarea aplicaţiilor informatice necesare domeniului analizei informaţiilor.

PRINCIPALELE REALIZĂRI ÎN COMBATEREA CRIMINALITĂŢII JUDICIARE:
• Menţinerea nivelului criminalităţii sesizate inclusiv a celei stradale la parametrii
similari anului 2007, în condiţiile diminuării considerabile a resursei umane;
• Creşterea cu 8% a infracţiunilor constatate în flagrant;
• Diminuarea cu 4% a furturilor din locuinţe;
• Diminuarea cu 16% a furturilor din societăţi comerciale;
• Destructurarea unui număr de 167 grupări criminale, active pe teritoriul Capitalei;
• Reducerea infracţiunilor împotriva vieţii şi integrităţii corporale cu 7,5%.

PONDEREA PRINCIPALELOR CATEGORII DE INFRACŢIUNI JUDICIARE
SESIZATE

10733

29931
Furturi
Infractiuni cu violenta
Alte categorii

8411

Spre deosebire de majoritatea capitalelor europene, în Bucureşti,
nu au fost înregistrate cazuri privind atacuri armate ale unor sedii
de bănci, transporturi de valori monetare, luări de ostatici ori alte
asemenea fapte deosebit de grave.

PONDEREA PRINCIPALELOR CATEGORII DE
FURTURI SESIZATE
TOTAL FURTURI = 29.931
Din soc.com. = 11,9%
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Din locuinte = 8,6%
Din buzunare si genti = 7,2%
De auto = 4,8%
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Caracteristice
Municipiului
Bucureşti pe acest segment sunt
infracţiunile de mică criminalitate (furturi
din şi de pe auto, furturi de pe rafturile
magazinelor), care reprezintă 84,3% din
totalul furturilor sesizate în anul 2008.

Alte furturi = 44,2%

CRIMINALITATEA JUDICIARĂ STRADALĂ
Dinamica acestor infracţiuni este în legătură directă cu prezenţa în stradă a
elementelor din dispozitivul de ordine publică, ce asigură, pe de o parte
capacitatea de intervenţie la evenimente – în plan reactiv, iar pe de altă parte
vizibilitatea - în plan preventiv .
Prezenţa efectivelor în segmentul stradal a fost
afectată de:
• diminuarea procentului de încadrare al structurilor de
siguranţă publică şi patrulare la 77%;
• numărul mare al măsurilor de ordine cu ocazia
manifestărilor publice de amploare – 3.432, în creştere cu
15% iar al efectivelor participante cu 189%. În această
situaţie dispozitivele de siguranţă publică au fost
diminuate cu o medie zilnică de 20%;
• numărul mare de intervenţii la evenimentele sesizate
prin sistemul “112”, care reprezintă 20% din totalul
apelurilor la nivel naţional şi care necesită intervenţia
patrulelor din dispozitivul de ordine publică.
• folosirea agenţilor de siguranţă în activităţi de fluidizare
a traficului rutier

MICUL TRAFIC SI CONSUM DE DROGURI
Infracţiunile de trafic şi consum de droguri descoperite au înregistrat o
creştere de 4,6% în anul 2008, comparativ cu anul 2007, de la 1462 la 1530 fapte.
Distribuţia constatărilor pe sectoare evidenţiază faptul că există zone
criminogene cu potenţial ridicat pe acest segment infracţional.
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CRIMINALITATEA
ECONOMICO-FINANCIARĂ

PRINCIPALELE REZULTATE:
 2.828 persoane cercetate, 50 grupări infracţionale destructurate
 Înregistrarea unui de număr 471 dosare penale complexe şi finalizate de
către structurile de investigarea fraudelor - 406;
 Prejudiciu recuperat: 115 milioane lei (ron)
 30 acţiuni pentru combaterea traficului de ţigări, fiind confiscate ţigarete
în valoare de 4,33 milioane RON.
 Acţiunile organizate pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor
bancare s-au concretizat în constatarea a 2.759 infracţiuni pentru care au
fost cercetate 897 persoane.

 Instrumentarea a 1.012 infracţiuni economice cu efecte asupra bugetului
de stat.
 Pe linia descoperirii produselor contrafăcute au fost efectuate 69 de
acţiuni punctuale fiind confiscate mărfuri în valoare de 3,22 milioane ron.
 Protejarea drepturilor de autor şi conexe s-a concretizat în efectuarea a
44 de acţiuni (34 din informaţii proprii), fiind descoperite 4 laboratoare
clandestine, ocazie cu care au fost confiscate 29.048 DVD-uri şi CD-uri
piratate, 480 casete audio, 15 unităţi de calculator, 39 unităţi de
imprimare, 29 de hard-disk-uri.

Dinamica grupărilor infracţionale ocazionale la nivelul D.G.P.M.B.
în anul 2008

Pe parcursul anului trecut, Poliţia Capitalei a reuşit destructurarea unui
număr de 167 grupări infracţionale active cu 525 membri, din care 273
reţinuţi/arestaţi. Membrii acestor grupări aveau preocupări infracţionale
în săvârşirea unor fapte grave sau deosebit de grave, precum omor şi
tentative de omor, trafic de fiinţe umane în vederea practicării prostituţiei,
şantaj şi lipsire de libertate, perceperea unor taxe de protecţie, înşelăciuni
cu locuinţe şi terenuri, obţinerea frauduloasă a unor credite bancare.
În fiecare caz, acţiunile informativ-operative s-au desfăşurat pe parcursul
a 6 luni – 1 an, pentru a obţine probatoriul necesar arestării unui număr
cât mai mare de membri ai acestor grupări.
Peste 50% din grupările infracţionale destrămate la nivel naţional au fost
documentate de către Serviciul central şi Serviciile de Investigaţii
Criminale din cadrul Poliţiilor Sectoarelor 1-6.

GRUPĂRI INFRACŢIONALE DESTRUCTURATE
ÎN ANUL 2008
NR

DENUMIREA GRUPĂRII

NR. DE
MEMBRI

ACTIVITATE
INFRACŢIONALĂ

1.

Gruparea “Luptătorii”

5

-infracţiuni cu violenţă
-şantaj
-recuperări

2.

Gruparea “Biru – Expres”

14

-tâlhării
-furturi

3.

Gruparea “Ene Ion”

9

-furturi de autoturisme

4.

Gruparea “Sile Pietroi”

16

-tâlhării
-şantaj
-lipsire de liberate

5.

Gruparea “Butoi”

4

-tâlhării
-furturi din locuinţe

6.

Grupările “Bella şi Stan”

8

-prostituţie
-proxentism

7.

Grupările “Chira şi Lupii”

25

-infracţiuni cu violenţă
-şantaj
-proxentism

8.

Gruparea “Firicel”

11

-proxentism
-lipsire de liberate

9.

Gruparea ”Mandatarii”

20

-furturi din locuinţă
-înşelăciuni imobiliare

ANALIZA APELURILOR PRIMITE PRIN 112

În anul 2008, Poliţia Capitalei a gestionat 18% din totalul apelurilor
la nivelul României:
• 1.421.645 – TOTAL ŢARĂ
•
269. 753 – DGPMB
În medie, fiecare secţie de poliţie a fost
solicitată să intervină la 10.375 cazuri, ceea ce
reprezintă circa 30 deplasări zilnice la evenimente
sesizate prin Serviciul 112.
În mai mult de 89% din totalul deplasărilor
timpul de intervenţie este de maxim 10 minute,
probleme pe acest segment apărând pe parcursul zilei
în condiţiile unui trafic aglomerat.

PRINCIPALELE CAUZE ALE ACCIDENTELOR RUTIERE
Activităţile Poliţiei Rutiere au fost canalizate pe asigurarea fluenţei, în condiţiile
în care parcul auto a cunoscut o creştere semnificativă în ultimii ani, ajungând la 1.200.000
autoturisme , iar infrastructura stradală a rămas neschimbată.
În acestă situaţie , măsurile preventive şi coercitive menite a diminua indisciplina
în trafic nu au mai putut fi asigurate datorită lipsei de personal specializat, ceea ce a avut
ca rezultat creşterea infracţiunilor de ucidere şi vătămare corporală din culpă, săvârşite de
conducătorii auto.
Principalele cauze ale accidentelor rutiere grave au constat în :
 traversare neregulamentară pietoni

 neacordare prioritate pietoni
 neacordare prioritate vehicule
 viteză excesivă sau neadaptată
 neasig. la sch. direcţiei de deplasare

SIGURANŢA RUTIERĂ
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Măsuri aplicate

 INFRACŢIUNI SESIZATE = 2.882
 CONTRAVENŢII APLICATE = 390.691
- PTR. DEPĂŞIREA VITEZEI LEGALE = 30.137
- NEFOLOSIREA CENTURII DE SIGURANŢĂ = 53.229
- CONDUCERE SUB INFLUENŢA ALCOOLULUI = 1.301

Activităţi de Prevenire a Criminalităţii
În anul 2008, Poliţia Capitalei a întreprins o serie de activităţi
preventive, menite să popularizeze activitatea instituţiei în rândul comunităţii,
în special în segmentul publicului tânăr şi să inducă un comportament
antiinfracţional şi antivictimal.
Proiecte derulate:

Subproiectul “Sfaturi mari pentru cei mici”. Cu ajutorul concursului
de desen “Zorro, câinele poliţist” derulat în 7 şcoli din Bucureşti, au fost
distribuite 2500 jocuri de cărţi “Nu fi Păcălici” care-i învaţă pe cei mici să
nu devină victime ale activităţilor infracţionale


Subproiectul “Protective Brother”. Scopul a fost diminuarea riscului
infracţional şi victimal în rândul elevilor din 10 unităţi de învăţământ cu
risc criminogen ridicat (6 şcoli generale şi 4 licee) printr-un sistem de tip
tutelă, cu o legătură mai strânsă între ofiţerul de prevenire şi elevi



Subproiectul “O zi din viaţa unui adolescent”. Pentru prevenirea şi
combaterea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor a fost lansat
un concurs de scenete de teatru între liceele bucureştene. Piesele
finaliste au fost filmate cu sprijinul echipei TV a MAI şi vor constitui
material pentru caravana prevenirii care se va deplasa în liceele şi
şcolile generale din Capitală, în cadrul Programului Naţional de
“Prevenire şi combatere a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor”.

Activităţi de Prevenire a Criminalităţii



Subproiectul “Arca lui Noe”. Tot în scopul diminuării
riscului infracţional şi victimal al minorilor, în colaborare cu
Seminarul Teologic Ortodox – Liceul Teologic, ISMB, au
fost instruiţi 20 de seminarişti şi 100 profesori de religie
din pentru a ţine lecţii preventive în şcolile de risc, asistaţi
de un ofiţer de prevenire. Totodată se va edita broşura
“Arca lui Noe”, ce va cuprinde pilde, povestiri, întâmplări
biblice şi va deveni material de lectură suplimentară
pentru elevi în anul şcolar 2008-2009.



“Copiii instituţionalizaţi”. Proiect ce vizează minorii din
sistemul de protecţie socială, pentru pregătirea
antiinfracţională şi antivictimală a acestora şi pentru
popularizarea numerelor de telefon 0800.821.218 şi
116111 la care se vor sesiza faptele de abuz comise
asupra minorilor.



Campania socială “Libertate sau delincvenţă”. A fost
realizat videoclipul “Libertate versus Delincvenţă”, care
susţine o campanie de conştientizare a elevilor cu privire
la drepturile şi responsabilităţile ce le revin (prevenirea
violenţei în şcoli).

Activităţi de Prevenire a Criminalităţii



CAMPANIA DE CONŞTIENTIZARE A CETĂŢENILOR “PRINŢ ŞI CERŞETOR”
care a avut ca scop conştientizarea cetăţenilor cu privire la faptul că prezenţa
cerşetorilor în stradă este strâns legată de gestul de a le oferi bani

Activităţi Preventive în Domeniul Circulaţiei Rutiere



Campania “Accidentele se pot întâmpla ORICUI. Ai mai
mare grijă la trafic!” a avut ca scop reducerea numărului
accidentelor rutiere în Capitală prin descurajarea şofatului
iresponsabil (parteneri: Poliţia Capitalei, Agenţia de publicitate
Arsenoaiei-Mătăşel,
Trustul
media
PRO,
Fundaţia
“MOTIVATION” România, Spitalul Marie-Curie”); campania de
comunicare a fost evaluată cantitativ prin: 19 emisiuni TV , 6
articole publicate în presă, 58 vedete implicate.

Activităţi Preventive în Domeniul Circulaţiei Rutiere



Activităţi de educaţie rutieră în unităţile de
învăţământ. Poliţiştii desfăşoară împreună cu cadrele
didactice lecţii de educaţie rutieră pentru copii. În anul
2008 au fost desfăşurate 668 de activităţi preventive
la care au participat peste 28.000 de elevi şi
profesori.



INSTRUIRI CU GRUPURI ŢINTĂ. Poliţiştii
rutieri instruiesc personalul instituţiilor şi companiilor
deţinătoare de parc auto cu privire la conduita în trafic.



ACTIVITATI DE MEDIATIZARE. Brigada de
Poliţie Rutieră face recomandări cu privire la
zonele aglomerate, restricţiile de circulaţie si
mediatizează acţiunile desfăşurate, situaţia
accidentelor rutiere şi a cauzelor generatoare.

MANAGEMENTUL RESURSELOR
UMANE
MEDIA EXISTENTĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
1 poliţist la 530 locuitori

ALTE CAPITALE EUROPENE
LONDRA

1 poliţist la 159 locuitori

AMSTERDAM

1 poliţist la 114 locuitori

