
Sinteza activităților desfășurate de către polițiștii locali cu atribuții 

în domeniul circulației rutiere şi menţinerea ordinii şi liniştii publice, în perioada 

01.11. 2016 – 30.11.2016 

 

 

Total sancțiuni aplicate: = 1240  
                        

- O.U.G. 195 / 2002 (rep.): = 728        

(privind circulaţia pe drumurile publice)   

din care:  - opriri/staţionări neregulamentare  = 635 

           - accesul interzis  = 56      

   - vehicule cu tracțiune animală = 28        

   - pietoni =  8 

   - masa maximă admisă > 3.5 t  = 1 

   - puncte penalizare aplicate = 1506     

                            

- HCLM 184 / 2013: = 88    

 (Îmbunătățirea activității de gospodărire, protecție mediu, întreținere înfrumusețare a mun. 

Constanța) 

  

- LEGEA 448 / 2006 ® = 49   

 (privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap) 

 

- LEGEA 61 / 1991 ® = 88  

 (pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii 

publice) 

 

- LEGEA 38/2003® = 3 

 (privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere) 

         

- LEGEA 349/2002 = 7 

 (pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun)                        

- HCLM 312 / 2015 = 12      

(privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016) 

           

- HCLM 464 / 2003 ® = 5 

  (privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi ș în regim de închiriere) 

 

- LEGEA 92/2007 = 244   

(Legea serviciilor de transport public local) 

                                                                                                     

- HCLM 44 / 2004 = 16 

(privind serviciile regulate de transport public local de călători ) 

 

Valoarea totală a amenzilor aplicate este de 169126.50 lei  

 

Sancţiuni aplicate conducătorilor de autovehicule în regim TAXI = 49  

            

Înștiințări (privind demararea procedurilor necesare în vederea sancționării conducătorilor de 

autovehicule ce se fac vinovați de săvârșirea faptei) 

aplicate autovehiculelor staționate neregulamentar = 677 

 

Enumerarea unor activităţi desfăşurate în aceasta perioadă: 

 - în perioada 01.11. – 30.11.2016, în intervalul orar 07:45 – 08:15, s-a realizat asigurarea 

securităţii elevilor în zona unităţilor de învăţământ, pe strada Soveja (zona şcolii cu clasele I – VIII nr. 

23 – Constantin Brâncoveanu), pe strada Griviţei (zona şcolii cu clasele I – VIII nr. 24 – Ion Jalea), 



precum şi asigurarea fluenţei traficului rutier în zona intersecţiei bulevardului Al. Lăpuşneanu cu 

strada Nicolae Iorga; 

 - în perioada 01.11 – 30.11.2016, pe b-dul. Tomis au acţionat câte 2 patrule, în 3 schimburi, 

pentru menţinerea fluenţei traficului rutier; 

 - în perioada 01.11 – 30.11.2016, în zona „Peninsulă”, a acţionat câte o patrulă, în 3 schimburi, 

pentru menţinerea fluenţei traficului rutier; 

 - în perioada 01.11 – 30.11.2016, în campusul social “Henri Coandă”, s-a acţionat, în scopul 

prevenirii şi combaterii faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, precum şi pentru 

menţinerea ordinii şi liniştii publice; 

 - în perioada 01.11 – 30.11.2016, pe raza teritorială de competenţă s-a acţionat cu câte o patrulă, 

în trei schimburi, pentru combaterea indisciplinei pietonilor, precum şi pentru verificarea activităţii de 

transport în regim taxi; 

 - în data de 01.11.2016, în intervalul orar 15:30 – 19:30, un echipaj din cadrul Poliției Locale, a 

asigurat măsurile de dirijare și fluidizare a traficului rutier pe bld Tomis, pe sectorul cuprins între bld 

Ferdinand și str. Traian, ca urmare a trasării marcajelor pietonale; 

 - în data 02.11.2016, lucrătorii Serviciului Ordine Publica 2, au depistat trei minori fugiți de la 

“Centrul de primire a copilului în regim de urgență’’, doi dintre aceștia fiind  identificati ca persoane 

urmărite și i-au predat lucratorilor Sectiei 4 Politie, respectiv ‘’Adapostului de zi si noapte pentru 

copiii străzii’’. 

 - în perioada 02 – 10.11.2016, polițiștii locali au desfășurat o acțiune tematică pe mijloacele de 

transport în comun în vederea depistării și sancționării călătorilor fără titlu de călătorie valabil, fiind 

aplicate un număr de 178 sancțiuni contravenționale; 

 - în data de 02.11.2016, lucrătorii Serviciului Ordine Publică 2, au depistat trei minori fugiți de la 

“Centrul de primire a copilului în regim de urgență’’, doi dintre aceștia fiind  identificați ca persoane 

urmărite si au fost predați lucrătorilor Secției 4 Poliție, respectiv ‘’Adăpostului de zi și noapte pentru 

copiii străzii’’; 

 - în perioada 01 – 30.11.2016, în intervalul orar 06:00 – 22:00, echipajele Poliției Locale au 

desfășurat, pe raza Municipiului Constanta, activitatea de identificare și sancționare a conducătorilor 

de vehicule cu tracțiune animală. Au fost aplicate un număr de 28 de sancțiuni contravenționale, 

conform OUG195/2002(R) în valoare de 15750 lei; 

 - în data de 04.11.2016, în intervalul orar  09:00 – 10:00, un echipaj al Poliției Locale a acordat 

sprijin lucrătorilor SC Confort Urban,  în vederea desfăşurării în condiţii optime a lucrărilor de 

amenajare a trecerii pentru pietoni de pe bld. Al. Lăpuşneanu, zona Universităţii ‘’ Andrei Şaguna’’; 

 - în data de 05.11.2016, în intervalul orar  08:00 – 14:00,un echipaj al Poliţiei Locale a acordat 

sprijin lucrătorilor SC Confort Urban SRL, în vederea desfăşurării în condiţii optime a lucrărilor de 

asfaltare pe bld. Tomis / str. Negru Vodă; 

  - în data de 07.11.2016 la solicitarea casei de producție Multimedia Est în colaborare cu HBO 

România mai multe echipaje ale Poliției Locale au acordat sprijin în vederea realizării în condiții 

optime, a filmărilor, pentru partea a 2-a a serialului „Umbre” astfel: 

 - în Portul Tomis un echipaj al Poliției Locale a acționat în intervalul orar 7:00 -10:30 în vederea 

menținerii libere a parcării aferente terasei Ankora; 

 - pe Bd.Tomis, zona cuprinsă între Capitol și Grand, în intervalul orar 10:30-14:00 echipajele 

Poliției Locale au acordat sprijin pentru eliberarea autovehiculelor staționate în zona menționată, în 

vederea realizării „de șicanări în intersecții de către echipa de cascadori”; 

  - în perioada 07 – 12.11.2016, polițiștii locali au acționat în vederea ordinii și fluidizării traficului 

rutier, pentru a asigura o bună desfășurare a  echipelor de filmare apartinând studioului 

cinematografic  ‘’ Castel Film Romania’’, astfel: 

 - în data de 07.11.2016, în intervalul orar 7:00-19:00, echipajele Poliției Locale au acordat sprijin 

în vederea restricționării traficului rutier, pe str.Vasile Alecsandri și str.Ecaterina Varga intersecție cu 

bd.Tomis, precum și eliberarea de mașini riverane, în zona menționată; 

 - în data de 08.11.2016, în intervalul orar 10:00 - 23:00,  echipajele Poliției Locale au acordat 

sprijin în zona cartierului CET, pe aleea Egretei, în parcarea imobilului de la nr.17 și blocul ICRAL, 

acționând și în vederea eliberării mașinilor riverane din parcările aferente blocurilor V8, V9 și V10, 

restricționând și traficul rutier pe aleea Egretei și străzile dintre blocuri; 

 - în data de 09.11.2016, în intervalul orar 09:00 -14:00, echipajele Poliției Locale au acordat 

sprijin în str.Dr. Ion Cantacuzino, nr.2A, restricționând traficul rutier pe străzile adiacente: 



N.Titulescu, Dr. Ion Cantacuzino, 9 Mai și Arhiepiscopiei, acționând și în vederea eliberării mașinilor 

riverane; 

 - în data de 10.11.2016, în intervalul orar 18:00-23:00, în exteriorul clubului Numismatic, 

echipajele Poliției Locale au acordat sprijin restricționând traficul rutier și pietonal pe străzile: Vasile 

Alecsandri  și Ecaterina Varga intersecție cu bd.Tomis; 

 - în data de 11.11.2016 și 12.11.2016, în intervalul orar 16:00 - 06:00,  echipajele Poliției 

Locale au acordat sprijin, restricționând traficul rutier și eliberarea mașinilor riverane pe străzile:  

N.Titulescu, Dr.Ion Cantacuzino, 9 Mai, Dianei și Arhiepiscopiei; 

 - în perioada 11 – 14.11.2016, echipajele Poliției Locale au asigurat măsurile necesare în vederea 

desfășurării în condiții optime a „Festivalului Etniilor Dobrogene”, organizat de fundatia umanitara 

‘’Clopot”, în Piața Ovidiu; 

 - în data de 19.11.2016, orele 17:30, politiștii locali cu atribuții pe linia ordinii publice, au 

depistat  pe al. Umanității din mun. Constanța, o persoana de sex bărbătesc  care deținea asupra sa 

12 pachete de țigări netimbrate, a căror provenienta nu a putut-o dovedi. Persoana în cauza și bunurile 

ridicate au fost predate, pe baza de proces verbal, lucrătorilor Secției 2 Politie Constanța, pentru 

luarea măsurilor ce se impun în aceste cazuri; 

 - în data de 25.11.2016, în intervalul orar  08:00 -14:00, cu un echipaj din cadrul Poliției Locale, 

s-au asigurat măsurile de restricționare a accesului către parcarea din dreptul parcului de distracții 

‘’Gravity Parc’’, respectiv măsuri de ordine cu ocazia acțiunii serviciilor profesioniste pentru 

stingerea unui incendiu (simulare), la biserica Sf. Mare Mucenic Mina; 

 - în perioada 23 – 29.11.2016, echipajele Poliției Locale, în colaborare cu echipaje ale Poliției 

Române – Biroul Rutier, au acționat în vederea fluidizării traficului rutier și a luării măsurilor ce se 

impun participanților la trafic, pe bld Tomis și str. Renașterii; 

 - în baza colaborării permanente dintre Poliţia Locală, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța 

prin Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității, Inspectoratul Școlar Județean Constanța au 

desfașurat în zilele de 11.11.2016 și 25.11.2016 activități de educație rutieră la Scoala generala nr.23 

Constanța.  

 Scopul activității: prevenirea vătămării copiilor și adolescenților prin accidente rutiere, prin 

formarea abilităților și comportamentului rutier responsabil în calitate de pietoni, skate rollers și 

conducători de vehicule cu două roți. 

- Poliţiştii Biroului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul Inspectoratului Județean de 

Poliție Constanța împreună cu cei ai Direcției Poliţia Locală din cadrul Primăriei Municipiului 

Constanța au lansat în data de 14.11.2016, programul preventiv-educativ “Şcoala Siguranţei Tedi” la 

Şcoala Gimnazială nr. 39 Constanţa. 

Programul este derulat la nivel național de către structurile de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii. 

Astfel, în cadrul unei lecţii deschise, copiii au fost informaţi, prin metode adaptate vârstei lor, despre 

potenţialele pericole, fiindu-le oferite soluţii de prevenire a acestora. 

Au fost abordate aspecte privind prevenirea comportamentului antisocial, folosirea în siguranţă a 

internetului, prevenirea dispariţiilor de minori, prevenirea agresivităţii şi violenţei în mediul şcolar, 

dar și modalitățile prin care se poate evita ca cei mici să devină victime ale accidentelor rutiere.   

- Poliţia Locală, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța prin Biroul de Analiză și Prevenire a 

Criminalității, Inspectoratul Școlar Județean Constanța au desfașurat in data de 17.11.2016 activități 

de educație rutieră la Colegiul Național Pedagogic Constantin Brătescu cu ocazia Zilei mondiale de 

comemorare a victimelor accidentelor rutiere . 

- Urmare a derulării la nivel naţional a campaniei „PROTEJEAZĂ-ŢI LOCUINŢA ŞI 

AFACEREA!TRĂIEŞTE ÎN SIGURANŢĂ!”, la data de 24.11.2016,  I.G.P.R. prin I.P.J. Constanţa, 

Asociaţia Română pentru Tehnică de Securitate, Federaţia Serviciilor de Securitate, Universitatea 

Ovidius Constanța – Facultatea de Drept și Științe Administrative, Asociatia PsihoTrafiQ și Primăria 

municipiului Constanța prin Poliția Locală, au desfășurat la Universitatea Ovidius Constanța 

un seminar regional pentru prevenirea furturilor din locuinţe şi societăţi comerciale. 

La activitate au participat reprezentanții I.G.P.R., Prefecturii Județului Constanța, Primăriei 

Municipiului Constanța, Poliției Locale Constanța, Parchetelor de pe lângă Judecătoria Constanța, 

Tribunalul Constanța, I.P.J. Constanța, I.P.J. Tulcea, I.P.J. Brăila, I.P.J. Galați, I.P.J. Călărași, 

Academia de Poliție ”Al. I. Cuza” București, societăți de pază/protecței, asociații de proprietari din 

municipiul Constanța, care abordează bune practici în domeniu pentru prevenirea, combaterea și 



instrumentatea cauzelor penale specifice, în vederea creșterii eficienței serviciilor oferite cetățenilor 

din Sud-Estul României. 

Pe data de 29.11.2016, în baza colaborării permanente dintre Poliţia Locală, Inspectoratul de Poliție 

Județean Constanța prin Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității și Inspectoratul Școlar 

Județean Constanța, la Școala Gimnazială Nr. 8 Constanța  au avut loc activități educative pentru 

marcarea Zilei Naționale a României. 

Motivul inițierii acestei activităţi a fost acela de a transmite informaţii esenţiale despre evenimentele 

istorice care au făcut posibilă desăvârşirea unităţii naţionale.  

Programul a debutat cu intonarea Imnului de stat al României, după care au urmat dezbateri privind 

semnificaţia şi importanţa respectării simbolurilor naţionale: drapelul, stema şi imnul naţional. 

Elevii au demonstrat cu mândrie că sunt români, călătorind printre tradiții, îmbrăcați în costume 

populare românești din diferite zone ale țării,  ne-au întampinat cu pâine și sare, și ne-au încântat cu 

hore și dansuri populare. 

 - în urma sesizărilor primite prin dispeceratul Poliţiei Locale, politiştii locali au intervenit pentru 

soluţionarea unui număr de 162  sesizări privind punerea în imposibilitate a utilizării autovehiculelor 

parcate în locuri special amenajate, marcate şi semnalizate în mod corespunzător, precum şi în cazul 

blocării căilor de acces ce deservesc proprietăţi alăturate drumului public. 

      


