
DIRECŢIA POLIŢIA COMUNITARĂ TIMIŞOARA 
 
 
Direcţia Poliţia Comunitară Timişoara este direcţie de specialitate în cadrul Consiliului 

Local Timişoara, în subordinea acestuia şi îşi desfăşoară activitatea sub directa coordonare a 
Primarului Municipiului Timişoara, dl. Gheorghe Ciuhandu. 

Direcţia Poliţia Comunitară Timişoara şi-a început activitatea la data de 01.03.2006 fiind 
constituită în baza prevederilor Legii nr.371/20.09.2004 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Comunitare, a Regulamentului Cadru aprobat prin Hotărârea de Guvern 
nr.2295/2004. 

Pentru crearea cadrului organizatoric, Consiliul Local Timişoara a aprobat H.C.L 
nr.85/15.03.2005 prin care s-a aprobat organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare 
şi Funcţionare. 

La data de 28.03.2006 prin H.C.L. nr.89/2006 organigrama Direcţiei Poliţia Comunitară 
Timişoara a fost modificată astfel: 

 

 

Total funcţii = 219 
- funcţii de conducere = 5 
- funcţii de execuţie = 213 
- personal contractual = 1 
- funcţii publice = 218 

 
Direcţia Poliţia Comunitară Timişoara este condusă de la data înfiinţării de către Director 

Executiv Spătaru Doru şi Director Executiv Adjunct Cojan Dorel. 
- Serviciul Ordine Publică – condus de la înfiinţare de către Bălan Avram – şef Serviciu, 

are în componenţă 99 de funcţii publice, principala activitate fiind aceea de asigurare a ordinii şi 
liniştii publice în conformitate cu planul de ordine şi pază al Municipiului Timişoara, aprobat de 
Primarul Municipiului pentru anul 2006, cu avizul Poliţiei Municipiului Timişoara. 

De la data înfiinţării acestei structuri au fost încadrate prin concurs, în anul 2006, 91 de 
funcţii de agenţi de poliţie comunitară. 

- Serviciul Pază Obiective – condus de la înfiinţare de către Dărăban Mihai – şef 
Serviciu, are în componenţă 99 de funcţii publice, principala activitate fiind aceea de asigurare a 
pazei obiectivelor aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. 

De la data înfiinţării acestei structuri au fost încadrate prin concurs, în anul 2006, 48 de 
funcţii de agenţi de poliţie comunitară. 

Pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei s-a aprobat şi încadrat prin concurs o funcţie 
contractuală de Dactilograf I. 
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La finele anului 2006, deşi în decurs de 10 luni s-au organizat 6 concursuri pentru 
ocuparea funcţiilor Direcţiei la care au participat circa 500 de persoane, au fost ocupate 140 de 
funcţii, rămânând vacante 76 de funcţii publice. 

- Compartimentul Instruire – pentru a cărui activitate a fost desemnat Ag. Buzatu 
Adrian, în vederea organizării şi desfăşurării activităţilor de instruire profesională şi pregătire fizică 
sub directa coordonare a conducerii Direcţiei Poliţia Comunitară Timişoara. 

În acest sens, la nivelul acestui compartiment s-au efectuat instructajele conform 
prevederilor legale pentru protecţia muncii, s-au efectuat instructajele referitoare la utilizarea 
mijloacelor tehnice aflate în dotarea agenţilor de poliţie comunitară (tomfe, dispozitive electroşoc, 
cătuşe, spray paralizant). 

În vederea creşterii nivelului de pregătire profesională, pe lângă cursurile de formare de 
trei luni conform legislaţiei în vigoare, la nivelul Direcţiei s-au întocmit teme specifice activităţii 
Poliţiei Comunitare (tactică şi deprinderi), precum şi cunoaşterea legislaţiei cu care operează agenţii 
de poliţie.  

La sfârşitul anului 2006 s-a efectuat testarea profesională a întregului efectiv, rezultatele 
fiind după cum urmează: 

Foarte Bine = 29 
Bine = 80 
Satisfăcător = 24 
Nesatisfăcător = 1 
În ceea ce priveşte activitatea şi rezultatele obţinute de personalul Direcţiei Poliţia 

Comunitară Timişoara în anul 2006, s-au întocmit rapoartele de evaluare profesională pentru 
personalul încadrat, rezultatele fiind după cum urmează: 

Foarte Bine = 60 
Bine = 48 
Satisfăcător = 5 
- Biroul Comerţ Stradal, prevăzut cu 6 (şase) funcţii nu a fost încadrat, activităţile de 

însoţire a inspectorilor din cadrul Serviciului Publicitate şi Comerţ fiind executate în colaborare cu 
aceştia la solicitare. 

Activităţile pentru controlul respectării regulilor de comerţ stradal s-au derulat cu întreg 
efectivul de ordine publică şi prin acţiuni comune ce vor fi prezentate detaliat.  

La nivelul Direcţiei, pentru buna funcţionare a acesteia, s-au stabilit responsabilităţi în 
direcţiile: secretariat evidenţă-operativă, gestionarea, mişcarea şi mentenenţa materialelor şi 
echipamentelor specifice (uniforme, încălţăminte, echipamente de comunicaţii – staţii emisie-
recepţie etc), relaţii cu presa, gestionarea bazelor de date, serviciul de zi pe unitate şi dispecerat cu 
program 24 de ore din 24 de ore. 

În cursul anului 2006, datorită faptului că Ordonanţa 80/2001 limitează achiziţia de 
autoturisme pentru Primăria Timişoara, nu s-au putut achiziţiona autoturismele planificate, fiind 
achiziţionate în schimb 6 motoscutere pentru a putea răspunde operativ nevoilor de intervenţie şi 
patrulare. 

Pe fondul contestării licitaţiilor efectuate pentru achiziţia de armament şi muniţie, în anul 
2006 aceste dotări necesare nu au putut fi realizate, urmând a se achiziţiona în anul 2007. 

Conducerea Direcţiei s-a preocupat în permanenţă pentru asigurarea nevoilor de personal, 
de dotare în vederea bunei desfăşurări a activităţii instituţiei, astfel că, prin hotărâri ale Consiliului 
Local şi cu sprijinul Executivului Primăriei s-a amenajat sediul din str. Lorena nr. 35 şi sediul din 
str. Războieni, fiind definitivat şi proiectul de reabilitare a viitorului sediu al Direcţiei situat pe str. 
A. Imbroane (Clubul 1 Mai). 

În funcţie de încadrarea cu personal a Direcţiei, până la finele semestrului I din 2007 se va 
operaţionaliza Secţia de Poliţie Comunitară nr. 2 din str. Războieni pentru a se putea asigura 
ordinea şi liniştea publică în zona cartierelor Ronaţ, Mehala, Mircea cel Bătrân, Bucovina şi 
Circumvalaţiunii. 
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În sediul de pe str. Lorena va funcţiona Secţia 1 Poliţie Comunitară care va asigura 
măsurile de ordine în zona centrală şi zonele din partea de sud a canalului Bega, urmând să fie 
identificate încă două spaţii pentru Secţiile 3 şi 4. 

În conformitate cu atribuţiunile conferite de Legea de organizare şi funcţionare a Poliţiei 
Comunitare nr. 371/2004 şi HG nr. 2295/2004, la nivelul Municipiului Timişoara am desfăşurat 
activităţi specifice în două schimburi în următoarele domenii: 

- asigurarea pazei sediului Primăriei Timişoara şi menţinerea ordinii şi liniştii publice, 
reglementarea accesului în instituţie, cu un număr de 19 agenţi de poliţie comunitară, nefiind 
înregistrate evenimente deosebite. 

- însoţirea inspectorilor din Primărie în acţiunile desfăşurate de aceştia în principal pe 
domeniile: publicitate – comerţ, serviciului colectare şi executare silită, salubritate şi pieţe, biroul 
executori din cadrul direcţiei patrimoniu, mediu urban, biroul drumuri. 
 
Activitatea de prevenire 
Total Planuri de Acţiune (executate) 01.03 – 31.12.2006 = 151 
 

 

- comerţ stradal 31 
- manifestări culturale şi divertisment 28 
- manifestări religioase 4 
- mijloace de transport în comun 21 
- protecţia mediului 25 

pe linie de: 

- linişte şi ordine publică 42 

 

- Secţiile de Poliţie 22 
- Biroul Administrare Mediu Urban 7 
- Regia Autonomă de Transport în Comun 21 
- Serviciul Publicitate şi Comerţ 5 

din care mixte 
executate : 

- RETIM 
- Birou de transport şi siguranţa circulaţiei 

26 
4 

- persoane legitimate 3935 
- persoane avertizate 978 
- minori depistaţi din care: 167 

           - Centrul Minori – str. I. Slavici 105 
           - Centrul de Primire în Regim Urgenţă a copiilor 
Maltrataţi –str. Podgoriei 2 

- cerşetori depistaţi 208 
- urmăriţi prinşi - 
- infracţiuni constatate  4 
- bunuri confiscate (VAL – RON) 200 
- persoane sancţionate contravenţional (Val/RON) 2416/378754 
- adulţi predaţi Azilului de Noapte (str. C. 

Brâncoveanu) 
28 

- persoane trimise la locul de domiciliu 131 

constatări: 

pers. predate la Clinica de Psihiatrie (str. Văcărescu) 
- patrulări auto 
- patrulări pedestre 
- pânde şi supravegheri operative 
- controale şi verificări 

1 
 

243 
532 
394 
359 
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La nivelul Direcţiei Poliţia Comunitară Timişoara, în cursul anului 2006, ca urmare a 
prezenţei intense a poliţiştilor în cele două schimburi la nivelul municipiului Timişoara au fost 
constatate şi sancţionate contravenţional un număr de 6.948 de persoane situaţia fiind după cum 
urmează:  
 

SITUAŢIA PROCESELOR VERBALE 
ÎN PERIOADA 17.03. – 31.12. 2006 

         
 Schimbul 1 Schimbul 2 Total/valoare minimă (RON) 
Total PV aplicate 3682 3266 6948 1505773 
L61/91  793 605 1398 321125 
L12/90  242 199 441 5440 
HCL 74/03 1588 1410 2998 807228 
HCL 349/02 361 311 672 131705 
Alte acte şi HCL 321/01 698 741 1439 240275 
 

 Schimbul 1 Schimbul 2 Total  
Total PV contestate 231 211 442 
L61/91  26 20 46 
L12/90  - - - 
HCL 74/03 149 142 291 
H165CL 349/02 29 22 51 
Alte acte şi HCL 321/01 27 27 54 
 

 Schimbul 1 Schimbul 2 Total 
Refuz contravenient  
de a semna Procesul 
Verbal 

461 390 851 

 
Total Valoare (RON) Achitate în 48 de ore 2107 337672 

 
- din care AVERTISMENTE = 125 
- achitate după 48 ore = 59/13125 
- PV înaintate pt. executare silită = 2623  
Cu ocazia activităţilor de patrulare efectuate, agenţii de poliţie comunitară au prins şi 

predat Poliţiei Municipiului Timişoara în anul 2006, 37 de persoane care au comis infracţiuni, 
astfel: 

− 2 persoane urmărite general; 
− 18 autori ai infracţiunii de furt; 
− 7 autori ai infracţiunii de tâlhărie; 
− 10 persoane pentru alte infracţiuni. 
În vederea asigurării respectării normelor de convieţuire socială la nivelul municipiului 

Timişoara şi îndeosebi în zona centrală a municipiului (în funcţie de evoluţia încadrării cu personal) 
am insistat ca în marile intersecţii, centrul istoric, prin acţiuni şi patrulare, să asanăm zonele de 
elemente parazitare, cerşetori, spălători de parbrize, precum şi să acţionăm pentru prevenirea 
infracţionalităţii şi a faptelor contravenţionale.  

De asemenea, un mare volum de activitate s-a depus de către efectivele Direcţiei pentru 
aplicarea normelor legale în ceea ce priveşte fluidizarea traficului în zonele unde s-au executat 
lucrări în carosabil, în ceea ce priveşte parcarea şi staţionarea autovehiculelor pe locurile destinate 
persoanelor cu handicap, spaţii verzi, staţiile destinate mijloacelor de transport în comun, starea de 
curăţenie a localităţii îndeosebi prin patrularea în comun cu personal din cadrul SC Retim SA. 
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Au fost asigurate măsuri de ordine la solicitările RATT pe mijloacele de transport în 
comun, la Serviciul Comunitar de Evidenţa Populaţiei, precum şi la solicitările Direcţiei de 
Asistenţă Socială a Primăriei.  

Deoarece la dispeceratul Direcţiei Poliţia Comunitară s-au primit un număr de 789 apeluri 
telefonice de la cetăţeni care s-au materializat în 547 rapoarte şi sesizări, s-a depus un mare efort (în 
lipsa mijloacelor de transport proprii) de către cadrele noastre pentru verificări. 

Astfel, în urma deplasării la aceste sesizări telefonice ale cetăţenilor în 86 de cazuri s-au 
aplicat sancţiuni contravenţionale, în 26 de cazuri s-a stabilit neconfirmarea aspectelor sesizate, 435 
de sesizări fiind clarificate prin controale şi măsuri în special cu privire la rampe clandestine de 
gunoi sau nerespectarea regulilor privind oprirea, parcarea de maşini în zone interzise. 

În perioada analizată au fost înregistrate şi soluţionate un număr de 55 de reclamaţii, 
sesizări scrise din partea cetăţenilor şi au fost primite în audienţă la conducerea Direcţiei 62 de 
persoane.  

În conformitate cu dispoziţiile legale, agenţii de poliţie comunitară au îndeplinit procedura 
de executare a mandatelor de aducere înaintate de instanţele de judecată din Timişoara pentru 31 de 
cazuri.  

În vederea reflectării activităţii desfăşurate de Poliţia Comunitară Timişoara, în comun cu 
principiul transparenţei, acţiunile instituţiei au fost prezentate în mass-media locală şi centrală în 
peste 300 de articole de presă scrisă, ştiri de televiziune şi radio, fiind, de asemenea, pus în 
funcţiune şi site-ul Poliţiei Comunitare care conţine informaţii utile pentru cetăţeni. 

În ansamblu, efectivele Direcţiei în perioada de la înfiinţare şi până în prezent şi-au 
desfăşurat activitatea pentru asigurarea respectării prevederilor legale, a competenţelor, precum şi 
pentru rezolvarea sarcinilor stabilite de Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi îndeplinirii 
dispoziţiilor legale date de Domnul Primar şi Executivul Primăriei.  

Având în vedere perioada scurtă de funcţionare, lipsa de experienţă a personalului, 
conducerea Direcţiei s-a preocupat în principal de aspectele privind cunoaşterea şi aplicarea corectă 
a legislaţiei, a prevederilor de lucru, precum şi pentru asigurarea unui cadru de disciplină şi 
comportament al agenţilor în relaţia de serviciu şi cu cetăţenii. 

În vederea asigurării disciplinei efectivelor, conducerea Direcţiei a luat măsuri 
disciplinare, a atenţionat 35 de cadre pentru performanţele slabe în activitate sau pentru depăşirea 
normelor de comportament în relaţiile cu şefii direcţi sau cu cetăţenii, iar într-un caz de indisciplină, 
ca urmare a reglementărilor legale şi a respectării procedurii, un agent a fost îndepărtat din funcţia 
publică. 

Suntem conştienţi că sunt încă multe deficienţe în ceea ce priveşte eficienţa cadrelor 
noastre, în vederea realizării activităţii la standardele de aşteptare ale Consiliului Local şi ale 
cetăţenilor municipiului, în principal în direcţiile: 

- încadrarea cu personal conform statului de funcţii şi organigramei Direcţiei; 
- profesionalismul şi implicarea agenţilor de poliţie comunitară în vederea realizării 

obiectivelor conforme cu atribuţiile legale; 
- nivelul de dotare materială a instituţiei; 
- operativitatea la solicitarea din partea cetăţenilor pentru rezolvarea legală a cerinţelor 

acestora; 
- intervenţia agenţilor în ceea ce priveşte ordinea şi liniştea publică, a păstrării bunurilor 

publice, a aplicării în ansamblu a prevederilor legale. 
Pentru anul 2007, Direcţia Poliţia Comunitară Timişoara, care, în conformitate cu HCL 

586/19.12.2006, şi-a schimbat structura organizatorică, îşi propune următoarele obiective: 
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A. Asigurarea încadrării cu personalul necesar, pregătirea acestuia în conformitate cu 

noua Organigramă şi Regulament, aprobate de Consiliul Local Timişoara. 
        
       Termen: 31.12.2007 
       Răspunde: Conducerea Direcţiei 
 

B. Asigurarea materialelor şi echipamentelor specifice şi în funcţie de necesar pentru 
desfăşurarea în bune condiţii a activităţii Direcţiei, pentru respectarea normelor legale în vigoare, 
precum şi a nevoilor de spaţii de lucru. 
       Termen: 31.12.2007 
       Răspunde: Conducerea Direcţiei 
 

C. Profesionalizarea efectivelor Direcţiei şi atestarea angajaţilor în conformitate cu 
prevederile legale.  
       Termen: 31.12.2007 
       Răspunde: Conducerea Direcţiei 
 

D. Asigurarea îndeplinirii sarcinilor conform cu legislaţia în vigoare, cu atribuţiunile 
specifice, în următoarele direcţii: 

− asigurarea ordinii şi liniştii publice în conformitate cu planul unic de ordine al 
Municipiului Timişoara; 

− asigurarea pazei obiectivelor şi bunurilor stabilite de Consiliul Local Timişoara; 
− asigurarea fluenţei traficului în zonele unde se execută lucrări în carosabil; 
− asigurarea supravegherii respectării normelor legale referitoare la comerţul stradal 

autorizat, păstrarea curăţeniei pe domeniul public; 
− asigurarea, însoţirea şi protecţia reprezentanţilor Primăriei la executarea unor controale 

sau acţiuni specifice; 

 6



− asigurarea supravegherii parcărilor auto, a unităţilor şcolare, a zonelor comerciale şi de 
agrement, a pieţelor, a cimitirelor şi a altor locuri stabilite prin planurile de pază şi ordine publică; 

− constatarea de contravenţii şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale, conform legii, 
pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, curăţenia 
localităţilor, comerţul stradal, protecţia mediului înconjurător, precum şi pentru faptele care 
afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale 
Primarului; 

− participarea la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, 
mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice şi sportive organizate la nivel local; 

− intervenţia, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetăţenilor, pentru aplanarea 
stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de 
fapt sesizate şi rezolvarea acestora; 

− acţionarea, împreună cu poliţia, jandarmeria, pompierii, protecţia civilă şi alte 
autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor 
periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum 
şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente; 

− controlarea modului de depozitare a deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel şi 
de respectare a igienizării zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă, sesizând primarul cu 
privire la situaţiile de fapt constatate şi la măsurile ce trebuie luate în vederea îmbunătăţirii stării de 
curăţenie a localităţii; 

− comunicarea, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la 
aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la 
cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice; 

− verificarea şi soluţionarea, în limitele legii, a sesizărilor asociaţiilor de proprietari sau 
locatari privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale, altele decât cele cu 
caracter penal; 

− sprijinirea Poliţiei Române în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag 
urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute. 
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