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În cadrul activităţilor de dialog social desfăşurate de Inspectoratul 

General al Poliției Române şi partenerii sociali din domeniul de activitate 

al ministerului şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011 a 

Dialogului Social şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 

90/2013, ambele cu modificările şi completările ulterioare, în ziua de 

miercuri, 29 august 2018, ora 10.00, la sediul Inspectoratul General al 

Poliției Române din Mihai Vodă, a avut loc şedinţa Comisiei de Dialog 

social. 

Şedinţa a fost condusă de domnul chestor general de poliție Ioan 

Buda, Inspector General al Poliției române, la întâlnire participând 

reprezentanții ai IGPR, DGPMB, Corpul Naţional al Poliţiştilor și organizații 

sindicale reprezentative. 

Discuțiile au vizat eficientizarea activității pe care Poliția Română o 

desfășoară în serviciul comunității, concomitent cu îmbunătățirea 

condițiilor în care polițiștii își desfășoară serviciul. 

Pentru asigurarea unui serviciu polițienesc de calitate, adaptat 

realităților sociale și care să ofere premisele îndeplinirii într-un mod 

eficient a misiunii pe care poliția o are în societate, conducerea Poliției 

Române a inițiat un proces de analiză din care a rezultat necesitatea 

redefinirii schemei organizatorice a unor unități sau linii de muncă. 

Astfel, într-o primă etapă, Inspectoratul General al Poliției Române 

va propune modificări structural-funcționale în domeniile relații 
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internaționale și comunicare publică, precum și la nivelul Direcției 

Generale de Poliție a Municipiului București. 

În domeniul relațiilor internaționale, se are în vedere realizarea în 

condiții optime a sarcinilor pe care instituția le are ca urmare a preluării 

de România a președinției Consiliului Uniunii Europene și organizării în 

acest context a activităților circumscrise domeniului justiție și afaceri 

interne. 

De asemenea, în domeniul comunicării publice, modificările 

urmăresc asigurarea în mod eficient a nevoii de comunicare cu publicul și 

îmbunătățirea modului de transmitere a mesajului instituțional către 

cetățeni și ceilalți parteneri, precum și dezvoltarea componentei de 

comunicare strategică.   

Totodată, propunerile privind realizarea unor modificări structurale 

vizează Poliția Capitalei, astfel încât unitatea să asigure investigarea 

calificată, la nivel central, a unor infracțiuni sau evenimente grave, 

protecția minorilor combaterea infracțiunilor asupra acestora și 

gestionarea unor manifestări publice sau evenimente de amploare 

(Centenarul Marii Uniri, Președinția Consiliului Uniunii Europene, Alegerile 

Europarlamentare, Prezidențiale, Locale și Parlamentare, Campionatul 

European de Fotbal din 2020). 

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București își adaptează și 

organizează activitatea ținând cont de evoluția Capitalei României, oraș 

cu o puternică dinamică socio-economică, a cărui dezvoltare necesită 

siguranță atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru cetățeni.   

Modificările urmăresc obținerea de eficiență și calitate sporite în 

activitate, descentralizarea deciziei, dinamizarea proceselor interne și 

creșterea gradului de specializare pentru anumite segmente de activitate, 

astfel încât să se asigure un răspuns instituțional optim la realitățile și 

evoluțiile sociale, iar Poliția Română să își îndeplinească în mod eficient 

misiunea de garant al siguranței comunității. 



    

Propunerile privind modificările structural-funcționale rezultate în 

urma analizei inițiate la nivelul Poliției Române vor fi transmise pentru 

aprobare și avizare Ministerului Afacerilor Interne. 

În raport de demersurile viitoare, vă vom informa.  
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