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Anexă la Hotărârea A.T.O.P. Brăila 

                                          Nr. 5/16.08.2022 
  
 
 

 

 

 

Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila,  

pe primele 6 luni ale anului 2022 

 
 

Potrivit art.18 lit.e din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române, printre atribuţiile Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică se numără şi aceea de a 

prezenta, în şedinţele Consiliului judeţean, informări asupra nivelului de asigurare a securităţii şi 

siguranţei civice a comunităţii. 

        De asemenea, conform art. 12 lit. c din Hotărârea Guvernului nr.787/2002 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, 

preşedintele autorităţii are ca atribuţie prezentarea în şedinţele Consiliului judeţean, trimestrial, a 

informărilor asupra eficienţei serviciului poliţienesc.  

       În acest sens, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila a solicitat Inspectoratului de 

Poliţie Judeţean Brăila transmiterea unei evaluări statistice a activităţii pentru primele 6 luni ale 

anului 2022, avându-se în vedere indicatorii de performanţă care au fost stabiliţi, cu caracter de 

recomandare, în Planul Strategic de Ordine Publica pentru anul 2022 al A.T.O.P. Brăila cât şi 

situaţia statistică generală. 

           Informarea prezintă evoluţia cantitativă a principalilor indicatori ai criminalităţii din judeţul 

Brăila, înregistraţi de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Brăila , in primele 6 luni ale anului 2022, 

precum şi stadiul realizării indicatorilor de performanţă minimali. 
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CAPITOLUL I 
 

OBIECTIVE INSTITUŢIONALE 
 
Activitatea desfăşurată de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila în semestrul I 

2022, a fost organizată în scopul realizării obiectivului prioritar de protejare a comunităţii, ce se 
circumscrie efortului general al Poliţiei Române de a realiza un serviciu public poliţienesc modern 
în concordanţă cu cerinţele comunităţilor locale. 

Astfel, eforturile instituţiei şi implicit ale structurilor de ordine publică au fost canalizate 
pentru îndeplinirea priorităţilor naţionale, stabilite după cum urmează: 
-  ,,Prevenirea infracțiunilor contra persoanei (dispariții de copii, agresiuni sexuale, 

violență domestică, victimizarea minorilor)”;  
-  ,,Prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului”; 
-  ,,Prevenirea criminalității informatice”. 
 
 

CAPITOLUL II 
 

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ 
 

A. PREVENIREA CRIMINALITĂŢII             
 

Priorităţile Poliţiei Române în domeniul prevenirii criminalităţii, pentru anul 2022, au fost 
transpuse, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, în trei programe de prevenire, 
respectiv: 

 Programul judeţean de prevenire a infracţiunilor contra persoanei, cu modulele: 
prevenirea violenței domestice; prevenirea agresiunilor sexuale și prevenirea victimizării 
minorilor; 

 Programul judeţean de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului, cu modulele: 
prevenirea furturilor din locuințe; prevenirea tâlhăriilor și prevenirea furturilor din 
autovehicule și de componente exterioare auto; 

 Programul judeţean de prevenire a criminalității informatice. 
 
În cursul semestrului I 2022, în cadrul acestor programe judeţene au fost iniţiate şi 

implementate următoarele proiecte/campanii şi planuri de măsuri/de acţiune, după cum urmează: 
 Campania națională ”Sărbători în siguranță”, iniţiată de Inspectoratul General al Poliției 

Române și implementată în perioada 11-28.04.2022; 
 Evenimentul național “Săptămâna Prevenirii Criminalității”, derulat în perioada 22-

27.05.2022; 
 Campania națională de prevenire a violenței domestice ,,Violența nu se șterge cu gesturi 

frumoase” , derulată de Poliția Română în parteneriat cu Fundația Sensiblu în cursul anului 2022; 
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 Proiectul național ”Fără discriminare” , inițiat de Inspectoratul General al Poliţiei Române 
și care se implementează în cursul anului 2022; 

 Planul de măsuri pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și asigurarea 
climatului de ordine publică pe timpul sezonului estival 2022; 

 Campania națională „Vacanță în siguranță”, iniţiată de Inspectoratul General al Poliţiei 
Române și implementată în perioada 14.06-02.09.2022; 

 Campania națională de prevenire a traficului și consumului de substanțe interzise „Dincolo 
de aparențe”, iniţiată de Inspectoratul General al Poliţiei Române și implementată în perioada 
10.06-30.08.2022; 

 Proiectul național „Eroii internetului”, inițiat de Inspectoratul General al Poliţiei Române în 
parteneriat cu Google România și Asociația Adfaber, și care se implementează în cursul anului 
2022; 

 Campania națională de prevenire a agresiunii sexuale asupra minorilor „Atingeri Nedorite”,  
iniţiată de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în parteneriat cu Asociația „Telefonul 
Copilului”, și care s-a desfășurat în perioada 16 noiembrie 2021 – 31 mai 2022; 

 Programul educaţional ”Şcoala Siguranţei Tedi”, iniţiat de Inspectoratul General al Poliţiei 
Române, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi firma Maspex 
România, şi implementat pe parcursul anului școlar 2021-2022; 

 Campania națională “Gândește! Nu este o glumă! Apelul fals la 112 se pedepsește! 
Sună responsabil!”, inițiată de Inspectoratul General al Poliţiei Române, și derulată în perioada 
14.02-04.03.2022;  

 Campania națională “Siguranța online” inițiată de Inspectoratul General al Poliţiei Române, 
și derulată în perioada 2021-2022, în parteneriat cu Directoratul Național pentru Securitate 
Cibernetică și Asociația Română a Băncilor; 

 Proiectul educațional pentru preadolescenți/adolescenți „Lex et Honor” desfășurat pe 
parcursul anului școlar 2021-2022, în parteneriat  cu Colegiul National „Gh. M. Murgoci” Brăila, 
Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Galați și Centrul de 
Prevenire, Evaluare și Consiliere Antiodrog Brăila; 

 Planul de măsuri pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică, în contextul 
sărbătorilor de iarnă şi pe timpul sezonului rece 2021-2022; 

 Planul teritorial comun de acţiune privind creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a 
personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor 
de învăţământ preuniversitar aferent anului şcolar 2021-2022; 

 Proiectul educațional "Știu să fiu în siguranță!", iniţiat de Grădinița cu program prelungit  
nr.1 Brăila, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, şi implementat în perioada 
2021-2022; 

 Proiectul „RO Cyberex – Perfecţionare, cooperare şi prevenire în lupta împotriva 
criminalităţii informatice”, iniţiat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, şi care se 
implementează în perioada 2020-2022; 

 Campania națională de prevenire în domeniul traficului și consumului de substanțe interzise 
„Dincolo de aparențe”. 

 Proiectul de siguranță în mediul școlar ”Împreună împotriva bullyingului”, inițiat prin 
acord de parteneriat de I.P.J. Brăila și Școala Gimnazială ”Sfântul Andrei” Brăila.  
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 Proiectul de siguranță în mediul școlar ”Elevii împotriva bullyingului”, inițiat prin acord de 
parteneriat de I.P.J. Brăila și Școala Gimnazială ”Anton Pann” Brăila.  

 Proiectul național pentru reducerea violenței fizice și psihologice în unitățile de învățământ, 
inițiat de I.G.P.R.-Direcția Siguranță Școlară; 

 Proiectul pentru reducerea violenței fizice și psihologice ”Mesagerii antigullying – You are 
not alone!” inițiat de I.P.J. Brăila, în parteneriat cu Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri” Brăila și 
Primăria Municipiului Brăila; 

 Proiectul pentru reducerea violenței fizice și psihologice ”Bullyingul nu este amuzant!” inițiat 
de I.P.J. Brăila, în parteneriat cu pentru Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” Brăila și Primăria 
Municipiului Brăila; 

 Proiectul pentru reducerea violenței fizice și psihologice ”Școală fără violență” inițiat de I.P.J. 
Brăila, în parteneriat cu Școala Gimnazială ”Petre Carp” Tufești și Primăria Comunei Tufești;  

 Proiectul pentru reducerea violenței fizice și psihologice ”Copilărie fără bullying” inițiat de 
I.P.J. Brăila, în parteneriat cu Liceul Tehnologic ”Matei Basarab” Măxineni și Primăria Comunei 
Măxineni; 

 Proiectul pentru reducerea violenței fizice și psihologice - Învață regulile ca un profesionist 
ca să le ,,încalci” ca un artist (Pablo Picasso) inițiat prin acord de parteneriat de I.P.J. Brăila, 
Inspectoratul Școlar Județean Brăila, Liceul de Arte ”Hariclea Darclee” Brăila și Primăria 
Municipiului Brăila; 

 Proiectul de siguranță în mediul școlar ”Copilărie fără violență” inițiat prin acord de 
parteneriat de I.P.J. Brăila și Școala Gimnazială ”Nikos Kazantzakis” Brăila. 

 Proiectul de siguranță în mediul școlar ”Fără bullying în școala mea”, inițiat prin acord de 
parteneriat de I.P.J. Brăila și Școala Gimnazială ”Ecaterina Teodoroiu” Brăila.  

 Proiectul de siguranță în mediul școlar ”Micii pietoni”, inițiat prin acord de parteneriat de 
I.P.J. Brăila și Grădinița cu Program Prelungit nr. 8 Brăila.  

 Proiectul de siguranță în mediul școlar ”Micul pieton”, inițiat prin acord de parteneriat de 
I.P.J. Brăila și Grădinița cu Program Prelungit nr. 6 Brăila. 
 Totodată, reprezentanții I.P.J. Brăila s-au implicat, alături de reprezentanții Agenției Naționale 
împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Galați, în implementarea Campaniei naționale 
“Informare și cooperare în lupta împotriva traficului de persoane”. 

În plus, au fost derulate activităţi punctuale de prevenire (în afara celor din cadrul 
proiectelor/campaniilor/planurilor de măsuri), fiind avute în vedere în mod deosebit domeniile 
prioritare de acţiune preventivă stabilite pentru anul în curs.   

Pentru derularea activităților informativ-preventive din cadrul campaniilor/ proiectelor/ 
planurilor de măsuri sau de acțiune, precum şi a activităților punctuale în domeniul prevenirii 
criminalităţii, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila a colaborat, în semestrul I 2022, cu instituţii 
publice şi private, printre care: Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Brăila, Agenţia Naţională 
împotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional Galaţi, Sectorul Poliției de Frontieră Brăila, 
Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Brăila, Biroul pentru Imigrări al Județului 
Brăila, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila şi unităţi de învăţământ preuniversitar, Primăria 
Municipiului Brăila, S.C. Braicar S.A., Fundaţia „Ancheta” Brăila, Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Brăila, Căminul pentru Persoane Vârstnice Lacu Sărat, Centrul Județean de Resurse 
și Asistență Educațională Brăila. 
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Indicatori cantitativi:  
 

 30 programe/proiecte/ campanii de prevenire/ planuri de măsuri sau de acţiune iniţiate/ 
derulate; 

 1073 activităţi de prevenire realizate (întâlniri cu grupuri ţintă, discuţii cu cetăţenii, sesiuni de 
informare în şcoli, distribuire de materiale preventive sau promoţionale etc.); 

 38403 beneficiari informaţi în mod direct (elevi, cadre didactice, femei, vârstnici, participanţi 
la trafic etc.); 

 aproximativ 42919 tipărituri/ materiale tematice diseminate/prezentate (afişe, pliante, flyere, 
broşuri,  diplome, spoturi/ filme tematice, prezentări pptx). 
 
 Relația cu mass-media 
 
 În cursul semestrului I 2022, în mass-media locală/ regională și pe rețelele de socializare au 
fost înregistrate 245 apariții referitoare la activitățile preventive derulate de structurile I.P.J. Brăila şi 
recomandările promovate în cadrul acestora. 
  

B. PROMOVAREA SIGURANŢEI CETĂŢEANULUI  
 

1. Menţinerea ordinii şi siguranţei publice 
 

           În perioada analizată, menţinerea ordinii şi siguranţei publice a reprezentat permanent o 
prioritate pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, care, prin structurile sale specializate, a 
căutat să identifice cele mai eficiente forme şi modalităţi de realizare a acestui obiectiv. 
          Prin dispozitivele de siguranţă publică şi patrulare constituite atât în mediul urban, cât şi cel 
rural s-a urmărit creşterea gradului de siguranţă al persoanelor, colectivităţilor şi bunurilor acestora, 
precum şi realizarea parteneriatului societate civilă - poliţie, în scopul soluţionării problemelor 
comunităţii, al apărării drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor. 
          Menţinerea ordinii şi siguranţei publice a fost organizată, în principal, cu forţe proprii, dar, în 
funcţie de particularităţile elementelor situaţiei operative, au fost solicitate forţe suplimentare de la 
I.J.J. Brăila, S.P.F. Brăila, acestea fiind folosite pentru constituirea de patrule mixte.  
        Astfel, pentru asigurarea unui serviciu poliţienesc continuu, pe raza judeţului Brăila, au fost 
constituite, în medie 57 patrule/zi de poliţie, dintre care 31 în mediul urban şi 26 în mediul 
rural, activitatea acestora desfăşurându-se în ture, pe trei schimburi. 
 Totodată, în dispozitivele de patrulare au fost incluse, în medie, 13 patrule mixte/zi, 
compuse din poliţişti şi jandarmi (8 patrule mixte/zi în mediul urban şi 5 patrule mixte/zi în 
mediul rural) şi 0.20 patrule mixte/zi doar în mediul urban compuse din poliţişti şi poliţişti de 
frontieră. 
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 În cadrul activităţilor curente, poliţiştii din structurile de siguranţă publică şi patrulare au fost 
sesizaţi cu privire la săvârşirea a 1114 infracţiuni comise în stradă (742 în mediul urban şi 372 în 
mediul rural) şi au descoperit 254 infracţiuni în flagrant (170 în mediul urban şi 84 în mediul 
rural). 
           De asemenea, au intervenit la 7455 evenimente (4412 în mediul urban şi 3043 în mediul 
rural) și au aplanat 965 stări conflictuale (691 în mediul urban şi 274 în mediul rural). 
 În contextul modificării art. 17 din Legea nr. 218/2002, prin Legea nr. 107/2015, potrivit 
căruia participarea şefului Inspectoratului de Jandarmi Judeţean şi a şefului Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă Judeţean în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică se realizează în legătură 
cu activităţile desfăşurate de aceste instituţii în calitate de forţe de sprijin care participă la 
planificarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice sub 
conducerea Poliţiei Române, precum şi faptul că activităţile desfăşurate de structurile MAI şi 
cele ale Poliţiei Locale în planul menţinerii ordinii şi siguranţei publice se prezintă integrat, 
prezentul material înglobează activităţile/rezultatele desfăşurate/obţinute de către Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean Brăila, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului Brăila şi 
Poliţia Locală Brăila pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice. 
 

În perioada de referinţă, structurile de ordine publică ale Inspectoratului de Jandarmi 
Județean Brăila au executat un număr de 3704 misiuni de menţinere a ordinii publice din care 
1064 misiuni specifice Jandarmeriei Române şi 2640 misiuni de menţinere a ordinii publice în 
sistem integrat, astfel: 

Au fost constituite un număr de 646 patrule independente care au acționat atât în mediul 
urban cât și în mediul rural, respectiv pe raza municipiului Brăila, a orașului Însurăței și pe raza 
localității Viziru cu un efectiv total de 3672 jandarmi.    

Participarea la realizarea dispozitivului integrat de ordine şi siguranţă publică s-a concretizat 
în constituirea de 2040 patrule mixte împreună cu lucrători din cadrul I.P.J. Brăila din care un 
număr de 1258 patrule mixte au fost constituite în mediul urban și 882 patrule mixte în mediul 
rural. De asemenea în perioada analizată I.J.J. Brăila a asigurat zilnic efective care au executat 
serviciul în sistem integrat cu lucrători aparținând Biroului Judeţean de Poliţie Transporturi Brăila, 
în vederea prevenirii şi combaterii criminalităţii în staţiile de cale ferată, a prevenirii furturilor din 



 7

vagoanele de marfa şi pentru menţinerea unui climat de ordine şi linişte publică precum și în 
scopul verificării respectării măsurilor specifice pentru prevenirea răspândirii virusului SARS CoV, 
fiind constituite un număr de 181 patrule mixte.  

În urma sarcinilor stabilite în ședințele Grupului de Trasare și Coordonare a Sarcinilor și 
ținând seama de necesitatea adaptării permanente a măsurilor din competenţă la evoluţia situaţiei 
operative, structurile de ordine publică ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila au 
desfăşurat un număr de 319 activităţi operative în sistem integrat, pentru asigurarea şi 
menţinerea unui climat corespunzător de siguranţă publică,  prevenirea şi combaterea fenomenului 
criminogen, pe raza de competență a Poliției Municipiului Brăila, Poliției orașului Ianca, Poliției 
orașului Însurăței, Poliției orașului Făurei și pe raza de competență a Secțiilor de Poliție Rurale, cu 
un efectiv total de 1450 jandarmi. 

Structurile de ordine publică ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila au executat 
220 misiuni de menținere a ordinii publice pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță 
publică pe timpul desfășurării activităților de învățământ și asigurarea unui nivel optim de siguranță 
a elevilor și personalului didactic, fiind constituite un număr de 341 patrule de jandarmi cu un 
efectiv total de 1392 jandarmi. 

Cu ocazia executării misiunilor specifice, în perioada analizată au fost obţinute următoarele 
rezultate în domeniul prevenirii şi combaterii faptelor antisociale:  

 1292 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 472.450 lei;  
 au fost constatate un număr de 266 infracțiuni cu 220 autori depistați, astfel: 

 31 infracţiuni constatate independent cu 35 autori depistați; 
 235 infracţiuni constatate în cooperare cu poliţia cu 185 autori depistați. 

 
În ceea ce priveşte Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului 

Brăila, în scopul asigurării unui management eficient pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţii 
de răspuns în situaţii de urgenţă şi creşterea eficienţei activităţilor de prevenire, întreaga activitate 
a fost desfăşurată prin corelarea activităţilor structurilor operative cu cele suport, pentru 
îndeplinirea în volum complet şi de calitate a activităţilor planificate şi misiunilor din competenţă. 

Eforturile au fost îndreptate către materializarea următoarelor activităţi: 
- informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei, personalului organismelor specializate şi 

serviciilor de urgenţă; 
- cunoaşterea caracteristicilor, formelor de manifestare a riscurilor teritoriale, în vederea 

realizării unei concepţii unitare şi viabile de protecţie a populaţiei; 
- creşterea gradului de profesionalism, pregătirea, organizarea şi executarea intervenţiei 

operative pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă; 
- asigurarea fluxului informaţional/decizional, încă din faza de identificare a surselor de risc, 

monitorizarea factorilor de risc şi a măsurilor de prevenire. 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila a desfăşurat activităţi 

împreună cu structurile M.A.I. de la nivel judeţean, în calitate de forţă de sprijin, atât pe timpul 
gestionării situaţiilor de urgenţă (stingerea incendiilor, manifestarea fenomenelor meteorologice 
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periculoase, accidente rutiere, deblocări/ degajări de persoane, intervenţii pirotehnice), cât şi 
pentru planificarea şi executarea activităţilor de pregătire şi a celor de menţinere a ordinii şi 
siguranţei publice conform competenţelor. 
    Măsurile întreprinse la nivel local și județean, precum și fluxul informațional privind 
cooperarea dintre forțele de intervenție aparținând structurilor abilitate în gestionarea situațiilor de 
urgență, a condus la reducerea consecințelor negative și la restabilirea stării de normalitate în 
zonele și localitățile afectate.  

 
În conformitate cu atribuţiile conferite poliţiştilor locali prin art. 6 din Legea nr.155/2010 privind 

înfiinţarea şi funcţionarea Poliţiei Locale, lucrătorii Serviciului Ordine Publică din cadrul Poliţiei 
Locale Brăila au acţionat zilnic în vederea menținerii unui climat de ordine şi siguranţă publică 
pentru cetăţeni, atât în zonele de agrement, în pieţe şi zone comerciale aglomerate, cât şi în zona 
instituţiilor de învăţământ, răspunzând totodată solicitărilor cetăţenilor referitor la relaţiile de 
vecinătate, folosinţa bunurilor aflate în proprietate comună sau în privinţa situaţiei salubrităţii 
stradale şi a periferiilor. 

În această perioadă nu au fost constatate conflicte stradale majore iar cele sesizate, de obicei 
prin SNUAU 112, au fost rapid dezamorsate prin intervenţia rapidă la faţa locului a echipajelor de 
patrulare aparţinând atât Poliţiei Locale cât şi I.P.J. Brăila şi I.J.J Brăila. 

În baza Planului Naţional comun de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi 
a personalului didactic şi pentru prevenirea delicventei juvenile în incinta şi în zonele adiacente 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Prefectului pentru anul şcolar 2021 - 
2022, Poliţiei Locale Brăila i-au fost repartizate 22 unităţi de învăţământ (7 licee; 5 şcoli 
gimnaziale şi 10 grădiniţe). 

În perioada analizată s-a acţionat cu un efectiv de 74 poliţişti locali care au constatat şi 
aplicat un număr de 847 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 418.330 lei. 

Activităţile efectuate în colaborare cu lucrătorii I.P.J. Brăila si I.J.J. Brăila s-au desfăşurat în 
cele mai bune condiţii, reuşindu-se păstrarea la nivelul municipiului a unui climat de ordine şi 
siguranţă publică. 

 
 
 

2. Poliţia de Proximitate 
 
 

În trimestrul I 2022, Poliţia de Proximitate a urmărit, în principal, crearea unui sistem 
integrat de ordine publică prin apropierea de comunitate, cunoaşterea populaţiei şi a situaţiei 
operative, accentuarea laturii preventive a acţiunilor poliţieneşti şi realizarea unei bune colaborări 
cu lucrătorii celorlalte formaţiuni operative.  
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Astfel, în semestrul I 2022 s-au desfăşurat un număr de 356 activităţi în comunitate, dintre 
care 17 cu administraţia publică locală, 229 în unităţile de învăţământ, 31 cu asociaţiile de 
proprietari şi 25 cu alte instituţii. Totodată, au fost desfăşurate 25 activităţi pentru prevenirea 
victimizării bătrânilor, iar la punctele de consiliere au fost primite 2592 persoane. 

La începutul perioadei de referinţă, se aflau în atenţia poliţiştilor de proximitate un număr de 
482 de stări conflictuale, în perioada analizată au fost luate în evidenţă 491 stări conflictuale, fiind 
aplanate şi închise în semestrul I 2022 un număr de 375 stări conflictuale, la final anului 
rămânând în monitorizare un număr de 598 stări conflictuale cu grad de pericol social redus.  

În perioada de referinţă, au fost înregistrate 1302 sesizări ale cetăţenilor, reprezentând 
petiţii şi scrisori, fiind soluţionate 1302 în termenele dispuse, rămânând în lucru la finele 
semestrului I 2022 un număr de 629 astfel de lucrări. 

De asemenea, poliţiştii de proximitate au primit spre instrumentare în semestrul I 2022 un 
număr de 793 dosare penale, ce au privit infracţiuni cu grad redus de pericol social, fiind 
soluţionate în perioada analizată un număr de 763, iar la finalul semestrului I 2022 rămânând în 
lucru un stoc de 752 dosare penale.  

 
 
 

3. Siguranţa comunităţii 
 
 

Activitatea desfăşurată în semestrul I 2022 de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila 
a avut ca obiectiv prioritar diminuarea şi controlul fenomenului infracţional pentru oferirea unui 
serviciu public poliţienesc concentrat pe cetăţean şi pe nevoile comunităţilor locale. 

În această perioadă, s-a intervenit de către efectivele de poliţie ale I.P.J. Brăila la un număr 
total de 7242 evenimente, din care în mediul urban 4287 (59.20%) şi 2955 (40.80%) - în mediul 
rural, dintre acestea un număr total de 5717 au fost sesizate prin S.N.U.A.U. 112, din care în 
mediul urban 3241 (56.69%) şi 2476 (43.31%) în mediul rural. 
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În semestrul I 2022, efectivele ce au acţionat preponderent în stradă (ordine publică) au 
intervenit la 5426 apeluri S.N.U.A.U. 112, dintre care 3036 (55.95%) în mediul urban şi 2390 
(44.05%) în mediul rural.   

5717

3241

2476

5426

3036

2390

Total Urban Rural

Intervenții 112 Interventii 112 OP

 

            

 Din totalul apelurilor de urgență (5717 situații), în 3993 intervenţii (69.84%) timpul de reacţie 
a fost „sub 10 minute” (faţă de 72.39% în sem. I 2021).    
 
 Din datele statistice prezentate rezultă că numărul intervenţiilor la apelurile de urgenţă 
S.N.U.A.U. 112, a scăzut în semestrul I 2022 (5717 intervenţii), faţă de semestrul I 2021 (5810 
intervenţii) cu -1.60% (-93 intervenţii). 
 
 

4. Servirea şi ajutorarea comunităţii 
 
 

În semestrul I 2022 au fost efectuate 727 de acţiuni de amploare cu efective proprii şi 
atrase, 5185 de controale şi 25 razii, ocazie cu care au fost descoperite în flagrant 342 infracţiuni. 
           În cadrul activităţilor din domeniul ordine publică, urmare activităţilor specifice au fost 
aplanate 1381 de stări conflictuale, dintre care 1246 intrafamiliale. Au fost depistaţi 155 minori 
lipsiţi de supraveghere, dintre care 42 predaţi familiilor şi 112 au fost predaţi centrelor de ocrotire. 
În cazul a 300 situaţii s-a constatat că persoanele depistate erau vagabonzi/cerşetori, fiind luate 
măsuri legale. 
           Totodată, efectivele de menţinere a ordinii şi siguranţei publice au intervenit în 21 situaţii de 
pericol, generate de incendii, accidente grave de circulaţie etc.   
           În această perioadă, instituţia a beneficiat de parteneriatul cu societatea civilă, atât prin 
intermediul unor programe punctuale, cât şi în mod direct, în funcţie de specificul activităţii 
desfăşurate. 
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5. Siguranţa traficului rutier 
 
În semestrul I 2022 la nivelul IPJ Brăila, lucrătorii de poliţie cu atribuţii pe linie de poliţie 

rutieră au desfăşurat activităţi de prevenire a infracţiunilor la regimul rutier şi combaterea 
indisciplinei în trafic, ca unică premisă a creşterii siguranţei cetăţenilor în deplasarea pe drumurile 
publice scopul prioritar fiind acela de reducere a numărului accidentelor de circulaţie soldate cu 
consecinţe grave.           

Astfel, în perioada analizată, au fost desfăşurate 79 activităţi educaţional preventive, însă 
niciuna prin intermediul mijloacelor mass-media.   
           De asemenea, conform planurilor şi programelor de acţiune înaintate de I.G.P.R. - Direcţia 
Rutieră, s-au desfăşurat acţiuni pe linie de pietoni, prioritate pietoni, prioritate vehicule, viteză, 
transporturi comerciale de mărfuri şi persoane, neportul centurii de siguranţă, precum şi pe linie de 
alcool şi droguri. 

Pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii, s-au organizat şi executat 386 de acţiuni şi 
controale, dintre care 241 cu efective proprii şi 145 împreună cu alte formaţiuni de poliţie şi în 
colaborare cu alte instituţii ori reprezentanţi ai societăţii civile.  

Au fost constatate 320 infracţiuni, dintre care 173 la regimul rutier şi 147 de altă natură. 
 

 

 

 

 

 
6. Dinamica accidentelor rutiere grave 

 
La nivelul judeţului Brăila, s-a înregistrat o creștere a numărului accidentelor grave de 

circulaţie, cu 3 evenimente, de la 27 semestrul I 2021, la 30 în semestrul I 2022 (+11.11%). 
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De asemenea a crescut numărul persoanelor decedate în accidente grave, de la 8 în 
semestrul I 2021, la 12 în semestrul I 2022 (+50.00%), numărul persoanelor rănite grav în 
accidente grave, de la 21 în semestrul I 2021, la 24 în semestrul I 2022 (+14.29%), precum și 
numărul persoanelor rănite uşor în accidente grave, de la 4 persoane în semestrul I 2021, la 
23 persoane în semestrul I 2022 (+475.00%). 

 

 

 

 
C. COMBATEREA CRIMINALITĂŢII 

 
1. Macroindicatori  

 
În semestrul I 2022, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, au fost sesizate 

4377 infracţiuni, cu 353 mai multe decât în perioada similară a anului trecut (4024), ceea ce 
reprezintă o creștere cu 8.77%, situaţia prezentându-se astfel:  

 
 
 INFRACŢIUNI 

SESIZATE 
6 luni 2021 6 luni 2022 

Evoluţie 

2021/2022 

Evoluţie procentuală 

2021/2022 

TOTAL 4024 4377 +353 +8.77% 

1 - economico-financiare 318 286 -32 -10.06% 

2 - judiciare 2567 2708 +141 +5.49% 

3 - de altă natură 1139 1383 +244 +21.42% 
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După locul săvârşirii celor 4377 infracţiuni sesizate în semestrul I 2022, un număr de 2629 

infracţiuni sunt în mediul urban şi 1741 infracţiuni în mediul rural, iar 7 infracţiuni au fost 
săvârşite în străinătate. 
 Din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul I.P.J. Brăila (4377 infracţiuni), ponderea este 
deţinută de infracţiunile îndreptate împotriva persoanei (1955 infracţiuni, 44.66%) şi infracţiunile 
contra patrimoniului (1682 infractiuni, 38.43%). 
 

   
 

 

2. Criminalitatea contra persoanei  
 

În semestrul I 2022, au fost sesizate 1955 infracţiuni contra persoanei, cu 360 mai 
multe decât în semestrul I 2021, când au fost înregistrate 1595, ceea ce reprezintă o creștere cu 
22.57%. 

 
INFRACŢIUNI  

CONTRA  

PERSOANEI 

2021 2022 
Evoluţie 

2021/2022 

Evoluţie 

procentuală 

2021/2022 
TOTAL URBAN RURAL TOTAL URBAN RURAL 

TOTAL 1595 800 790 1955 1002 948 +360 +22.57% 
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 Infracţiunile de loviri sau alte violenţe (1202 fapte) reprezintă 61.48% din totalul 
infracţiunilor contra persoanei sesizate (1955) şi 27.46% din totalul infracţiunilor sesizate la 
nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila (4377 de infracţiuni). 
 

 
 

3. Criminalitatea contra patrimoniului 
 
             În semestrul I 2022, au fost sesizate 1682 infracţiuni contra patrimoniului, cu 6 mai 
puţine decât în semestrul I 2021, când au fost înregistrate 1688, ceea ce reprezintă o scădere 
cu 0.36%. 
            Cele 1682 infracţiuni contra patrimoniului sesizate în semestrul I 2022 reprezintă 
38.43% din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila (4377 
infracţiuni). 

Dintre cele 1682 de infracţiuni contra patrimoniului, 856 sunt infracţiuni de furt 
(pondere 50.89%). 
          Situaţia infracţiunilor contra patrimoniului sesizate în semestrul I 2022 se prezintă 
astfel: 
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CAPITOLUL III 
 

 STADIUL REALIZĂRII INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ MINIMALI, STABILIȚI DE 
AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ BRĂILA, ÎN SEMESTRUL I 2022 

 
 
 

1. Reducerea numărului infracțiunilor sesizate la nivelul județului Brăila, față de media 
ultimilor 5 ani 

 
 

            În semestrul I 2022, indicatorul de performanţă minimal a fost realizat.  
 
          Astfel, în semestrul I 2022, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, au fost 
sesizate 4377 infracţiuni, cu 33 mai puţine față de media ultimilor 5 ani (4410), ceea ce 
reprezintă o scădere cu 0.75%. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Reducerea numărului accidentelor grave de circulație față de media ultimilor 5 ani 
 
 

            În semestrul I 2022, indicatorul de performanţă minimal a fost realizat. 
 
          Astfel, în semestrul I 2022, au fost înregistrate 30 accidente rutiere grave, cu 7 mai puține 
față de media ultimilor 5 ani (37), ceea ce reprezintă o scădere cu 18.92%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Infracţiuni sesizate 2022 media ultimilor 5 ani Evoluţie  Evoluţie procentuală  

TOTAL 4377 4410 -33 -0.75% 

Accidente rutiere grave 2022 
media ultimilor 5 

ani Evoluţie  Evoluţie procentuală  

TOTAL 30 37 -7 -18.92% 
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3. Creșterea numărului de acțiuni preventive în zona unităților de învățământ, față de 
media ultimilor 2 ani 

 
 În semestrul I 2022, indicatorul de performanţă minimal a fost realizat.  
 

Astfel, în semestrul I 2022, au fost desfășurate 1188 acțiuni preventive în zona unităților 
de învățământ, cu 716 mai multe față de media ultimilor 2 ani (472), ceea ce reprezintă o 
creștere cu 151.69%. 
 

 

 

 

 

4. Creșterea numărului de acțiuni preventive, atât în mediul urban, cât și în mediul rural, 
pentru prevenirea infracțiunilor grave, săvârşite cu violență, precum și a infracționalității 
stradale, față de media ultimilor 2 ani 

 
            În semestrul I 2022, indicatorul de performanţă minimal a fost realizat.  
 
          Astfel, în semestrul I 2022, au fost desfășurate 724 acțiuni preventive, atât în mediul 
urban, cât și în mediul rural, pentru prevenirea infracțiunilor grave, săvârşite cu violență, 
precum și a infracționalității stradale, mai multe cu 149, faţă de media ultimilor 2 ani, când au 
fost desfășurate 575 acțiuni (+25.91%). 
 

 

 

 

 

5. Creșterea numărului de activități de informare și prevenire în domeniul infracțiunilor 
de violență domestică față de media ultimilor 2 ani  

         
 În semestrul I 2022, indicatorul de performanţă minimal a fost realizat.  
 

Astfel, în semestrul I 2022, au fost desfășurate 899 de activități de informare și 
prevenire în domeniul infracțiunilor de violență domestică, cu 780 mai multe faţă de media 
ultimilor 2 ani, când au fost desfășurate 119 activități de informare și prevenire (+655.46%).  

 

Acțiuni preventive 2022 
media ultimilor 2 

ani Evoluţie  Evoluţie procentuală  

TOTAL 1188 472 +716 +151.69% 

Acțiuni preventive 2022 
media ultimilor 2 

ani Evoluţie  Evoluţie procentuală  

TOTAL 724 575 +149 +25.91% 

Activități de informare și 

prevenire 
2022 

media ultimilor 2 

ani Evoluţie  Evoluţie procentuală  

TOTAL 899 119 +780 +655.46% 
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6. Intervenţii sub 10 minute la apelurile de urgenţă ale cetăţenilor, în procent de 
minimum 90%, în mediul urban 

 
            În semestrul I 2022, indicatorul de performanţă minimal privind intervenţia la apelurile de 
urgenţă în mediul urban a fost realizat.  
 
           În semestrul I 2022, efectivele ce acţionează în stradă (ordine publică) au intervenit la 5426 
apeluri S.N.U.A.U. 112, dintre care 3036 (55.95%) în mediul urban şi 2390 (44.05%) în mediul 
rural.  
 

Timpul de reacţie la evenimentele sesizate în mediul urban a fost „sub 10 minute” într-un 
procent de 96.05% (2916 cazuri), din totalul intervenţiilor în urban. 

 

         

  

 

 

 

 

PREȘEDINTE ATOP BRĂILA 

VÎLSAN DOREL 


