Anexă la Hotărârea A.T.O.P. Brăila
Nr. 4/31.07.2019

Informare, referitoare la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Braila,
pe primele 6 luni ale anului 2019

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 2019, avându-se în vedere indicatorii de performanţă care au fost stabiliţi, cu caracter de
recomandare, în Planul Strategic de Ordine Publica pentru anul 2019 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 2019,
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 anul 2019, a avut
ca obiectiv general „Creșterea nivelului de securitate pentru cetăţeni” şi s-a încadrat în efortul
general al Poliţiei Române de a oferi un serviciu public poliţienesc concentrat pe cetăţean şi pe
nevoile comunităţilor locale.
În domeniul prevenirii criminalităţii, pentru anul 2019, Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Brăila îşi propune următoarele priorităţi de acţiune:
 Intensificarea activităţilor pentru diminuarea faptelor cu violenţă, cu accent pe
infracțiunile de loviri sau alte violențe, tâlhării şi port sau folosire fără drept de obiecte periculoase;
 Intensificarea activităţilor pentru diminuarea infracţiunilor contra patrimoniului, în
special a infracţiunilor de furt prin efracție din locuințe, furt din auto;
 Prevenirea şi combaterea faptelor de evaziune fiscală şi contrabandă cu produse
din tutun;
 Prevenirea și combaterea accidentelor rutiere grave, în vederea menținerii ritmului de
reducere a consecințelor acestora, pentru realizarea obiectivului central din Programul Uniunii
Europene de acţiune pentru siguranţă rutieră 2011-2020 (reducerea mortalităţii rutiere cu 50%) şi a
obiectivului Comisiei Europene (reducere cu 35% a numărului de răniţi grav până în anul 2020
comparativ cu anul 2014);
 Prevenirea violenţei în mediul rural;
 Prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor;
 Perfecţionarea sistemului integrat de menţinere a ordinii publice, îmbunătăţirea
standardelor de intervenţie şi eficientizarea acţiunilor poliţiei;
 Îmbunătăţirea parteneriatului interinstituţional, dezvoltarea cooperării public-privat;
 Îmbunătăţirea imaginii poliţiei şi creşterea nivelului de transparenţă în relaţiile cu massmedia şi cu societatea civilă.

CAPITOLUL II
REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ
A. PREVENIREA CRIMINALITĂŢII
Priorităţile Poliţiei Române în domeniul prevenirii criminalităţii, pentru anul 2019, au fost
transpuse, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, în trei programe de prevenire,
respectiv:
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 Programul judeţean de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor;
 Programul judeţean de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului, cu modulele:
prevenirea furturilor din locuinţe, prevenirea tâlhăriilor în mediul urban şi prevenirea
furturilor din autovehicule în mediul urban;
 Programul judeţean de prevenire a violenţei domestice.
În cursul semestrului I 2019, în cadrul acestor programe
iniţiate/implementate următoarele proiecte/campanii şi planuri de măsuri:

judeţene

au

fost

1. „Săptămâna Prevenirii Criminalităţii”- ediţia 2019 - eveniment iniţiat de Inspectoratul
General al Poliţiei Române, prin Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii şi derulat în
perioada 03-07.06.2019, cu activităţi dedicate prevenirii delincvenţei juvenile şi victimizării
minorilor, prevenirii infracţiunilor contra patrimoniului şi a violenţei domestice;
2. Campania naţională de prevenire a criminalităţii în mediul rural „Împreună pentru o
comunitate mai sigură!” iniţiată de Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Institutul de
Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii, în parteneriat cu OMV Petrom S.A. şi derulată în perioada
aprilie-iunie 2019;
3. Proiectul „Fără discriminare!”, de prevenire a infracţiunilor motivate de ură şi a discriminării,
iniţiat de Inspectoratul General al Poliţiei Române şi care se derulează în perioada februarie –
decembrie 2019;

 Programul naţional „Şcoala altfel”, care s-a derulat pe tot parcursul anului şcolar
20182019, şi în cadrul căruia, în semestrul I 2019, au fost derulate activităţi de informare a elevilor
privind siguranţa rutieră, siguranţa pe internet, prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării
minorilor, prevenirea bullying-ului;
4. Programul naţional ”Şcoala Siguranţei Tedi”, iniţiat de Inspectoratul General al Poliţiei
Române, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi firma Maspex
România, care s-a implementat pe parcursul anului şcolar 2018-2019;
5. Proiectul educaţional „Lex et honor”, adresat elevilor Colegiului Naţional „Gh. M. Murgoci”
Brăila şi implementat, pe parcursul anului şcolar 2018-2019, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Brăila, alături de celelalte structuri M.A.I. reprezentate în cadrul Comisiei judeţene de monitorizare
a activităţii preventive (Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila, Sectorul Poliţiei de Frontieră
Brăila, Serviciul Judeţean Anticorupţie Brăila, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog
Brăila şi Centrul Regional Împotriva Traficului de Persoane Galaţi);
6. Campania de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale „Distruge zidul
indiferenţei! Traficul de persoane poate fi prevenit.”, iniţiată de Agenţia Naţională împotriva
Traficului de Persoane, care se derulează în perioada februarie-septembrie 2019
7. Proiectul educaţional „Extemporal şi la dirigenţie”, iniţiat de Colegiul Economic „Ion Ghica”
Brăila şi derulat în perioada 2015-2020, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila,
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Galaţi, Serviciul Judeţean
Anticorupţie Braila, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braila, Centrul de
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila, Casa Corpului Didactic Braila şi Biblioteca
Județeană “Panait Istrati” Braila;
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8. Planul de măsuri pentru prevenirea înşelăciunilor prin metoda „Accidentul” în mediul rural,
iniţiat de Serviciul de Ordine Publică împreună cu compartimentul Analiza şi Prevenirea
Criminalităţii şi derulat în perioada 15-31.03.2019;
9. Planul de măsuri privind intensificarea unor activităţi de prevenire sau combatere a
infracţionalităţii, iniţiat de Serviciul de Ordine Publică, în cadrul căruia sunt derulate şi activităţi de
informare a populaţiei pe teme de prevenire a infracţiunilor.
De asemenea, au fost derulate 127 activităţi punctuale de prevenire a criminalităţii (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.
Dintre activităţile cu impact semnificativ în comunitate, desfăşurate de Inspectoratul de
Poliţie Judeţean Brăila, menţionăm:
 Activităţile de pregătire antivictimală şi antiinfracţională a elevilor, pentru
petrecerea în siguranţă a vacanţei de vară, derulate în perioada 10-13.06.2019, de echipe
mixte formate din lucrători ai structurilor reprezentate în cadrul Comisiei judeţene de
monitorizare a activităţii preventive.
Poliţişti din cadrul compartimentului Analiza şi Prevenirea Criminalităţii, alături de jandarmi,
specialişti antitrafic de persoane, antidrog şi anticorupţie au fost prezenţi, în prag de vacanţă, în 12
unităţi de învăţământ din municipiul Brăila, unde au susţinut 85 mini-sesiuni de informare a elevilor
cu privire la principalele riscuri asociate modurilor de petrecere a timpului liber şi măsurile pe care
trebuie să le adopte pentru prevenirea ori gestionarea corectă a unor evenimente negative. Astfel,
pe parcursul a doar patru zile, s-a asigurat informarea directă a unui număr semnificativ de
beneficiari (2.106 elevi, 118 cadre didactice şi 112 părinţi) şi au fost distribuite aproximativ 3.000
de materiale informativ-preventive.
În plus, în fiecare dintre cele patru zile a fost transmis către mass-media câte un material de
presă pentru promovarea activităţilor desfăşurate în şcoli, a informaţiilor şi recomandărilor
transmise în cadrul acestora şi pentru popularizarea datelor de contact ale instituţiilor reprezentate
în cadrul Comisiei judeţene de monitorizare a activităţii preventive. Materialele transmise au
înregistrat 42 de apariţii în presa scrisă/online.
 Activităţile de informare a cetăţenilor privind violenţa domestică derulate în data
de 07.06.2019 - ultima zi a Săptămânii Prevenirii Criminalităţii. Astfel, în intervalul orar 10.00 11.00, în tot judeţul Brăila, poliţiştii au fost prezenţi în centrele localităţilor, unde au discutat cu
cetăţenii şi le-au oferit informaţii privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de violenţă domestică.
Demersul poliţiştilor a urmărit să conştientizeze publicul cu privire la consecinţele legale şi
psihologice ale violenţei domestice, dar şi referitor la posibilităţile de a obţine sprijin pe care le au
la dispoziţie victimele.
În municipiul Brăila, activităţile au fost derulate sub egida Comisiei judeţene de
monitorizare a activităţii preventive, fiind susţinute de poliţişti din cadrul compartimentului Analiza
şi Prevenirea Criminalităţii şi Biroului Proximitate, sprijiniţi de lucrători ai Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Brăila.
Poliţiştii şi jandarmii au discutat cu cetăţenii despre formele violenţei domestice, aspectele
pe care trebuie să le aibă în vedere victima în timpul unei agresiuni pentru a-şi proteja integritatea
corporală şi chiar viaţa, serviciile de care poate beneficia şi instituţiile la care poate apela pentru a
obţine ajutor, măsurile pe care trebuie să le adopte pentru a evita noi episoade de violenţă. De
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asemenea, au fost distribuite flyere cu informaţii despre ordinul de protecţie provizoriu şi materiale
promoţionale realizate cu sprijinul C.N.P. – Consiliul Teritorial Brăila şi al Fundaţiei
„Ancheta”Brăila.
 Evenimentul organizat pentru marcarea Zilei Poliţiei Române, desfăşurat în data de
22.03.2019, pe platoul din faţa Primăriei Municipiului Brăila, şi adresat în mod deosebit
preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ din judeţul Brăila, însoţiţi de cadre didactice şi
părinţi.
Activitatea s-a derulat cu implicarea, alături de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, a
celorlalte structuri reprezentate în cadrul Comisiei judeţene de monitorizare a activităţii preventive,
respectiv Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila, Serviciul Judeţean Anticorupţie Brăila,
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila şi Centrul Regional Împotriva Traficului
de Persoane Galaţi.
I.P.J. Brăila a fost reprezentat în cadrul evenimentului de poliţişti din cadrul: Serviciului
pentru Acţiuni Speciale, Serviciului Criminalistic, Serviciului şi Biroului Rutier, Biroului Proximitate,
compartimentului Analiza şi Prevenirea Criminalităţii, compartimentului Relaţii Publice şi serviciului
Comunicaţii şi Informatică, a beneficiat de sprijinul Primăriei Municipiului Brăila, al Inspectoratului
Şcolar Judeţean Brăila şi al A.T.O.P. Brăila şi a înregistrat aproximativ 1000 beneficiari elevi şi
peste 200 beneficiari adulţi.
Instituţiile implicate în derularea evenimentului le-au pregătit beneficiarilor ateliere de
prezentare a serviciilor oferite comunităţii şi a tehnicii – autospeciale, aparatură, echipamente folosite în activităţile specifice, exerciţii demonstrative susţinute de luptătorii Serviciului pentru
Acţiuni Speciale şi exerciţii cu câinii de serviciu.
Cei mai mici dintre copiii prezenţi la eveniment au avut ocazia de a exersa comportamentul
corect în trafic, iar liceenii şi adulţii au putut participa la experimente menite să îi conştientizeze cu
privire la efectele consumului de alcool şi de substanţe psihoactive asupra organismului.
De asemenea, oamenii legii au transmis, deopotrivă copiilor şi adulţilor, informaţii şi
recomandări pentru prevenirea implicării în calitate de victime sau autori în diferite fapte ilegale, iar
elevilor de liceu interesaţi le-au oferit informaţii şi materiale privind profesiile reprezentate în cadrul
evenimentului şi traseul educaţional care trebuie parcurs pentru o carieră în domeniile respective.
La buna derulare a evenimentului şi-au adus contribuţia Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică Brăila, Primăria Municipiului Brăila şi organizaţia profesională, cele sindicale şi asociaţiile
poliţiştilor de la nivelul judeţului.

În data de 31.01.2019, s-a derulat o amplă acţiune pe linia siguranţei în şcoli şi în
zona adiacentă acestora, în care au fost implicaţi poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Brăila
(Biroul Proximitate, Biroul de Ordine Publică, Compartimentul Sisteme de Pază, Biroul Rutier), de
la compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalităţii, precum şi reprezentanţi ai Inspectoratului
Şcolar Judeţean.
Acţiunea s-a înscris în Planul de acţiune al I.P.J. Brăila, pentru punerea în aplicare a Planului
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, în anul şcolar 2018-2019 şi a presupus prezenţa poliţiştilor în 38 de unităţi de
învăţământ de pe raza municipiului Brăila, unde au purtat discuţii cu factorii de conducere şi au
distribuit tipărituri (225 afişe, 700 flyere) pentru prevenirea violenţei.
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De asemenea, au fost verificate 37 societăţi comerciale din zona adiacentă şcolilor, au fost
controlaţi 36 paznici, au fost identificaţi 11 elevi care absentau de la orele de curs şi au fost
aplicate 21 sancţiuni contravenţionale.


Indicatori cantitativi:



10 proiecte/campanii de prevenire/ planuri de măsuri şi de acţiune iniţiate/derulate;



400 de activităţi de prevenire realizate (întâlniri cu grupuri ţintă, distribuire de materiale,
concursuri etc.);



16.769 de beneficiari informaţi în mod direct (elevi, cadre didactice, femei, vârstnici,
participanţi la trafic, alte categorii de cetăţeni)



18.282 materiale tematice diseminate/prezentate (afişe, pliante, flyere, broşuri, diplome,
spoturi/filme tematice, materiale promoţionale, prezentări pptx şi premii).

 Relaţia cu mass-media
În cursul semestrului I 2019, la nivelul compartimentului Analiza şi Prevenirea
Criminalităţii au fost elaborate 28 materiale de presă pentru transmiterea de informaţii şi
recomandări preventive şi pentru mediatizarea activităţilor preventive desfăşurate, fiind înregistrate
328 apariţii în presa scrisă şi on line.
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
jandarmerie, acestea fiind folosite pentru constituirea de patrule mixte.
Astfel, pentru asigurarea unui serviciu poliţienesc continuu, pe raza judeţului Brăila, au fost
constituite, în medie, 75 patrule/zi de poliţie, dintre care 41 în mediul urban şi 34 în mediul
rural, activitatea acestora desfăşurându-se în ture, pe trei schimburi.
Totodată, în dispozitivele de patrulare au fost incluse, în medie, 5 patrule mixte/zi,
compuse din poliţişti şi jandarmi, dintre care 4 în mediul urban şi 1 în mediul rural.
Din media zilnică de 75 de patrule de poliţie, acestea au fost toate auto (41 în mediul
urban şi 34 în mediul rural).
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În cadrul activităţilor curente, poliţiştii din structurile de siguranţă publică şi patrulare au fost
sesizaţi despre săvârşirea a 1.111 de infracţiuni comise în stradă şi au aplicat 5.802 sancţiuni
contravenţionale, în valoare aproximativă de 1488 mii lei, principalele acte normative încălcate
fiind Legea nr. 61/1991 privind regimul convieţuirii sociale, ordinii şi liniştii publice (2.293 de
contravenţii), O.U.G. nr. 195/2002 privind regimul circulaţiei pe drumurile publice (2.985 de
contravenţii) şi Legea nr. 12/1990 privind activităţile comerciale ilicite (54 contravenţii).
De asemenea, au intervenit la 6.304 evenimente şi au aplanat 531 de stări
conflictuale şi au prins 56 de persoane urmărite în temeiul legii.
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, prezentul material înglobează activităţile/rezultatele
desfăşurate/obţinute de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila şi Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului Brăila pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice.
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila a participat la menţinerea ordinii şi liniştii
publice atât în mediul urban, cât şi în mediul rural, în cadrul patrulelor mixte constituite în
dispozitivele de siguranţă publică ale I.P.J. Brăila.
Referitor la menţinerea ordinii publice în mediul urban, efortul a fost concentrat pe raza
municipiului Brăila, la constituirea patrulelor mixte, au fost folosite efective din cadrul
Detaşamentului 1 Jandarmi Mobil, Grupelor de Supraveghere și Ordine Publică Ianca și
Însurăței, Grupelor de Supraveghere Intervenție Movila Miresii şi a Postului de Jandarmi
Lacu Sărat, astfel :
- în mediul urban : pe raza municipiului Brăila, orașelor Ianca și Însurăței,
- în mediul rural: pe raza comunei Movila Miresii şi a satelor Esna şi Ţepeş Vodă cât şi
pe raza de competenţă a Secției 1 de Poliție Rurală Brăila, Secției 2 de Poliție Rurală Brăila,
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Secției 3 de Poliție Rurală Făurei, Secției 4 de Poliție Rurală Ianca și Secției 5 de Poliție Rurală
Viziru.
În municipiul Brăila, efectivele de jandarmi au participat la constituirea unui număr de
279 de patrule mixte cu lucrători din cadrul Poliției Municipiului Brăila, iar 801 patrule auto de
jandarmi au acționat în dispozitivul de siguranță publică al Poliției Municipiului Brăila.
Pe timpul
misiunilor specifice, au fost constatate 74 de infracţiuni, cu 82 autori depistați şi au fost aplicate
543 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 199.550 lei.
În orașul Ianca, efectivele de jandarmi au participat la constituirea unui număr de 326
patrule mixte cu lucrători din cadrul Poliției Orașului Ianca, iar 176 patrule auto de jandarmi au
acționat în dispozitivul de siguranță publică al Poliției Orașului Ianca. Pe timpul misiunilor specifice,
jandarmii au constatat 17 infracţiuni cu 15 autori depistați şi au aplicat 59 de sancţiuni
contravenţionale, în valoare totală de 23.650 de lei.
În orașul Însurăței, efectivele de jandarmi au participat la constituirea unui număr de
202 patrule mixte cu lucrători din cadrul Poliției Orașului Însurăței, iar 205 patrule auto de jandarmi
au acționat în dispozitivul de siguranță publică al Poliției Orașului Însurăței. Pe timpul misiunilor
specifice, jandarmii au constatat 9 infracţiuni cu 9 autori depistați şi au aplicat 88 de sancţiuni
contravenţionale, în valoare totală de 15.800 lei.
Pe raza de competență a Secției 1 de Poliție Rurală Brăila, Secției 2 de Poliție Rurală
Brăila, Secției 3 de Poliție Rurală Făurei, Secției 4 de Poliție Rurală Ianca și Secției 5 de Poliție
Rurală Viziru, efectivele de jandarmi au participat la constituirea unui număr de 158 patrule mixte
cu lucrători din cadrul secțiilor, iar 231 de patrule auto de jandarmi au acționat în zona de
competență a acestor subunități de poliție. Pe timpul misiunilor specifice, jandarmii au constatat 55
de infracţiuni cu 50 de autori depistați şi au aplicat 86 de sancţiuni contravenţionale, în valoare
totală de 30.000 lei.
Tot la solicitarea I.P.J. Brăila, pentru menținerea ordinii publice, IJJ Brăila a participat la
executarea unui număr de 67 activități în zonele de interes operativ din mediul urban și rural, pe
linia prevenirii și combaterii faptelor antisociale.
În conformitate cu Legea nr. 550 din 2004, privind organizarea și funcționarea
Jandarmeriei Române și Planul Unic de Ordine și Siguranță Publică al Județului Brăila, I.J.J. Brăila
execută misiuni independente de menținere a ordinii publice în Stațiunea Balneoclimaterică Lacu
Sărat. Efectivele Postului de Jandarmi Lacu Sărat au constituit un număr de 304 patrule de
jandarmi, iar pe timpul misiunilor specifice, jandarmii au aplicat 64 de sancţiuni contravenţionale, în
valoare totală de 27.650 lei.
În ceea ce priveşte 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 periculoase, accidente rutiere, deblocări/degajări de persoane,
intervenţii pirotehnice), cât şi pentru planificarea şi executarea activităţilor de pregătire (două
exerciţii de cooperare cu forţe şi mijloace în teren) şi a celor de menţinere a ordinii şi siguranţei
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publice pe timpul a 94 de misiuni la evenimente publice de amploare care pot genera situaţii de
urgenţă, astfel:
- 51 pe timpul desfăşurării unor competiţii sportive (mini fotbal - 10, meci fotbal - 15,
handbal – 16, alte competiţii sportive-10);
- 31 la manifestări cultural-artistice;
- 9 pe timpul unor activităţi cu specific religios;
- 3 vizite demnitari.
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.
Prin activitatea desfășurată în primele 6 luni ale anului 2019, Inspectoratul pentru Situații
de Urgență și-a îndeplinit misiunea de asigurare a protecției vieții și a bunurilor concetățenilor
noștri, față de acțiunile negative ale situațiilor de urgență.
2. Poliţia de proximitate
În 6 luni 2019, 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.
Astfel, s-au desfăşurat un număr de 834 de activităţi în comunitate, dintre care 27 cu
administraţia publică locală, 549 în unităţile de învăţământ, 165 cu asociaţiile de proprietari şi 49
cu alte instituţii. Totodată, au fost desfăşurate 44 de activităţi pentru prevenirea victimizării
bătrânilor, iar la punctele de consiliere au fost primite 3.146 de persoane.
La începutul perioadei de referinţă, se aflau în atenţia poliţiştilor de proximitate un număr de
86 de stări conflictuale, au fost luate în evidenţă 285 stări conflictuale, fiind aplanate în această
perioadă 154, la final rămânând în lucru un număr de 217 de stări conflictuale.
În perioada de referinţă, au fost înregistrate 1.347 de sesizări, reclamaţii şi scrisori, fiind
soluţionate 1.213 în termenele dispuse, existente la începutul perioadei fiind 185 de lucrări.
De asemenea, poliţiştii de proximitate au înregistrat un număr de 896 de dosare penale,
dintre care 840 au fost soluţionate şi 55 trimise altor unităţi, reunite şi declinate, la sfârşitul
perioadei rămânând în lucru 471 dosare penale.
3. Siguranţa comunităţii
Activitatea desfăşurată în 6 luni 2019 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.
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Intervenţia la evenimentele semnalate prin S.N.U.A.U. 112 constituie o prioritate a activităţii
poliţieneşti în vederea furnizării de siguranţă şi securitate cetăţenilor.
În această perioadă, au fost semnalate numai prin S.N.U.A.U. 112 un număr total de 10.309
de evenimente, din care în mediul urban 6.129 (59,45%) şi 4.180 (40,55%) - mediul rural.

Modul de repartizare a efectivelor ce acţionează în stradă pentru menţinerea ordinii publice
pe raza localităţilor urbane şi rurale a avut ca rezultat pozitiv intervenţia operativă la evenimentele
sesizate de către cetăţeni, prin S.N.U.A.U. 112.
Astfel, în 6 luni 2019, s-a intervenit la 4.911 apeluri de urgenţă, dintre care 2.757 (56,14%)
în mediul urban şi 2.154 (43,86%) în mediul rural.
În 69,54% din totalul intervenţiilor (4.911 situații), timpul de reacţie la evenimentele sesizate
a fost „sub 10 minute” (71% în 6 luni 2018).
Din datele statistice prezentate rezultă că numărul intervenţiilor la apelurile de urgenţă a
scăzut în 6 luni 2019, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, cu 0,83% (41 de cazuri).
Din totalul evenimentelor care au necesitat deplasarea nu s-au confirmat 213 cazuri (182 de
cazuri în 6 luni 2018).
Diferența între totalul semnalărilor și totalul intervențiilor este reprezentată de apelurile unde
nu s-au deplasat echipaje de poliție, problema sesizată nefiind urgență.
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4. Servirea şi ajutorarea comunităţii
Au fost efectuate 463 de acţiuni cu efective lărgite, 3.023 de controale directe şi 25 de razii,
fiind descoperite 443 infracţiuni.
În cadrul activităţilor specifice domeniului ordine publică, au fost aplanate 616 stări
conflictuale, dintre care 434 intrafamiliale, au fost depistaţi 102 minori lipsiţi de supraveghere,
dintre care 76 predaţi familiilor şi 26 au fost predaţi în centrele de ocrotire şi 12 de
vagabonzi/cerşetori, toţi fiind sancţionaţi contravenţional.
Totodată, efectivele de menţinere a ordinii şi siguranţei publice au intervenit în 41 de situaţii
de pericol, generate de incendii, accidente grave de circulaţie, înzăpeziri.
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.
În colaborare cu reprezentanţii I.S.U. Brăila şi I.J.J. Brăila, au fost executate controale
tematice inopinate la unităţi de alimentaţie publică şi de petrecere a timpului liber (cluburi,
discoteci), iar în scopul conştientizării cetăţenilor asupra importanţei respectării normelor de
apărare împotriva incendiilor şi a cunoaşterii modului de comportare pe timpul şi după producerea
unor situaţii de urgenţă, împreună cu Poliţia Locală şi Compartimentul pentru Situaţii de Urgenţă
din cadrul Primăriei Municipiului Brăila au fost desfăşurate acţiuni de informare preventivă în
sezonul rece, la gospodării cetăţeneşti din municipiu.

5. Siguranţa traficului rutier
Programul Uniunii Europene de acţiune pentru siguranţă rutieră 2011-2020 stabileşte, ca
obiectiv central, reducerea la jumătate a numărului persoanelor decedate în accidente de
circulaţie, în Europa, în cursul acestui deceniu, fapt care impune adoptarea permanentă a unor
activităţi de siguranţă rutieră ferme şi eficiente, care să genereze efecte pozitive pe termen mediu
şi lung pe drumurile publice.
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Consolidarea climatului de siguranță a cetățeanului reprezintă obiectivul primordial al Poliției
Române, sens în care este necesară adaptarea permanentă a modului de acțiune la complexitatea
și dinamica infracționalității.
Pentru atingerea acestor obiective şi pentru asigurarea unui climat corespunzător pe
drumurile publice, lucrătorii Serviciului Rutier au desfăşurat activităţi de prevenire a infracţiunilor
contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, combaterea indisciplinei în trafic, ca unică
premisă a creşterii siguranţei cetăţenilor în deplasare pe drumurile publice şi reducerea numărului
accidentelor de circulaţie soldate cu consecinţe grave.
Astfel, în perioada analizată, au fost desfăşurate 199 activităţi educaţional preventive, 147
prin intermediul mijloacelor mass-media, dintre care 66 prin presa scrisă, 64 prin radio şi 17 prin
intermediul posturilor tv.
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 310 de acţiuni şi
controale, dintre care 276 cu efective proprii şi 34 împreună cu alte formaţiuni de poliţie şi în
colaborare cu alte instituţii ori reprezentanţi ai societăţii civile.
Au fost constatate 320 de infracţiuni, dintre care 174 la regimul circulaţiei şi 146 de altă
natură.
Au fost aplicate un număr de 15.326 sancţiuni contravenţionale.
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Dinamica accidentelor rutiere grave
Pe raza de competenţă, în 6 luni 2019, s-au produs 44 accidente rutiere grave,
soldate cu 10 persoane decedate, 45 de persoane rănite grav şi 15 persoane rănite uşor,
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut când în cazul accidentelelor grave şi a
persoanelor rănite uşor în accidente grave s-a menţinut aceeaşi valoare şi au fost înregistrate
46 de persoane rănite grav şi 14 persoane decedate.

În 6 luni 2019, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2018, s-a înregistrat o scădere a
persoanelor decedate (-4), scădere a persoanelor rănite grav (-1), persoanelor rănite uşor şi
accidente grave menţinându-se aceeaşi valoare.
Principalele cauze care au generat producerea accidentelor grave în 6 luni 2019 au fost:

13

Pentru o mai bună siguranţă rutieră, se impune efortul conjugat al tuturor instituţiilor
implicate în gestionarea fenomenului rutier (administratorii drumurilor, Poliția Rutieră, ISCTR, RAR,
SRPACIV,etc.), cu acţiuni şi măsuri precise. În acest sens, precizăm că efectul măsurilor dispuse
de către Poliţia Română este mult diminuat de existenţa unei infrastructuri rutiere
necorespunzătoare actualelor valori de trafic şi standarde internaţionale.

C. COMBATEREA CRIMINALITĂŢII
1. Macroindicatori

În 6 luni 2019, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, au fost sesizate 4.439 de
infracţiuni, cu 145 mai puţine decât în perioada similară a anului trecut (4.584), ceea ce reprezintă
o scădere cu 3,16%, situaţia prezentându-se astfel:

După locul săvârşirii celor 4.439 infracţiuni sesizate în primele 6 luni 2019, 2.656 infracţiuni
sunt în mediul urban şi 1.774 de infracţiuni în mediul rural.
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Din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul unităţii, ponderea este deţinută de către
infracţiunile îndreptate împotriva persoanei (38,16%), şi infracţiunile contra patrimoniului (42,82%).

2. Criminalitatea contra persoanei
În 6 luni 2019, au fost sesizate 1.694 de infracţiuni contra persoanei, cu 25 mai puţine
decât în perioada similară a anului trecut (1.719), ceea ce reprezintă o scădere cu 1,45%.
Cele 1.694 de infracţiuni contra persoanei sesizate reprezintă 38,16% din totalul
infracţiunilor sesizate la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila (4.439 infracţiuni).
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Infracţiunile de loviri sau alte violenţe reprezintă 67% din totalul infracţiunilor contra
persoanei sesizate (1.694) şi 25% din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Brăila (4.439 de infracţiuni).

3. Criminalitatea contra patrimoniului
În 6 luni 2019, au fost sesizate 1.901 infracţiuni contra patrimoniului, cu 187 mai
puține decât în perioada similară a anului trecut (2.088), ceea ce reprezintă o scădere cu 9,84%.
Cele 1.901 infracţiuni contra patrimoniului sesizate în 6 luni 2019 reprezintă 43% din
totalul infracţiunilor sesizate la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila (4.439 infracţiuni).
Dintre cele 1.901 de infracţiuni contra patrimoniului, 1.085 sunt infracţiuni de furt
(57%).
Situaţia infracţiunilor contra patrimoniului sesizate se prezintă astfel:
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CAPITOLUL III
STADIUL REALIZĂRII INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ MINIMALI,
stabiliti de Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Braila, pentru anul 2019

1. Intervenţii sub 10 minute la apelurile de urgenţă ale cetăţenilor, în procent de
minimum 90%, în mediul urban.
În 6 luni 2019, indicatorul de performanţă minimal privind intervenţia la apelurile de urgenţă
în mediul urban a fost realizat.
În 6 luni 2019, au fost semnalate prin S.N.U.A.U. 112 un număr total de 10.309 evenimente,
dintre care 6.129 în mediul urban (59% din total) şi 4.180 în mediul rural (41% din total).
În cadrul acestor evenimente semnalate, a fost necesară intervenţia la 4.911 cazuri (48%
din total) - diferenţa fiind rezolvată prin indicarea către apelant a modalităţii de a clarifica situaţia
reclamată, nefiind necesară deplasarea unei echipe poliţieneşti.
Faţă de perioada similară a anului trecut, constatăm că evenimentele semnalate prin
S.N.U.A.U. 112 au scăzut cu 6,87% (de la 11.069 de semnalări în 6 luni 2018), totodată, a scăzut
şi intervenţia la evenimente cu 0,83% (de la 4.952 evenimente în 6 luni 2018).
Timpul de reacţie la evenimentele sesizate în mediul urban a fost „sub 10 minute” într-un
procent de 92% (2.542 cazuri), din totalul intervenţiilor în urban (2.757).
Având în vedere numărul solicitărilor şi numărul de intervenţii, timpul de reacţie la
evenimentele sesizate prin SNUAU 112, în mediul urban, s-a încadrat într-un procent mare la
categoria de ”până la 10 minute”, ceea ce furnizează siguranţă şi securitate cetăţeanului - obiectiv
prioritar de acţiune al structurilor poliţieneşti.
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2. Menţinerea infracționalității sesizate sub media ultimilor trei ani, în judeţul Brăila.
În 6 luni 2019, indicatorul de performanţă minimal privind infracţiunile sesizate a fost
realizat.
Astfel, în 6 luni 2019, au fost sesizate 4.439 de infracţiuni, mai puțin cu 638 de infracțiuni (12,57%) față de media infracționalității sesizate în ultimii trei ani (5.077), după cum urmează:
6 luni 2016

6 luni 2017

6 luni 2018

5.912

4.736

4.584

MEDIA 6 luni
2016-2018
5.077

6 luni 2019
4.439

3. Menţinerea infracționalității stradale sesizate sub media ultimilor trei ani.
În 6 luni 2019, indicatorul de performanţă minimal privind infracţiunile stradale sesizate nu
a fost realizat.
Astfel, în 6 luni 2019, au fost sesizate 276 infracţiuni stradale, mai mult cu 6 de infracțiuni
(+2,22%) față de media infracționalității stradale sesizate în ultimii trei ani (270), după cum
urmează:
6 luni 2016

6 luni 2017

6 luni 2018

257

250

303

MEDIA 6 luni
2016-2018
270

6 luni 2019
276
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4. Menţinerea infracționalității judiciare sesizate sub media ultimilor trei ani.
În 6 luni 2019, indicatorul de performanţă minimal privind infracţiunile judiciare sesizate a
fost realizat.
Astfel, în 6 luni 2019, au fost sesizate 2.824 de infracţiuni judiciare, mai puțin cu 393 de
infracțiuni (-12,22%) față de media infracționalității judiciare sesizate în ultimii trei ani (3.217), după
cum urmează:
6 luni 2016

6 luni 2017

6 luni 2018

3.780

2.970

2.901

MEDIA 6 luni
2016-2018
3.217

6 luni 2019
2.824

5. Menţinerea infracțiunilor de furt sesizate sub media ultimilor trei ani.
În 6 luni 2019, indicatorul de performanţă minimal privind infracţiunile de furt sesizate a fost
realizat.
Astfel, în 6 luni 2019, au fost sesizate 1.085 infracţiuni de furt, mai puține cu 283 de
infracțiuni (-20,69%) față de media infracțiunilor de furt sesizate în ultimii trei ani (1.368), după cum
urmează:
6 luni 2016

6 luni 2017

6 luni 2018

1.607

1.242

1.254

MEDIA 6 luni
2016-2018
1.368

6 luni 2019
1.085

6. Menţinerea infracțiunilor de furt din locuințe sub media ultimilor trei ani.
În 6 luni 2019, indicatorul de performanţă minimal privind infracţiunile de furt din locuințe a
fost realizat.
Astfel, în 6 luni 2019, au fost sesizate 233 de infracţiuni de furt din locuințe, mai puţine cu 41
de infracțiuni (-14,96%) față de media infracțiunilor de furt din locuințe din ultimii trei ani (274),
după cum urmează:
6 luni 2016

6 luni 2017

6 luni 2018

266

256

299

MEDIA 6 luni
2016-2018
274

6 luni 2019
233
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7. Menţinerea infracțiunilor de furt din autoturisme sub media ultimilor trei ani.
În 6 luni 2019, indicatorul de performanţă minimal privind infracţiunile de furt din
autoturisme nu a fost realizat.
Astfel, în 6 luni 2019, au fost sesizate 71 de infracţiuni de furt din autoturisme, mai multe cu
6 infracțiuni (+9,23%) față de media infracțiunilor de furt din autoturisme din ultimii trei ani (65),
după cum urmează:
6 luni 2016

6 luni 2017

6 luni 2018

53

62

80

MEDIA 6 luni
2016-2018
65

6 luni 2019
71

8. Menţinerea infracțiunilor de tâlhărie sesizate sub media ultimilor trei ani.
În 6 luni 2019, indicatorul de performanţă minimal privind infracţiunile de tâlhărie a fost
realizat.
Astfel, în 6 luni 2019, au fost sesizate 21 de infracţiuni de tâlhărie, mai puţin cu 5 infracțiuni
(-19,23%) față de media infracțiunilor de tâlhărie sesizate în ultimii trei ani (26), după cum
urmează:
6 luni 2016

6 luni 2017

6 luni 2018

30

21

26

MEDIA 6 luni
2016-2018
26

6 luni 2019
21

9. Menţinerea infracțiunilor sesizate în unitățile de învățământ și zona adiacentă
acestora sub media ultimilor trei ani.
În 6 luni 2019, indicatorul de performanţă minimal privind infracţiunile sesizate în unitățile
de învățământ și zona adiacentă acestora nu a fost realizat.
Astfel, în 6 luni 2019 au fost sesizate 37 de infracţiuni în unitățile de învățământ și zona
adiacentă acestora, menţinându-se aceeaşi valoare faţă de media infracţiunilor în unitățile de
învățământ și zona adiacentă acestora din ultimii trei ani (37), după cum urmează:
6 luni 2016

6 luni 2017

6 luni 2018

50

27

33

MEDIA 6 luni
2016-2018
37

6 luni 2019
37
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10. Menţinerea numărului de accidente rutiere grave sub media ultimilor trei ani.
În 6 luni 2019, indicatorul de performanţă minimal privind accidentele rutiere grave a fost
realizat.
Astfel, în 6 luni 2019, au fost înregistrate 44 de accidente rutiere grave, mai puţin cu 11
accidente (-20%) față de media numărului de accidente rutiere grave produse în ultimii trei ani (55),
după cum urmează:
6 luni 2016

6 luni 2017

6 luni 2018

70

40

56

MEDIA 6 luni
2016-2018
55

6 luni 2019
44
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