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RAPORT
ASUPRA EFICIENŢEI ACTIVITATII INSPECTORATULUI DE POLITIE AL
JUDETULUI BRAILA PENTRU ANUL 2021
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (A.T.O.P.) asigura reprezentarea
şi promovarea intereselor comunităţii în scopul realizării unui climat de siguranţă
şi securitate publică.
Pentru garantarea unui serviciu de poliţie eficient şi eficace, prin
exercitarea

atribuţiilor

sale,

Autoritatea

Teritorială

de

Ordine

Publică

monitorizează activităţile de menţinere a ordinii şi liniştii publice, recomandând
planuri şi soluţii de îmbunătăţire a performanţelor poliţiei şi asigurându-se că
orice acţiune necesară este adoptată.
In cursul anului 2021 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică

Braila

(A.T.O.P.) a urmărit cu prioritate în activitatea sa, eficiența Inspectoratului de
Poliţie al Judeţului Brăila, în respectarea și aducerea la îndeplinire a Planului
Strategic de Ordine Publică al ATOP Brăila.
La elaborarea prezentului raport s-a pornit de la analiza atentă şi
responsabilă a modului în care au fost stabiliti, urmăriti şi realizati indicatorii de
performanţă în anul 2021 de cadrele Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila.
Conform art.18 lit. „f” din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Române, republicata, cu modificările şi completările
ulterioare şi art. 15 alin. 2 litera „f” din Regulamentul de organizare şi funcţionare
a Autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.787/2002, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brăila elaborează anual
Raportul asupra eficienţei activităţii poliţiei, care va fi prezentat în şedinţa
Consiliului judeţean, urmând a fi dat publicităţii.
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CAPITOLUL I
OBIECTIVE INSTITUŢIONALE
Activitatea desfăşurată de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila în
anul 2021, 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”;
,,Prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului”;
,,Prevenirea violenţei domestice”
CAPITOLUL II
REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ
A. PREVENIREA CRIMINALITĂŢII

Priorităţile Poliţiei Române în domeniul prevenirii criminalităţii, pentru anul
2021, 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 accent pe prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor;
 Programul judeţean de prevenire a infracţiunilor contra
patrimoniului, cu accent pe prevenirea infracţionalităţii cu grad ridicat de
impact emoţional şi psihologic în comunitate;
 Programul judeţean de prevenire a violenţei domestice şi a
agresiunilor de natură sexuală.
În anul 2021, în cadrul acestor programe judeţene au fost iniţiate şi
implementate următoarele proiecte/campanii şi planuri de măsuri/de acţiune,
după cum urmează:

Campania națională de prevenire a agresiunii sexuale asupra
minorilor „Atingeri Nedorite”, inițiată de Poliția Română și Asociația Telefonul
Copilului, cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România și care
se desfășoară în perioada 16 noiembrie 2021 – 31 mai 2022;
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Campania națională de prevenire a disparițiilor de minori
„Sărbătorile se petrec in familie. Tu știi unde este copilul tău?”, inițiată de
Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității și implementată în perioada
20 decembrie 2021 – 07 ianuarie 2022;

Campania „Vacanţa s-a terminat. Sunteţi pregătiţi pentru un
nou început?” iniţiată de Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Institutul
de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii şi implementată în perioada 0110.09.2021;

Campania judeţeană de prevenire a violenţei domestice în mediul
rural „Casa ta nu-i…câmp de bătaie!”, iniţiată de Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Brăila şi derulată în perioada noiembrie 2020 – martie 2021;

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 şcolar 2020-2021;

Proiectul "Fără discriminare!", iniţiat de Inspectoratul General al
Poliţiei Române şi derulat pe parcursul anului 2021;

Proiecte educaționale pe tema prevenirii delincvenței juvenile și a
victimizării minorilor, adresate elevilor și preșcolarilor derulate de Inspectoratul
de Poliţie Judeţean Brăila în parteneriat cu 20 instituții de învățământ din
municipiul Brăila;

Campania "Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieti!" , de prevenire
a accidentelor produse prin electrocutare în sectorul feroviar, iniţiată de
Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Institutul de Cercetare şi Prevenire
a Criminalităţii şi Direcţia Poliţie Transporturi, şi derulată până la data de
31iulie2021;

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

Proiectul „În siguranţă la volan. Stop accidentelor rutiere!”,
iniţiat de Direcţia Naţională de Probaţiune în parteneriat cu Inspectoratul General
al Poliţiei Române şi derulat, la nivelul judeţului Brăila, de Serviciul Rutier şi
Compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalităţii, în colaborare cu Serviciul
Probaţiune;

Planul de acţiune premergător începerii anului şcolar 2021-2022,
elaborat la nivelul I.P.J. Brăila – Biroul Siguranţa Şcolară şi implementat în
perioada 06-12.09.2021;
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Planul de acţiune pe linia prevenirii victimizării vârstnicilor prin
infracţiuni contra patrimoniului, elaborat la nivelul Poliţiei Municipiului Brăila –
Biroul Proximitate şi implementat în perioada 23-28.09.2021;

Planurile de măsuri pentru asigurarea climatului de ordine şi
siguranţă publică, în contextul sărbătorilor de iarnă şi pe timpul sezonului rece
2020-2021, respectiv 2021-2022;

Planul de măsuri pentru creşterea gradului de siguranţă a
cetăţenilor şi asigurarea climatului de ordine publică pe timpul sezonului estival
2021 (01.06-13.09.2021);

Proiectul educațional pentru preadolescenți/adolescenți „LEX ET
HONOR”, inițiat de Colegiul National „Gh. M. Murgoci” Brăila, în parteneriat cu
I.P.J. Brăila, A.N.I.T.P. – C.R. Galați și C.J.R.A.E. Brăila și care se derulează pe
parcursul anului școlar 2021-2022;

Planul acțiunii județene „FOC DE ARTIFICII” pentru verificarea
legalității desfășurării operațiunilor cu articole pirotehnice, de către persoanele
fizice și juridice, în perioada sărbătorilor de iarnă 2021/2022;

Planul de acţiune pentru adaptarea în plan operaţional a măsurilor
din competenţa structurilor I.P.J. Brăila în vederea prevenirii/limitării răspândirii
noului coronavirus şi reducerii efectelor asupra populaţiei, inclusiv contextualizat
campaniei naţionale de vaccinare împotriva COVID – 19;

Planurile teritoriale comune 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 2020-2021, respectiv 2021-2022.
Totodată, reprezentanții I.P.J. Brăila s-au implicat în implementarea
Campaniilor naționale „Siguranța Rutieră” și „Nu transforma distracția în
suferință!”, a Campaniei naționale “Pentru ca oamenii contează – pune tu barieră
traficului!” (inițiată de Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane)
precum și a Campaniei naționale “MAI etic, MAI integru!”, (inițiată de Direcția
Generală Anticorupție).
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 activităţilor informativ-preventive din cadrul campaniilor/
proiectelor/ planurilor de măsuri sau de acţiune, precum şi a activităţilor
punctuale în domeniul prevenirii criminalităţii, Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Brăila a colaborat, în cursul anului 2021, cu instituţii publice şi private, printre
care: I.J.J. Brăila, A.N.I.T.P. - Centrul Regional Galaţi, S.P.F. Brăila, S.J.A.
Brăila, I.Ș.J. Brăila şi unităţi de învăţământ preuniversitar, Primăria Municipiului
Brăila, S.C. Braicar S.A., Brăila Mall, Clubul Sportiv de şah „Micul Prinţ” Brăila,
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Fundaţia „Lumina” Brăila, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Brăila,
Serviciul Județean de Probațiune Brăila, I.S.U. Brăila și Centrul Județean de
Resurse și Asistență Educațională Brăila.
Indicatori cantitativi:
 3 programe județene de prevenire a criminalității implementate;
 40 proiecte/ campanii de prevenire/ planuri de măsuri sau de acţiune
iniţiate/ derulate;
 1754 activităţi de prevenire realizate (întâlniri cu grupuri ţintă, distribuire
de materiale preventive sau promoţionale etc.);
 31734 beneficiari informaţi în mod direct (elevi, cadre didactice, femei,
vârstnici, alte categorii de cetăţeni);
 aproximativ 29500 tipărituri/ materiale tematice diseminate/prezentate
(afişe, pliante, flyere, broşuri, diplome, spoturi/ filme tematice, prezentări pptx şi
premii).

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 49 patrule/zi de poliţie, dintre care 23 în
mediul urban şi 26 în mediul rural, activitatea acestora desfăşurându-se în
ture, pe trei schimburi.
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Totodată, în dispozitivele de patrulare au fost incluse, în medie, 18
patrule mixte/zi, compuse din poliţişti şi jandarmi (10 patrule mixte/zi în
mediul urban şi 8 patrule mixte/zi în mediul rural) şi 0.20 patrule mixte/zi
doar în mediul urban compuse din poliţişti şi poliţişti de frontieră.

În cadrul activităţilor curente, poliţiştii din structurile de siguranţă publică şi
patrulare au fost sesizaţi cu privire la săvârşirea a 2405 infracţiuni comise în
stradă (1649 în mediul urban şi 756 în mediul rural) şi au descoperit 478
infracţiuni în flagrant (299 în mediul urban şi 179 în mediul rural).
De asemenea, au intervenit la 15339 evenimente (9435 în mediul
urban şi 5904 în mediul rural) și au aplanat 2043 stări conflictuale (1331 în
mediul urban şi 712 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 9654 misiuni de
menţinere a ordinii publice din care 1637 misiuni specifice Jandarmeriei Române
şi 8017 misiuni de menţinere a ordinii publice în sistem integrat, astfel:
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Au fost constituite un număr de 1633 patrule independente care au
acționat în mediul urban, respectiv pe raza municipiului Brăila și a orașului
Însurăței cu un efectiv total de 6172 jandarmi, precum și în Stațiunea Balneo
Climaterică Lacu Sărat, fiind constituite un număr de 117 patrule cu un efectiv
de 232 jandarmi.
Participarea la realizarea dispozitivului integrat de ordine şi siguranţă
publică s-a concretizat în constituirea de 5964 patrule mixte împreună cu
lucrători din cadrul I.P.J. Brăila din care un număr de 3773 patrule mixte au fost
constituite în mediul urban și 2191 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 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 395 patrule mixte.
Structurile de ordine publică ale Inspectoratului de Jandarmi Județean
Brăila au executat un număr de 1209 acțiuni independente pe raza
municipiului și județului Brăila, acțiuni care au fost executate în medii și locuri
ce implica aglomerări de persoane din municipiul și județul Brăila, în scopul
verificării respectării măsurilor specifice pentru prevenirea răspândirii virusului
SARS CoV 2, cu un efectiv total de 6528 jandarmi.
Cu ocazia executării misiunilor specifice, în perioada analizată au fost
obţinute următoarele rezultate în domeniul prevenirii şi combaterii faptelor
antisociale:
 5507 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 1.829.410 lei, astfel:
 Lg. 55/2020 au fost aplicate un număr de 3501 sancţiuni
contravenţionale;
 Lg. 61/1991 au fost aplicate un număr de 1863 sancţiuni
contravenţionale;
 OUG 55/2002 au fost aplicate un număr de 30 sancţiuni
contravenţionale;
 Lg. 349/2002 au fost aplicate un număr de 53 sancţiuni
contravenţionale;
 OUG 34/2008 au fost aplicate 48 de sancţiuni contravenţionale;
 OUG 23/2008 au fost aplicate 6 sancţiuni contravenţionale;
 au fost constatate un număr de 599 infracțiuni cu 601 autori depistați,
astfel:
 99 infracţiuni constatate independent cu 119 autori depistați;
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 500 infracţiuni constatate în cooperare cu poliţia cu 482 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 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
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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 94 poliţişti locali
care au constatat şi aplicat un număr de 2.732 sancţiuni contravenţionale în
valoare totală de 1.358.580 lei.
Activităţile efectuate în colaborare cu lucrătorii I.P.J. Brăila si I.J.J. Brăila sau 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 anul 2021, 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, în anul 2021 s-au desfăşurat un număr de 1060 activităţi în
comunitate, dintre care 61 cu administraţia publică locală, 687 în unităţile de
învăţământ, 160 cu asociaţiile de proprietari şi 79 cu alte instituţii. Totodată, au
fost desfăşurate 73 activităţi pentru prevenirea victimizării bătrânilor, iar la
punctele de consiliere au fost primite 3900 persoane.
La începutul perioadei de referinţă, se aflau în atenţia poliţiştilor de
proximitate un număr de 487 de stări conflictuale, în perioada analizată au fost
luate în evidenţă 1086 stări conflictuale, fiind aplanate şi închise în anul 2021 un
număr de 1091 stări conflictuale, la final anului rămânând în monitorizare un
număr de 482 stări conflictuale cu grad de pericol social redus.
În perioada de referinţă, au fost înregistrate 3023 sesizări ale cetăţenilor,
reprezentând petiţii şi scrisori, fiind soluţionate 2844 în termenele dispuse,
rămânând în lucru la finele anului 2021 un număr de 629 astfel de lucrări.
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De asemenea, poliţiştii de proximitate au primit spre instrumentare în anul
2021 un număr de 1304 dosare penale, ce au privit infracţiuni cu grad redus de
pericol social, fiind soluţionate în perioada analizată un număr de 1114, iar la
finalul anului rămânând în lucru un stoc de 586 dosare penale.

3. Siguranţa comunităţii
Activitatea desfăşurată în anul 2021 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 15925 evenimente, din care în mediul urban 9614
(60.37%) şi 6311 (39.63%) - în mediul rural, dintre acestea un număr total de
12952 au fost sesizate prin S.N.U.A.U. 112, din care în mediul urban 7569
(58.44%) şi 5383 (41.56%) în mediul rural.

În anul 2021, efectivele ce au acţionat preponderent în stradă (ordine
publică) au intervenit la 12210 apeluri S.N.U.A.U. 112, dintre care 7063 (57.85%)
în mediul urban şi 5147 (42.15%) în mediul rural.
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Din totalul apelurilor de urgență (12952 situații), în 9258 intervenţii
(71.48%) timpul de reacţie a fost „sub 10 minute” faţă de (72.09% în anul
2020).
Din datele statistice prezentate rezultă că numărul intervenţiilor la apelurile
de urgenţă S.N.U.A.U. 112, a scăzut în anul 2021 (12952 intervenţii), faţă de
anul 2020 (13703 intervenţii) cu -5.48% (-751 intervenţii).

4.Servirea şi ajutorarea comunităţii
În anul 2021 au fost efectuate 1499 de acţiuni de amploare cu efective
proprii şi atrase, 9582 de controale şi 27 razii, ocazie cu care au fost descoperite
în flagrant 518 infracţiuni.
În cadrul activităţilor din domeniul ordine publică, urmare activităţilor
specifice au fost aplanate 2769 de stări conflictuale, dintre care 2452
intrafamiliale. Au fost depistaţi 224 minori lipsiţi de supraveghere, dintre care 99
predaţi familiilor şi 125 au fost predaţi centrelor de ocrotire. În cazul a 32 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 47 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.
În colaborare cu reprezentanţii I.S.U. Brăila, I.J.J. Brăila și Poliția Locală
Brăila, în anul 2021, au fost executate controale tematice inopinate la unităţi de
alimentaţie publică şi de petrecere a timpului liber în conformitate cu prevederile
legale transpuse în acte normative la nivel naţional, în scopul conştientizării
cetăţenilor asupra importanţei respectării normelor de apărare împotriva
răspândirii pandemiei SARS Cov-2 (Covid-19).
5. Siguranţa traficului rutier
În anul 2021 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.
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Astfel, în perioada analizată, au fost desfăşurate 19 activităţi educaţional
preventive prin intermediul mijloacelor mass-media, dintre care 13 prin presa
scrisă și 6 prin radio.
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 1269 de acţiuni şi controale, dintre care 913 cu efective proprii şi 356
împreună cu alte formaţiuni de poliţie şi în colaborare cu alte instituţii ori
reprezentanţi ai societăţii civile.
Au fost constatate 649 infracţiuni, dintre care 293 la regimul rutier şi 356
de altă natură.

6.Dinamica accidentelor rutiere grave
La nivelul judeţului Brăila, s-a înregistrat o scădere a numărului
accidentelor grave de circulaţie, cu 9 evenimente, de la 77 în anul 2020, la
68 în anul 2021 (-11.69%).
De asemenea a scăzut numărul persoanelor rănite grav în accidente
grave, de la 68 în anul 2020, la 43 în anul 2021 (-36.79%), precum și numărul
persoanelor rănite uşor în accidente grave, de la 21 persoane în anul 2020,
la 17 persoane în anul 2021 (-19.05%).

12

Numărul persoanelor decedate în accidente grave a rămas la fel,
respectiv 29 persoane atât în anul 2020 cât și în anul 2021.

C. COMBATEREA CRIMINALITĂŢII
1. Macroindicatori
În anul 2021, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, au fost
sesizate 6603 infracţiuni, cu 117 mai puţine decât în perioada similară a anului
trecut (6720), ceea ce reprezintă o scădere cu -1.74%, situaţia prezentându-se
astfel:
INFRACŢIUNI
SESIZATE

TOTAL
1 - economico-financiare
2 - judiciare
3 - de altă natură

2020

2021

Evoluţie
2020/2021

Evoluţie procentuală
2020/2021

8822
653
5650
2519

8711
647
5656
2408

-111
-6
+6
-111

-1.26%
-0.92%
+0.11%
-4.41%

5650
653

2021

2408

647
economice

2519

5656

judiciare

2020

alta natură
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După locul săvârşirii celor 8711 infracţiuni sesizate în anul 2021, un
număr de 5289 infracţiuni sunt în mediul urban şi 3406 infracţiuni în mediul
rural, iar 16 infracţiuni au fost săvârşite în străinătate.
Din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul I.P.J. Brăila (8711 infracţiuni),
ponderea este deţinută de infracţiunile îndreptate împotriva persoanei (3684
infracţiuni, 42.29%) şi infracţiunile contra patrimoniului (3570 infractiuni, 41.00%).

2. Criminalitatea contra persoanei
În anul 2021, au fost sesizate 3684 infracţiuni contra persoanei, cu 112
mai multe decât în anul 2020 când au fost înregistrate (3572), ceea ce
reprezintă o creștere cu 3.14%.
INFRACŢIUNI
CONTRA
PERSOANEI
TOTAL

2020

2021

TOTAL

URBAN

RURAL

TOTAL

URBAN

RURAL

Evoluţie
2020/2021

3572

1632

1936

3684

1860

1812

+112

Evoluţie
procentuală
2020/2021
+3.14%
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Infracţiunile de loviri sau alte violenţe (2257 fapte) reprezintă 61.26%
din totalul infracţiunilor contra persoanei sesizate (3684) şi 25.91% din
totalul infracţiunilor sesizate la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Brăila (8711 de infracţiuni).

3. Criminalitatea contra patrimoniului

3570

4000

3693

În anul 2021, au fost sesizate 3570 infracţiuni contra patrimoniului,
cu 123 mai puţine decât în anul 2020 când au fost înregistrate (3693), ceea ce
reprezintă o scădere cu 3.33%.
Cele 3570 infracţiuni contra patrimoniului sesizate în anul 2021
reprezintă 40.98% din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Brăila (8711 infracţiuni).
Dintre cele 3570 de infracţiuni contra patrimoniului, 1866 sunt
infracţiuni de furt (pondere 52.27%).
Situaţia infracţiunilor contra patrimoniului sesizate în anul 2021 se
prezintă astfel:
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1343

2500

2423

3000

2347

3500

1000
500
0

15

CAPITOLUL III
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN SISTEM INTEGRAT
ÎN VEDEREA PREVENIRII RĂSPÂNDIRII INFECŢIEI
CU VIRUSUL SARS-COV-2 (COVID-19)
1. Activităţile desfăşurate/rezultate obţinute de către Inspectoratul de
Poliţie Judeţean Brăila
- activităţi zilnice pentru informarea populaţiei prin structurile proprii şi în
colaborare cu alte instituţii precum şi organizarea şi executarea unbor actiuni
punctuale de prevenirea şi combaterea răspândirii virusului pandemic SARS
Cov-2 (Covid-19), fiind vizate în special zonele unde de regulă se grează
aglomerări de persoane;
- verificarea modului de respectare a prevederilor legale incidente,
privind carantinarea sau de izolarea individuală la domiciliu şi cercetarea
eventualelor incidente;
- identificarea persoanelor fizice/juridice, de pe raza de competenţă care
desfăşoară activităţi de transport persoane intern/extern, în vederea instruirii
personalului pentru a se respecta regulile privind infectarea cu virusul SARS
Cov-2 (Covid-19);
- sprijinirea, prin structurile specializate, potrivit competenţelor, a însoţirii
coloanelor, convoaielor cu vaccin şi dispunerea măsurilor de asigurare
corespunzătoare a distribuirii acestora către populaţie;
- verificarea legalității funcționării societăților comerciale cu profil
alimentaţie publică şi vânzări de produse, din punct de vedere al existenţei
autorizaţiilor/avizelor necesare desfăşurării activităţilor, astfel încât acestea să nu
reprezinte un pericol pentru sănătatea publică.
La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, pentru prevenirea
răspândirii virusului au fost desfăşurate activităţi de verificare a modului în care
sunt respectate regulile de protecţie, distanţare fizică şi port mască de protecţie,
în conformitate cu Hotărârile de Guvern privind starea de alertă, în comun cu
lucrători din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Brăila, Inspectoratului
Județean pentru Situații de Urgență Brăila, Baza de Reparații Nave Brăila şi
poliţişti locali.
2. Activităţile desfăşurate/rezultate obţinute de către Inspectoratul de
Jandarmi Judeţean Brăila
Structurile de ordine publică ale Inspectoratului de Jandarmi Județean
Brăila au executat misiuni de menținere a ordinii publice pentru asigurarea unui
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climat de ordine și siguranță publică pe timpul desfășurării activităților de
învățământ și asigurarea unui nivel optim de siguranță a elevilor și personalului
didactic, precum și verificarea modului de respectare a măsurilor dispuse prin
instituirea stării de alertă, în vederea prevenirii/limitării răspândirii coronavirusului
SARS-COV-2, fiind constituite un număr de 621 patrule/dispozitive de
jandarmi cu un efectiv total de 1701 jandarmi.
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, în contextul situaţiei epidemiologice,
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, efective din cadrul
I.J.J.Brăila au desfăşurat un număr de 1450 activităţi operative în sistem
integrat, pentru asigurarea şi menţinerea unui climat corespunzător de siguranţă
publică, prevenirea şi combaterea fenomenului criminogen, precum și verificarea
modului de respectare a măsurilor dispuse prin instituirea stării de alertă pe raza
de competență a Poliției Municipiului Brăila și pe raza de competență a Secțiilor
de Poliție Rurale, în vederea prevenirii/limitării răspândirii coronavirusului SARSCOV-2, cu un efectiv total de 5671 jandarmi.
În conformitate cu prevederile Ordinului Inspectorului General al
Jandarmeriei Române, privind intrarea în vigoare a Actului Adițional nr. 2 la
Protocolul de colaborare încheiat între Ministerul Sănătății, Ministerul Apărării
Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Institutul Național de CercetareDezvoltare Medico-Militară “Cantacuzino” și urmare a măsurilor aprobate de
conducerea ministerului prin Nota raport privind eficientizarea activităților
desfășurate la nivelul structurilor MAI, contextualizat campaniei naționale de
vaccinare împotriva COVID-19, precum și pentru prevenirea oricăror situații de
risc cu impact în planul ordinii și siguranței publice, la nivelul I.J.J. Brăila s-au luat
măsuri cu privire la asigurarea unor dispozitive specifice pe traseele de
deplasare pe timpul tranzitării zonei de responsabilitate a autovehiculelor care
asigură transportul vaccinului de la Centrele Regionale de Depozitare către
Centrele de Vaccinare, în măsură să asigure o reacție promptă și eficientă în
situația producerii unor evenimente pe traseele de deplasare și în zonele de
dispunere a locațiilor de interes, fiind executate un număr de 146 misiuni de
însoțire/monitorizare a autovehiculelor care au asigurat transportul vaccinurilor
împotriva COVID-19, de la Centrele Regionale de Depozitare către Centrele de
Vaccinare, cu un efectiv total de 537 jandarmi.
Totodată, în conformitate cu prevederile Hotărârii Comitetului Județean
pentru Situații de Urgență Brăila nr. 196 din 20 Mai 2021 și având în vedere
prevederile Instrucţiunii nr. 142/21.04.2021 a Comitetului Naţional de Coordonare
a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 privind asigurarea
vaccinării prin intermediul centrelor de tip „drive-through", efectivele I.J.J. Brăila
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au executat 220 de misiuni de asigurare a ordinii publice la centrul de
vaccinare împotriva COVID-19, de tip drive-through, în parcarea Centrului
Comercial Brăila Mall din satul Vărsătura, comuna Chiscani, Județul Brăila, cu
un efectiv total de 505 jandarmi.
Structurile de ordine publică din cadrul I.J.J. Brăila au participat la misiuni
contextualizate situației operative existente prin desfăşurarea de activităţi de
verificare a persoanelor izolate la domiciliu pe raza municipiului Brăila, fiind
desfășurate un număr de 192 activităţi de verificare a persoanelor izolate la
domiciliu, care aveau reședința pe raza municipiului Brăila, cu un efectiv de 576
jandarmi, fiind verificate un număr total de 3617 persoane, din care 573
persoane în carantină și 3044 de persoane în izolare, aflate în 2434 de
locații.
3. Activităţile desfăşurate/rezultate obţinute de către Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului Brăila
Având în vedere situaţia epidemiologică pc teritoriul României, în contextul
apariţiei şi răspândirii noilor forme de coronavirus SARS-CoV-2, care determină
răspândirea virusului SARS Cov-2 (Covid-19), creşterea numărului de cazuri de
infectare la nivel naţional, precum şi luând în calcul toate scenariile posibile de
evoluţie, la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea" al
judeţului Brăila, s-au dispus şi desfăşurat următoarele măsuri şi acţiuni:
- monitorizarea acţiunilor întreprinse, asigurarea fluxului informaţionaldecizional, centralizarea şi prelucrarea datelor;
- respectarea integrală a măsurilor de protecţie în cursul acordării asistenţei
medicale şi/sau a transportului medicalizat a unor pacienţi suspecţi de infecţie cu
noul coronavirus sau a unor cazuri confirmate;
- respectarea prevederilor legale referitoare la raportarea imediată la
dispecerat a cazurilor cu potenţial infecto-contagios;
- înaintarea, spre informare, către Insituţia Prefectului Judeţului Brăila a
hotărâriilor CNSSU, Ordinelor Comandantului Acţiunii, precum şi a altor
documente de interes operativ;
- implementarea în aplicaţia SIMIEOP, precum şi raportarea imediată a
situaţiilor în care au fost dispuse măsuri de izolare sau carantină pentru
personalul din subordine şi/sau membrii de familie, ca urmare a deplasării
acestora în zone cu risc de contaminare sau a intrării în contact cu persoane
confirmate/suspecte de infecţie cu noul coronavirus COVID-19;
- elaborarea Planurilor specifice de măsuri pentru gestionarea infecţiilor cu
coronavirus COVID-19 în conformitate cu ordinele şi prevederile legislaţiei în
vigoare;
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- distribuirea la personalul propriu, populaţie şi operatori economici flyere
COVID-19 (coronavirus);
- asigurarea decontaminării personalului de intervenţie şi a tehnicii utilizate
folosind produse avizate/certivicate de MS;
- executarea de verificări la secțiile de ATI în vederea prevenirii producerii
de situații de urgență;
- asigurarea prin personalul din dispecerat a completării şi transmiterii, la
termen, a machetelor privind situata înregistrată la nivelul zonei de competenţă
în ultimele 24 de ore cu privire la misiunile şi acţiunile specifice asociate COVID19;
- desemnarea ofiţerilor care desfăşoară serviciu 12/24 şi 12/48 în cadrul
CJCCI, pentru asigurarea activităţilor de monitorizare şi centralizare a datelor
privind persoanele intrate/ieşite din carantină/izolare, raportarea machetelor
specifice, asigurarea fluxului informaţional - decizional cu structurile cu care se
cooperează, comunicarea permanenta cu persoane ce necesită informaţii sau
derogări de la măsurile întreprinse;
- executarea de transporturi şi distribuirea de echipamente individuale de
protecţie şi materiale de dezinfecţie la structurile proprii, precum şi către
instituţiile cu care se colaboiează, în coiifoimitate cu ordine primite;
- asigurarea sprijinului logistic în vederea amenajării Centrului de vaccinare
tip ”drive-through”, precum și a unui echipaj SMURD pentru deservirea zonei de
supraveghere postvaccinare.
4.

Activităţile desfăşurate de către Poliţia Locală Brăila

În conformitate cu prevederile Protocolului încheiat între Poliția Municipiului
Brăila și Poliția Locală Brăila, polițiștii locali au acționat în vederea:
- Menținerii ordinii și liniștii publice;
- Impunerii măsurilor temporare de restricționare a circulației pe drumurile
publice și asigurarea fluenței și siguranței traficului rutier;
- Efectuării verificărilor necesare pentru respectarea măsurilor restrictive
privind activitatea de servire și consum în localurile publice;
- Efectuării verificărilor privind respectarea obligației persoanelor izolate la
domiciliu de a nu părăsi locația în care sunt plasate;
- Efectuării verificărilor privind obligaţia persoanelor de a purta mască de
protecţie şi de menţinere a distanţei fizice pe raza municipiului Brăila, în pieţele
agroalimentare şi mijloacele de transport public;
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CAPITOLUL IV
STADIUL REALIZĂRII INDICATORILOR
DE PERFORMANŢĂ MINIMALI, STABILIȚI DE AUTORITATEA TERITORIALĂ
DE ORDINE PUBLICĂ PENTRU ANUL 2021

1. Reducerea numărului infracțiunilor sesizate la nivelul județului
Brăila, față de media ultimilor 5 ani
În anul 2021, indicatorul de performanţă minimal a fost realizat.
Astfel, în anul 2021, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila,
au fost sesizate 8711 infracţiuni, cu 1056 mai puţine față de media ultimilor 5
ani (9767), ceea ce reprezintă o scădere cu 10.81%.

Infracţiuni sesizate

2021

TOTAL

8711

media ultimilor
5 ani
9767

Evoluţie

Evoluţie procentuală

-1056

-10.81%

2. Reducerea numărului accidentelor grave de circulație față de media
ultimilor 5 ani
În anul 2021, indicatorul de performanţă minimal a fost realizat.
Astfel, în anul 2021, au fost înregistrate 68 accidente rutiere grave, cu 46
mai puține față de media ultimilor 5 ani (114), ceea ce reprezintă o scădere cu
40.35%.

Accidente rutiere grave

2021

TOTAL

68

media
ultimilor 5 ani
114

Evoluţie

Evoluţie procentuală

-46

-40.35%
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3. Creșterea numărului de acțiuni preventive în zona unităților de
învățământ, față de anul 2020
În anul 2021, indicatorul de performanţă minimal a fost realizat.
Astfel, în anul 2021, au fost desfășurate 945 acțiuni preventive în zona
unităților de învățământ, mai multe cu 401 acțiuni faţă de perioada similară a
anului trecut, când au fost desfășurate 544 acțiuni (+73.71%).

Acțiuni preventive

2021

2020

Evoluţie

Evoluţie procentuală

TOTAL

945

544

+401

+73.71%

4. Creșterea numărului de acțiuni preventive, atât în mediul urban, cât
și în mediul rural, față de anul 2020, pentru prevenirea infracțiunilor grave,
săvârşite cu violență, precum și a infracționalității stradale
În anul 2021, indicatorul de performanţă minimal a fost realizat.
Astfel, în anul 2021, au fost desfășurate 1499 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
516, faţă de perioada similară a anului trecut când au fost desfășurate 983
acțiuni (+52.49%).

Acțiuni preventive

2021

2020

Evoluţie

Evoluţie procentuală

TOTAL

1499

983

+516

+52.49%

21

5. Creșterea numărului de activități de informare și prevenire în
domeniul infracțiunilor de violență domestică față de anul 2020
În anul 2021, indicatorul de performanţă minimal a fost realizat.
Astfel, în anul 2021, au fost desfășurate 638 de activități de informare și
prevenire în domeniul infracțiunilor de violență domestică, cu 527 mai multe
faţă de perioada similară a anului trecut, când au fost desfășurate 111 activități
de informare și prevenire (+474.77%).
Activități de informare și
prevenire

2021

2020

Evoluţie

Evoluţie procentuală

TOTAL

638

111

+527

+474.77%

6. Intervenţii sub 10 minute la apelurile de urgenţă ale cetăţenilor, în
procent de minimum 90%, în mediul urban
În anul 2021, indicatorul de performanţă minimal privind intervenţia la
apelurile de urgenţă în mediul urban a fost realizat.
În anul 2021, efectivele ce acţionează în stradă au intervenit la 12210
apeluri S.N.U.A.U. 112, dintre care 7063 (57.85%) în mediul urban şi 5147
(42.15%) în mediul rural.
Timpul de reacţie la evenimentele sesizate în mediul urban a fost „sub 10
minute” într-un procent de 96.30% (6802 cazuri), din totalul intervenţiilor în
urban.

PRESEDINTE A.T.O.P. BRAILA
Dorel Vîlsan
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