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În perioada analizată,  polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Cetate au depus eforturi 

pentru consolidarea instituţiei poliţiei conform valorilor democraţiei şi în vederea 

revigorării culturii organizaţionale, activitatea fundamentându-se pe asigurarea nevoilor 

societăţii, folosirea eficientă a resurselor şi dezvoltarea parteneriatului cu toţi factorii 

sociali. 

 Activitatea lucrătorilor  secției în primele 6 luni ale anului 2021 a fost organizată 

şi s-a desfăşurat în baza ordinelor şi dispoziţiile M.A.I., I.G.P.R. şi I.P.J. Dolj, fiind 

stabilite totodată activităţi specifice pentru fiecare post de poliție comunal din subordine 

și lucrător, în funcţie de evoluţia situaţiei operative de pe zona de competenţă și în 

contextul prelungirii, stării de alerta pe întreg teritoriul României, urmare a  măsurilor 

de prevenire și control a infectiilor generate de virusul Sars-Cov 2. 

Prin activităţile şi obiectivele propuse, s-a urmărit apărarea proprietăţii publice şi 

private, menţinerea unui climat de ordine și siguranţă civică în limitele normalităţii, 

sporirea siguranţei cetăţeanului, consolidarea încrederii şi respectului populaţiei faţă de 

instituţie, prevenirea şi combaterea criminalităţii, înlăturarea cauzelor şi condiţiilor care 

generează sau favorizează acest fenomen. 

     În acest context, având în vedere şi obiectivele stabilite conform Proiectului 

managerial al şefului I.P.J. Dolj, s-a acţionat permanent pentru crearea unei imagini 

pozitive a instituţiei în rândul cetăţenilor, creşterea profesionalismului poliţiştilor 

implicaţi în acţiuni de prevenire şi combatere a criminalităţii, combaterea corupţiei 

interne, creşterea vitezei de reacţie la solicitările cetăţenilor cât si pentru asigurarea unui 

climat de ordine si siguranţă publică pe raza celor 4 comune din subordine, astfel că în 

această perioadă  pe raza secției nu au fost înregistrate evenimente deosebite care să 

atragă atenţia opiniei publice. 
 

          Secția 9 Poliție Rurală  Cetate, din cadrul Poliției Municipiului Calafat, are în 

componență  4 localități rurale, respectiv comunele Cetate, Maglavit, Moțăței și Unirea, 

amplasate în  apropierea municipiului Calafat, avand ca principale artere de circulație 



rutieră: spre Craiova: - pe drum naţional asfaltat DN 56 A până la DN 56;spre Calafat:  

- drum naţional asfaltat DN 56; spre Pleniţa: - drum judeţean asfaltat DJ 552; spre 

Mehedinţi: - pe drum naţional asfaltat DN 56A;spre Băileşti – pe drum judeţean asfaltat 

DJ 561 A, iar dintre căile rutiere cu circulaţie intensă mai importante sunt:DN 56 și DN 

56 A spre Calafat, Craiova sau Dr. Tr. Severin. 

Secția de poliţie se întinde pe suprafaţa comunelor Cetate, Maglavit, Unirea şi 

Moţăţei şi este situată în partea de sud-vest a judeţului Dolj, pe malul stâng al Dunării. 

         Are vecini în partea de : N – com. Pleniţa, S – mun. Calafat, com. Poiana Mare, 

Piscu Vechi şi Seaca de Cîmp,E –  mun. Băileşti, com. Caraula, Izvoare, Galicea Mare                                              

V – jud. Mehedinţi şi fluviul Dunărea.                                                 

         Zona de competenţă teritorială a secţiei este împărţită în 4 comune, după cum 

urmează: 

- comuna Cetate cu satul aparţinător Moreni; 

- comuna Maglavit cu satul aparţinător Hunia; 

- comuna Moţăţei, cu satele aparţinătoare Moţăţei Gară şi Dobridor; 

- comuna Unirea 

       Populația zonei de competență este, după cum urmează: 

          - Unirea = 3876, din care 30 rromi 

          - Maglavit = 4800, din care 620 rromi 

          - Moţăţei = 7200 

          - Cetate = 5300, din care 1250 rromi 

      Majoritatea populaţiei este de naţionalitate română şi religie ortodoxă. Mai există 

persoane aparţinând cultelor adventist de ziua a şaptea şi baptişti. 

      Din totalul populaţiei, un procent de circa 15% sunt de etnie rromă.   

      Nu există pe raza de competenţă stări conflictuale interetnice şi interconfesionale, 

dar există stări conflictuale inter şi intrafamiliare în stare latentă.   

 Valorile de trafic sunt ridicate pe tot parcursul anului datorită, atât traficului local 

cât şi numărului mare de autovehicule de transport persoane şi marfă care tranzitează 

judeţul. 

 Pe raza de competență funcționează peste 30 societăţi comerciale – așa zise 

obiective mici, 20 unităţi de învăţământ primar şi gimnazial, precum şi târguri 

săptămânale organizate în zilele de duminica pe raza comunelor Cetate,Maglavit, 

Moțăței și Unirea,  de asemenea pe raza celor 4 comune există reţele hidrografice 

reprezentate de canalele de irigaţii aparţinând sistemelor de irigaţii Cetate-Galicea Mare 

şi Basarabi – Băileşti, iar localităţile Cetate şi Maglavit sunt situate pe malul stâng al 

fluviului Dunărea. 

  

Secția 9 Poliție Rurală  Cetate se subordonează operativ la Poliția Municipiului 

Calafat și  operaţional Serviciului de Ordine Publică din cadrul I.P.J. Dolj. 

În urma analizei situaţiei operative (configuraţia teritoriului, populaţia, obiectivele 

economice, social-culturale, zonele de interes operativ, comerciale şi de agrement), în 

funcţie de resursele umane şi logistice avute la dispoziţie, în vederea menţinerii ordinii 

publice şi asigurării intervenţiei la evenimente, teritoriul dat în responsabilitate a fost 

împărţit în 2 zone de siguranţă publică și 2  itinerarii  de patrulare  cu cate 2 



variante de patrulare în zilele normale de lucru și în zilele de sâmbăta, duminica și 

sărbători legale. 

În baza Dispoziţiei IGPR nr. 43 din 20.07.2011 privind Concepția de Organizare 

şi Funcţionare a Poliţiei Române în Mediul Rural, a Dispoziţiei nr. 46 din 03.08.2011 

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Concepția de Organizare şi 

Funcţionare a Poliţiei Române în Mediul Rural, a Dispoziţiei Sefului Inspectoratului de 

Poliţie al judeţului Dolj cu nr. 564/06.07.2011, prin reorganizare, a fost înfiinţată Secția 

9 Poliție Rurală  Cetate cu sediul în comuna Cetate, judeţul Dolj. 

Prin Dispoziţia I.G.P.R. nr. 123 din 15.11.2012 privind stabilirea Concepţiei 

unitare de organizare, funcţionare și acțiune a structurilor de ordine publica ale Poliției 

Române şi Dispoziţia Șefului Inspectoratului de Poliţie al Judetului Dolj, nr. 1524 din 

29.11.2012, precum şi prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 

Inspectoratului de Poliţie al judeţului Dolj nr. S/10150/24.01.2012,  a fost pusă în 

aplicare Concepţia unitară de organizare, funcţionare și acțiune a structurilor de ordine 

publică ale Poliției Române, astfel că Secția 9 Poliție Rurală  Cetate este prevăzută cu 

o funcţie de șef secție, două funcţii de ofiţer, un agent cu funcţie de execuţie la aparatul 

secției cu atribuții pe linie de secretariat și evidență operativă,  2 agenți cu funcție de 

execuţie pe linie de investigare a criminalităţii la  aparatul secției, 4 agenți cu funcţie 

de șef post poliție şi 17 agenți cu funcții de ajutor șef post poliție, totalizând  27 de 

poliţişti.  

 În   primele 6 luni ale anului 2021 din totalul celor 27 funcții prevăzute în ștatul 

de organizare al secției, au fost ocupate 16, iar efectiv în teren și-au desfășurat 

activitatea 14 de polițiști. 

La aparatul secției, și-au desfășurat activitatea 2 ofițeri, precum și 2 agenți, dintre 

care unul cu atribuții pe secretariat, o functie de agent si una de ofiter fiind vacante. 

 În această perioadă la cele 4 posturi de poliție din subordine, cele 4 funcții de șef 

de post sunt ocupate, fiind 3 funcții vacante de ajutor șef post la P.P. Cetate și câte 2 

funcții de ajutor sef post sunt vacante P.P Maglavit,PP Moțăței și PP Unirea.  

 Concluzionând, procentual, în  primele 6 luni 2021, efectivul secției care și-a 

defășurat activitatea efectiv în teren a fost de 60%. 

  În această perioadă, activitatea de prevenire şi combatere a fenomenului 

infracţional s-a concretizat în organizarea şi executarea, 187 acţiuni, precum  şi 242 

controale, ocazii cu care  s-a urmărit  cu prioritate prevenirea şi combaterea faptelor cu 

violenţă, a celor care aduc atingere ordinii publice, a celor prin care se încalcă regulile 

privind circulaţia rutieră, prevenire și combaterea delictelor silvice, activități pe linia 

persoanelor care posedau mandate de executare a pedepselor închisorii sau au fost date 

în urmărire,si nu in ultimul rand prevenirea si combaterea pandemiei SARS COVID-

2019. 

 Cu ocazia activităţilor preventive desfăşurate, au fost constatate în flagrant 9  de 

infracțiuni, au fost identificaţi  15 autori ai unor fapte penale rămase în evidențele cu 

autori necunoscuţi și au fost reținute/arestate 6 persoane. 

          Au fost constatate 145  contraventii,  în valoare de 70.000 lei, dintre care au fost 

aplicate 33 contravenții la OUG 195/2002,la regimul rutier în valoare de 25.000 lei, o 



sanctiune contraventionala in valoare de 3000 lei la Lg 171/2010, fiind confiscati 2 mc 

lemne.   

În ceea ce privește infracționalitatea comparativă, pe genuri, sesizate în această 

perioadă la nivelul secției, aceasta a evidențiat faptul că față de perioada similară a 

anului 2020, au fost sesizate cu 29 mai puține infracțiuni (179, față de 208), 

astfel:infractiuni judiciare 134(-24),economice 4(+1), de altă natura 41(-6).  

        Cu privire la infracțiunile contra persoanei, în cursul celor 6 luni 2021 au fost 

sesizate 82 astfel de fapte, cu 4 mai multe decat în perioada similară a anului 2020 (78), 

crestere care a fost generată de infracțiunile de loviri sau alte violențe 57 fapte în 

2021(+12) fata de 45 de fapte în 2020. 

 La infracţiunile contra patrimoniului, se constată o scădere cu 10 fapte ( de la 

79 la 69 fapte), scădere generată de faptele de furt, care au scăzut cu 10 de fapte. 

În 6 luni 2021 nu a fost sesizată nicio infracţiune de tâlhărie, la fel ca  în  

perioada  similară a anului  trecut  (0). 

 Furturile din locuințe au scazut cu 1 fapta, iar furturi de animale nu au fost 

înresitrate în anumul 2021(-5). 

Pentru prevenirea și combaterea acestor fapte au fost dispuse măsuri care constau 

în suplimentarea dispozitivelor de ordine și siguranță publică cu polițiști din cadrul 

celor doua structuri de politie locala de pe raza comunelor Cetate si Motatei,respectiv 

efective de jandarmi, care acționează punctual, în anumite zone și intervale orare, zilnic, 

urmărindu-se totodată și reorientarea dispozitivelor de ordine și siguranță publică  în 

funcție de cerințele situației operative.  

Cu privire la dinamica dosarelor penale cu autori necunoscuți, în perioada de 

referință  aceasta se prezintă după cum urmează: 

Existente la începutul perioadei= 114, înregistrate= 47, soluționate =32 (15 id), 

rămase în lucru la sfârșitul perioadei = 129. 

 

Exemplificăm: 

 Fermitatea de care au dat dovadă polițiștii aparatului secției si posturilor de 

poliție , cu ocazia efectuării cercetărilor în următoarele cazuri:  

         1.În ziua de 26.03.2021, organele de poliţie din cadrul Secţiei  Nr. 9 Poliție 

Rurală Cetate s-au  sesizat din oficiu cu privire la faptul că persoane necunoscute au 

sustras in perioada 08.03.-25.03.2021, din cultura de viţă de vie, situată în extravilanul  

comunei  Cetate, judetul Dolj, ce aparţine societăţii comerciale SC Seara pe Deal SRl, 

administrată de către G V, mai mulţi spalieri metalici. 

În urma activităţilor îtreprinse de catre lucratori Sectiei 9 Politie Rurala Cetate 

au fost efectuate un numar de trei percheziti domiciliare pe raza comunelor Cetate si 

Poiana Mare ocazie cu care au fost identificati la domiciliul lui S S G, din comuna 

Cetate un numar de 311 spalieri metalici, respectiv V M, din comuna Poiana Mare, un 

numar de 150 spalieri metalici. 

             In cauza s-a intocmit dosar penal  sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt 

calificat in forma continuata, faptă prevăzută şi pedepsită de art.228,229 alin.1 lit b din 

CP, fata de S S G si B A, ambii din comuna Cetate, in baza probatoriului administrat de 

catre organele de politie din cadrul Secţiei  Nr. 9 Poliție Rurală Cetate,in dosarul penal 



privind furtul de spalieri, comis in dauna societatii  Sc Seara pe de Deal Srl,din comuna 

Cetate, la data de 30.03.2021 s-a dispus retinerea pe 24 ore fata de inculapti  S S G si 

B A, iar la data de 31.03.2021 s-a dispus arestarea preventiva a acestora.      

  2.În timp ce patrulau pe raza de competență a secției agentii de politie M.V si 

F.G, au oprit pentru control autoturismul marca Audi A3 cu numărul de înmatriculare 

DJ-40-ADT condus de Ș A G pe DJ552 în apropierea comunei Cetate.Cei doi lucrători 

au procedat la verificarea documentelor conducătorului auto cat și la verificarea 

habitaclului autoturismului,ocazie cu care în portbagaj    au identificat un număr de 

patru saci de rafie ,de culoare albă în care se aflau cartușe de țigari marca 

Merhaba,respectiv 999 pachete țigarete ce provin din contrabandă. 

       3. În ziua de 25.05.2021, ora: 12:30, organele de poliţie din cadrul Secţiei 9 Cetate 

au fost sesizate de catre primarul comunei Maglavit, județul Dolj, cu privire la faptul 

că în noaptea de 25/26.05.2021, persoane necunoscute au spart prin aruncare cu 

obiecte contondente două geamuri de tip termopan de la ferestrele exterioare ale 

Primăriei Maglavit, creând astfel un prejudiciu de circa 2500 de lei.  

         În urma activităților desfășurate de lucrătorii Secției nr. 9 Cetate a fost 

identificat autorul în persoana lui D M G, de 39 ani, din com. Maglavit, jud. Dolj, în 

baza probatoriului administrat de către lucrătorii din cadrul Secției 9 Poliție Rurală 

Cetate, a fost reținut pe baza de ordonanță inculpatul D Ma G de 39 ani, cercetat 

pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere, faptă prev. și ped. de art. 253, alin. 1, CP 

cu aplic. art. 44 CPP, urmând a fi introdus în CRAP Dolj.    

4. În urma obținerii unor date cu valoare operativă privind activități 

infracționale de comercializare de țigarete provenite din contrabandă, polițiști din 

cadrul Secția 9 Poliție Rurală Cetate au identificat pe raza com. Moțăței o autoutilitară 

marca Peugeot Boxer  în care erau depozitați mai mulți saci de culoare negru, prin 

care se distingeau forme specifice cartușelor de țigarete. 

Fiind efectuat controlul autovehiculului au fost identificați 170 saci de culoare 

negru ce conțineau 85.000 pachete marca Marble, fiecare a câte 20 țigarete, fără 

marcaje fiscale, provenite din contrabandă. 

Întreaga cantitate de țigarete, precum și autoutlitara în cauză au fost ridicate și 

depuse la sediul IPJ Dolj, cercetările continuând sub aspectul săvârșirii infracțiunii 

prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006. 

 

 În perioada de referință, polițiștii posturilor de poliție comunale au acționat 

prioritar  și pentru  prevenirea și combaterea violenței în școli, sens în care, au fost 

efectuate deplasări la toate unitățile școlare de pe raza de competență, ocazii cu care, au 

fost realizate întâlniri cu cadrele didactice și elevi,  dar și cu părinți, cărora le-au fost 

prezentate materiale pe linie preventivă, fiind exemplificate și cazuri reale din 

activitatea polițistilor.  

Pe linie rutieră, în perioada de referință, lucrătorii posturilor de poliție din 

subordine, au  acționat zilnic, având în vedere cele trei cauze principale de producere a 

accidentelor cu victime, respectiv, neacordare prioritate pietoni, traversare 

neregulamentară pietoni și viteza neregulamentara/neadaptata la condițiile de drum, 



astfel că s-a acționat atât pe  cele trei sectoare de drumuri nationale  DN 56 A , DN 56 și 

drumul județean Dj 561 cât și  pe drumuri comunale. 

La nivelul posturilor de poliție, periodic, au fost efectuate verificări ale stării 

drumurilor și marcajelor, care au fost concretizate în informări către administratorii 

acestora cu privire la necesitatea refacerii unora dintre  marcaje, executarea unor lucrări 

de curățare a proximității drumurilor, montarea unor indicatoare necesare bunei 

desfășurări a traficului rutier, în sectoarele unde se efectuează lucrări de reparații a caii 

de rulare. 

Pe linie administrativă, toate cadrele secției au acordat o atenție sporită 

întreținerii mijloacelor materiale din dotare, a autospecialelor de serviciu precum și a 

locațiilor celor 4 posturi de poliție comunale. 

În această perioadă au fost efectuate lucrări de renovare la posturile de poliție 

Unirea si Motatei.Pentru diminuarea riscurilor și vulnerabilităților identificate, la toate 

posturile de poliție, au fost montate sisteme tehnice de monitorizare şi înregistrare video 

a perimetrului. 

Relațiile cu autoritățile administrației publice locale au fost și sunt în continuare 

foarte bune, existând colaborare atât la nivelul fiecărui post de poliție și reprezentanții 

administrației publice locale cât și la nivelul secției de poliție și reprezentanții 

administrației publice locale. 

Exista o colaborare foarte bună cu procurorii Parchetului de pe langă Judecătoria 

Calafat, care supraveghează activitatea de cercetare penală a polițiștilor secției, sens în 

care în această perioadă prin implicarea activă a procurorilor în supravegherea activității 

de cercetare penală a fost redus numărul dosarelor penale cu A.C. cu vechime mai mare 

de 1 an de la data sesizării. 

Totuși, având în vedere multitudinea de activități, a fi executate de către polițiștii 

cu calitate de organ al poliției judiciare, este necesară  o mai bună dozare a eforturilor 

acestora pe linia soluționării acestui tip de dosare penale. 

Pentru o mai bună stăpânire a fenomenului infracțional, în perioada următoare, pe 

lângă măsurile specifice care urmează a fi luate la nivelul secției, se va urmări inițierea 

unor parteneriate cu societatea civilă, dar și cu administrațiile publice locale, în special 

pe raza comunelor Unirea și  Moțăței. 

De asemenea se va urmări intensificarea activităților în unitățile școlare pentru 

prevenirea și combaterea tuturor genurilor de fapte anti-sociale, atât în proximitatea cât 

și în interiorul acestora, sens în care atât în perioada urmatoare va fi luată legătura cu 

conducerea unităților de învățământ de pe raza de competență, urmând a fi stabilite 

măsuri în acest sens, de comun acord. 

 

 

ȘEFUL SECȚIEI 

Subcomisar de poliție 

CAZACU MIRCEA 


