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INFORMARE 

privind activităţile desfăşurate de lucrătorii 

SECȚIEI 2 POLIȚIE RURALĂ BREASTA în primele 6 luni ale anului 2021 

   

 
 

În perioada analizată,  polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Breasta 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 9 comune din subordine, astfel că în 

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

atragă atenţia opiniei publice. 
 



Secția 2 Poliție Rurală  Breasta, din cadrul Poliției Municipiului Craiova, are în 

componență  9 localități rurale, respectiv comunele Breasta, Predești, Pleșoi, Sopot, 

Gogoșu, Botoșești Paia, Brabova, Seaca de Pădure și Carpen, amplasate în  apropierea 

municipiului Craiova, resedința Județului Dolj, pe principalele artere de circulație 

rutieră: DJ 606 Craiova – Carpen- Vânju Mare şi DJ 606 C Sopot (Sârsca) – Gogoșu, 

DJ 606 E Sopot (Pietroaia) – Botoșești Paia. 

Cele 9 localități rurale, alcătuite din 36 sate, sunt situate în zona de deal a 

județului, în partea de Sud – Vest a județului, limitrofă cu judeţul Mehedinți, 

reprezentând ca suprafață aproximativ 5,87%  din cea a întregului județ Dolj.  

Suprafaţa totală a comunelor arondate la secția de poliţie este de 43523 ha din 

care intravilan 2599 ha şi extravilan 40294 ha. 

Teritoriul- este străbătut de râul Jiu și afluenți săi, pe raza comunelor Breasta, 

Predești, Carpen. 

Reţeaua de drumuri, convergentă dinspre zonele limitrofe către municipiul 

Craiova, este constituită din drumul judeţean (606) din care se ramifică alte două 

drumuri judeţene (606 C, 606 E) şi 8 drumuri comunale. 

 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 180 societăţi comerciale – așa zise 

obiective mici, 24 unităţi de învăţământ primar şi gimnazial, o unitate medico-socială la 

Brabova și baze de receptie, precum şi târguri săptămânale organizate în zilele de marți, 

miercuri, joi, vineri și duminica, pe raza comunelor Carpen, Sopot, Gogoșu şi Botoșești 

Paia. De asemenea, pe raza de competență există obiective strategice de importanță 

deosebită, cum ar fi  stațiile de apă din  com. Breasta, Predești,  Carpen și Botoșești 

Paia. 

 Populaţia - stabilită în teritoriul arondat este de 15855 locuitori,  reprezintă 

aproximativ  4,40%  din totalul de cca 360000 locuitori, din mediul rural din judetul 

Dolj, marea majoritate fiind de naționalitate română – peste 97,5%, iar cca 2,5% fiind  

de etnie rromă, concentrați în comuna Breasta. 

 Ocupația de bază a populației este agricultura și creșterea animalelor, iar 

principala religie este ortodoxismul. 

Secţia 2 Poliţie Rurală Breasta se subordonează operativ la Poliția Municipiului 

Craiova  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 3 zone de siguranţă publică, în cadrul fiecărei zone fiind stabilite câte 3  

itinerarii  de patrulare corespunzătoare. 



În   primele 6 luni ale anului 2021 din totalul celor 36 funcții prevăzute în ștatul 

de organizare al secției, au fost ocupate 29, iar efectiv în teren și-au desfășurat 

activitatea 23 de polițiști. 

La aparatul secției, și-au desfășurat activitatea 2 ofițeri, precum și 4 agenți, dintre 

care unul cu atribuții pe secretariat. 

 În această perioadă la cele 9 posturi de poliție din subordine, 8 din funcțiile de 

șef de post sunt ocupate, 1 funcție vacantă de șef post la P.P. Seaca de Pădure, 4 funcții 

de ajutor sef post sunt vacante, la posturile de poliție: Brabova, Botoșești Paia, Gogoșu 

și Carpen și o funcție de execuție agent de la nucleul secției.  

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

defășurat activitatea efectiv în teren a fost de 63,88%. 
 

 În această perioadă, activitatea de prevenire şi combatere a fenomenului 

infracţional s-a concretizat în organizarea şi executarea, unui număr de 201 acţiuni şi 

peste 210  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. 

 Cu ocazia activităţilor preventive desfăşurate, au fost constatate în flagrant 16  de 

infracțiuni (-3, -15,79% față de perioada similară 2020), au fost identificaţi  18 autori ai 

unor fapte penale rămase în evidențele cu autori necunoscuţi, au fost constatate 741 

contravenţii, sancţionate cu amenzi în valoare de peste 357000  lei. 

Au fost reținute/arestate 4 persoane din care, ulterior, 1 a fost supusă măsurii  

arestului la domiciliu. 

  Din totalul celor 741 sancţiuni contravenţionale, 238 s-au aplicat la regimul  

Lg.61/1991, 171 conform OUG 195/2002, 44 sancțiuni conform OUG 34/2008, 5 

sancțiuni conform Lg. 171/2010, 283 alte acte normative, fiind confiscate bunuri în 

valoare de 2900 lei, constând în 5,1 m3  material lemnos.  

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 43 mai puține infracțiuni (102, față de 145), astfel:  

♦ Infracţiunile economico – financiare. – au scăzut cu 3, de la 5 la 2  ( -60%);  

♦ Infracţiunile judiciare – au scăzut cu 40, de la 98 la 58 ( -40,82%); 

 ♦Infracţiuni de altă natură – nu înregistrază creștere sau scădere (42). 

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

sesizate 31 astfel de fapte, cu 26 mai puține decat în perioada similară a anului 2020 

(57), scădere care a fost generată de infracțiunile de loviri sau alte violențe, care au 

scăzut cu 21 fapte și de infracțiunea de amenințare (-3 fapte), dar și de asemenea de 

infracțiunea de viol (-2 fapte). 



 La infracţiunile contra patrimoniului, se constată o scădere cu 23 fapte ( de la 

49 la 26 fapte), scădere generată de faptele de furt, care au scăzut cu 22 de fapte, 

(scădere datorată furturilor din auto, -6 fapte, dar și furturilor de animale, -1 și de păsări, 

-2). 

În schimb, au crescut infracțiunile de distrugere cu 5 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 nu au înregistrat creștere sau scădere (3). 

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

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

grupei canine și 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.  

Exemplificăm: 

 Fermitatea de care au dat dovadă polițiștii aparatului secției, cu ocazia efectuării 

cercetărilor în dosarul penal nr. 1666/P/2021, ce a avut ca obiect cercetarea faptei de 

lovire și alte violențe. 

1. La data de 26.02.2021, ora  16.37, lucrătorii SPR 2 Breasta au fost sesizați 

prin  SNUAU 112, de către numitul S.C., din com Sopot, sat Pietroaia, jud Dolj, cu 

privire la faptul că fratele său S.M. a fost agresat fizic la barul din localitate de către 

doua persoane. Cu ocazia cercetării la fața locului s-a constatat că în  fața unui bar din 

com Sopot, sat Pietroaia, jud. Dolj, a avut loc un conflict verbal între numitul S.M., de 

40 ani și numiții O.D., de 33 ani și P.M.D., de 27 ani. În urma altercației numitul S.M. 

a fost lovit cu pumnii și o bâtă, în zona feței și peste corp de către numiții O. D. și 

P.M.D. 

În baza probatoriului administrat de lucrătorii SPR 2 Breasta, la data de 

09.03.2021, a fost continuată urmărirea penală față de persoanele în cauză, pentru 

comiterea infracțiunii de lovire și alte violente, faptă prev și ped. de art. 193 alin.2 din 

C. P., confirmată de către procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria 

Craiova, iar față de numitul P.M.D., s-a luat măsura retinerii pe bază de ordonanță, pe 

o perioadă de 24 ore şi introdus în CRAP Dolj. Ulterior la data de 10.03.2021 acesta 

au fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, cu propunere de punere 

de arestare preventivă, judecătorul de drepturi și libertăți dispunând arestarea acestuia 

pe o perioada de 30 zile. 

2. La data de 10.06.2021, lucrătorii SPR 2 Breasta s-au sesizat din oficiu cu 

privire la faptul că la data de 09.06.2021, în jurul orelor 21.25, numitul M.L.D. a 

condus autoturismul marca Mercedes Benz cu nr. de înmatriculare DJ 86 PAT, pe DJ 

606, iar pe raza comunei Breasta, sat Valea Lungului, jud. Dolj, a pierdut controlul 

autoturismului, intrând în coliziune cu parapetul metalic de protecție, după care a 

părăsit locul accidentului, având exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe 



drumurile publice, suspendat, iar mama sa M.L. s-a prezentat și a declarat date nereale 

cu ocazia soluționării accidentului. 

Având în vedere faptul că la data de 10.02.2021, sus-numitul a fost depistat 

conducând un autoturism, pe drumul public, cu exercitarea dreptului de a conduce 

suspendat, s-a dispus reunirea cauzelor penale, iar în baza probatoriului administrat în 

cauză de către lucrătorii secției, s-a dispus continuarea urmăririi penale față de 

suspectul M.L.D. pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.335 alin. 2 din Cp, și 

față de numita M.L. pentru comitera infracțiuii de 326 din Cp și 323 din Cp.  

În urma analizării materialului probator cu procurorul de caz, s-a luat măsura 

reținerii pe o perioadă de 24 ore, față de numitul M.L.D., acesta fiind introdus în CRAP 

Dolj. La data de 11.06.2021 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de 

autor, acesta a fost  prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, cu 

propunere de arestarea la domiciliu, judecătorul de drepturi și libertăți dispunând 

arestarea la domiciliu pe o perioada de 30 zile.  

 

 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 județene, DJ 606, DJ 606C și 

DJ 606E, cât și  pe drumuri comunale, sens în care pe lângă activitățile zilnice de 

îndrumare și control realizate de polițiștii secției și cei din cadrul posturilor de poliție 

comunale din subordine, s-a acționat în echipe mixte cu polițiști din cadrul S.R. Dolj. 

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. 

 În acest context, numai la nivelul secției au fost organizate și executate 38 

acțiuni, unele dintre acestea în comun cu reprezentanți ai E.M.C.A.T.R, activități în 

urma cărora au fost constatate 6 infracțiuni, au fost aplicate peste 247 contravenții în 

valoare de peste 240000 lei. 



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 9 posturi de poliție comunale. 

În această perioadă a fost finalizate lucrările de reparație a acoperișului clădirii 

Postului de Poliție Carpen și au fost efectuate lucrări de amenajare a interiorului la  

Postul de Poliție Predești și de înlocuire a ferestrelor și ușilor la Postul de Poliție 

Botoșești Paia. Pentru diminuarea riscurilor și vulnerabilităților identificate, la posturile 

de poliție Breasta, Brabova și Carpen, au fost montate sisteme tehnice de monitorizare 

şi înregistrare video a perimetrului, prevăzute cu câte 4 camere video. 

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

bune și 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 

Craiova, 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 Seaca de Pădure, Brabova, Pleșoi și Gogoșu. 

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 vacanței de iarnă cât și ulterior 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 

Comisar de poliție 

FILIP ADRIAN DAN 


