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     R  O  M  Â  N  I  A                                        

           MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                                    

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE   

                                                                       
    INSPECTORATUL DE POLIŢIE  JUDEȚEAN  DOLJ                       

                                                                                                                                                            NESECRET                               

                                                                                                                                                                 Craiova 

                                                                                                                                                    Nr. 7651 din 23.04.2018 

                                                                                                       Ex. nr. __/2 

    

 

 

 

I N F O R M A R E 

  

privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute de  

structurile IPJ Dolj premergător şi pe timpul Sărbătorilor Pascale 

 

  

Pentru organizarea activităților specifice și asigurarea climatului de ordine 

și siguranță publică premergător și pe timpul Sărbătorilor de Florii și Învierii 

Domnului, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj a fost întocmit 

Planul de măsuri nr. 7544/30.03.2018. 

Astfel, conform prevederilor planului, efectivele de ordine publică și poliție 

rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au desfășurat în perioada 01 

– 09.04.2018 un complex de activități având ca obiectiv menținerea unui climat 

corespunzător de ordine publică și siguranță rutieră, în special în locurile de 

pelerinaj și zonele de agrement și fiind orientate pentru gestionarea factorilor de risc 

cu caracter general la adresa ordinii și siguranței publice identificați, și anume: 

 săvârșirea de fapte antisociale specifice aglomerărilor de persoane (furturi din 

buzunare, prezența vânzătorilor ambulanți neautorizați, persoane care apelează la mila 

publicului, etc.); 

 apariția unor evenimente de natură a aduce atingere ordinii publice, pe fondul 

consumului de băuturi alcoolice și aglomerării unor zone de interes (restaurante, 

terase, zone de agrement, etc.); 

 producerea de ambuteiaje pe principalele căi de comunicații rutiere; 
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 provocarea unor tensiuni la adunările publice la care erau prezenți lideri 

politici locali sau persoane publice, generate de reacțiile spontane de manifestare a 

unor nemulțumiri ale celorlalți participanți; 

 crearea de busculade generate de aglomerări de persoane, atât în lăcașurile 

bisericești, cât și în proximitatea acestora, în mijloacele de transport, precum și în 

diferite spații înguste folosite pentru obiceiul oferirii spre consum de alimente și 

băuturi, de către diferite asociații, organizații sau persoane particulare; 

 izbucnirea unor conflicte spontane între cei prezenți la ceremoniile religioase 

sau între forțele de ordine și alte persoane, pe fondul consumului de alcool, cu 

precădere în mediul rural; 

 producerea de incendii, care puteau avea consecințe grave atât asupra vieții 

participanților, cât și pentru construcțiile sau amenajările exploatate pe timpul 

ritualurilor religioase, în condițiile utilizării focului deschis sub diferite forme; 

 declanșarea unor posibile proteste împotriva reprezentanților Bisericii 

Ortodoxe Române, de către grupări de altă orientare religioasă sau cu manifestări anti-

ecumenice; 

 supraaglomerarea punctelor de trecere a frontierei, crearea de blocaje în zona 

acestora și creșterea timpilor de așteptare pentru efectuarea formalităților. 

 

Activități desfășurate pe linie de ordine publică. 
 

În vederea menținerii unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, 

la nivelul subunităților și secțiilor de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție 

Județean Dolj au fost dispuse măsuri pentru dimensionarea corespunzătoare a 

dispozitivelor de siguranță publică, acordându-se atenție, în mod special, locurilor cu 

fluență mare de public, în care s-au desfășurat slujbe religioase și activități culturale, 

sportive sau de agrement. 

Astfel, media zilnică a polițiștilor de ordine publică angrenați în desfășurarea 

activităților specifice la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj a fost de 298 

(182 în mediul urban și 116 în mediul rural). 

La nivelul subunităților și secțiilor de poliție din cadrul Inspectoratului de 

Poliție Județean Dolj, în perioada 01 – 09.04.2018, au fost organizate și executate un 

număr de 110 acțiuni cu caracter preventiv, din care 61 au fost activități comune cu 

alte instituții cu atribuțiuni în domeniu (Jandarmerie, ANSVSA, ANAF, Garda de 

Mediu, etc.).  

Din cele 110 acțiuni preventive, un număr de 74 au fost executate în mediul 

urban, iar 36 în mediul rural. 

 



   

CRAIOVA, Str. Vulturi, nr. 19, jud. Dolj 

Tel. 0251/407.500; Fax: 0251/461.080, e-mail – cabinet@dj.politiaromana.ro  

3/5 

Activități desfășurate pe linie de siguranță rutieră. 
 

 

Pentru fluidizarea traficului rutier, prevenirea accidentelor rutiere și reducerea 

riscului rutier, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au fost dispuse 

măsuri de asigurare a prezenței active a efectivelor de poliție rutieră și controlul 

circulației pe căile de comunicații ce converg spre/dinspre lăcașurile de cult și zonele 

de agrement, în special în punctele cu risc ridicat de accidente și la orele cu trafic 

intens. 

De asemenea, un accent deosebit a fost pus pe intensificarea colaborării 

structurilor de poliție rutieră cu celelalte formațiuni de poliție, îndeosebi cu cele de 

ordine publică, în scopul combaterii infracționalității stradale, precum și pe folosirea, 

în cadrul misiunilor specifice, a aparaturii de supraveghere a traficului și măsurare a 

vitezei de deplasare a autovehiculelor, de către toate formațiunile de poliție rutieră. 

Pentru executarea activităților specifice și menținerea unui climat corespunzător 

de siguranță rutieră, în perioada 01 – 09.04.2018 pe raza județului Dolj au acționat 

zilnic, în medie, un număr de 43 polițiști rutieri. 

Având în vedere creșterea valorilor de trafic la Punctul de Trecere a Frontierei 

Calafat, în această perioadă polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Calafat au 

acționat permanent pentru fluidizarea traficului rutier și prevenirea ambuteiajelor. 

 

Activități desfășurate pe linie de prevenire a infracționalității 

economice 

Au fost luate măsuri de inițiere și desfășurare de verificare a legalităţii 

activităţilor comerciale din pieţe, târguri şi centre agroalimentare, acțiuni în care au 

fost cooptați reprezentanţi ai M.A.D.R., A.N.A.F., A.N.S.V.S.A., A.N.P.C. etc., în 

scopul prevenirii şi combaterii încălcării prevederilor legale specifice acestui domeniu, 

care să aducă atingere intereselor legale ale cetățenilor. 

          Au fost identificați și verificați agenţii economici care desfăşoară activităţi de 

prelucrare, depozitare, transport, comercializare de animale vii, ouă sau alimente de 

origine animală, precum şi vin şi alte băuturi alcoolice, sub aspectul respectării 

normelor sanitar-veterinare şi înregistrării în evidenţele financiar-contabile a 

cantităţilor de mărfuri aprovizionate sau vândute.  

În această perioadă au fost desfășurate 8 acțiuni preventive la care au participat 

polițiști de investigare a criminalității economice în echipe mixte alături de specialiști 

de la alte instituții, ocazie cu care au fost constatate 9 infracțiuni de natură economică, 

precum și 60 de abateri de natură contravențională, pentru sancționarea cărora au fost 

aplicate amenzi în valoare totală de 520.000 lei, fiind, în același timp, dispusă 
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confiscarea de bunuri și alte mărfuri în valoare totală de 24.955 lei, din care 8646 lei a 

fost valoarea bunurilor alimentare confiscate. 

 

Rezultate obținute 

 

În perioada 01 – 09.04.2018, în cadrul activităților preventive inițiate și derulate 

de structurile Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, au fost constatate un număr 

total de 1509 abateri de natură contravențională, din care 1251 au fost încălcări ale 

regimului circulației pe drumurile publice (dintre acestea 310 au constat în depășirea 

limitei legale a vitezei), au fost reținute 179 de permise de conducere (40 pentru 

viteză) și au fost retrase 37 de certificate de înmatriculare (pentru defecțiuni tehnice 

constatate la vehicule). 

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate de polițiști în perioada 

de referință a fost de 1.056.300 lei, din care 337.230 lei au fost aplicate pentru 

încălcări ale regimului circulației pe drumurile publice și 520.000 lei au fost aplicate 

pentru încălcări ale legislației privind activitățile comerciale ilicite. 

În cele nouă zile suspuse analizei, în județul Dolj s-au produs 22 accidente de 

circulație, soldate cu un deces (accident moto – cauza – viteza neregulamentară) și un 

rănit grav. 

De menționat este faptul că, în ceea ce privește accidentele rutiere soldate 

cu victime omenești produse pe raza județului Dolj de la începutul anului și până 

în data de 09.04.2018, situația se prezintă astfel: 

 48 accidente (-9); 

 5 persoane decedate (-6); 

 45 răniți grav (-7); 

 24 răniți ușor (-1). 

 

Totodată, este de menționat faptul că, în perioada 01 – 09.04.2018, au fost 

înregistrate 510 intervenții ale polițiștilor la diferite evenimente, din care 404 sesizate 

prin SNUAU 112. 

 

Concluzii  

Măsurile dispuse pe linie de ordine publică au fost eficiente și au fost 

preîntâmpinate evenimente grave de natură să afecteze climatul de liniște și siguranță 

publică în județul Dolj premergător și pe timpul Sărbătorilor Pascale. 

Activitățile preventive inițiate și derulate pe linie de poliție rutieră au condus la 

creșterea prezenței polițienești pe arterele din Craiova și din județ, aspect care a 
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condus la înregistrarea unui număr scăzut de accidente rutiere în perioada suspusă 

analizei, sub media unei perioade normale. 

De asemenea, nu s-au produs ambuteiaje pe principalele căi de comunicații 

rutiere și nu s-a ajuns la supraaglomerarea zonelor din apropierea punctelor de trecere 

a frontierei. 

Prezența consistentă a polițiștilor în zona lăcașurilor de cult a permis prevenirea 

izbucnirii de conflicte spontane între cei prezenți la ceremoniile religioase, pe fondul 

consumului de alcool și al aglomerației. 

 

 

ŞEFUL INSPECTORATULUI 

               Comisar-şef de poliţie  

 

                    Dr. NICOLESCU CONSTANTIN 


